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ПЕРЕДМОВА 

 
Комплекс питань, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності 

підприємства, потребує досить глибоких знань теорії та практичних навичок 

прийняття рішень у сфері обґрунтування потреби у виробничих і фінансових ресурсах 

та ефективного їх використання задля забезпечення сталого економічного розвитку і 

підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарської діяльності. 

Суттєвою складовою набуття знань з економічно грамотного управління є аналіз 

господарської діяльності підприємства.  

Курс "Аналіз господарської діяльності" належить до нормативних дисциплін 

професійної підготовки студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» в 

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом 6.030509 «Облік і 

аудит». Він охоплює основне коло питань організаційного, інформаційного і 

методичного забезпечення системного проведення аналізу господарської діяльності 

підприємства, і є невід'ємною частиною знань, необхідних робітникам економічних та 

фінансових підрозділів підприємств незалежно від форм власності й організаційно–

правових форм господарювання. 

Призначення даної методичної розробки – поглибити теоретичну підготовку 

студентів і сприяти самостійному оволодінню практичними навичками проведення 

аналізу, інтерпретації отриманих результатів та обґрунтування управлінських 

рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.  

Методична розробка складається з трьох частин: «Навчально–методичні 

матеріали до вивчення дисципліни», «Розв’язання типових завдань за темами» та 

«Завдання для самостійної роботи студентів і методичні вказівки щодо їх виконання». 

Навчально–методичні матеріали до вивчення дисципліни наведені у 

відповідності з розділами, визначеними робочою програмою навчальної 

дисципліни «Аналіз господарської діяльності», і містять основні теоретико–

методичні положення за кожною темою курсу. Основні теоретико–методичні 

положення висвітлюють суть ключових понять і категорій, організаційні, 

інформаційні та методичні аспекти аналізу наявності та ефективності використання 

виробничих ресурсів, доходів, витрат, фінансових результатів та фінансового стану 

підприємства, результатів його інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.  

Для забезпечення набуття практичних навичок вирішення професійних 

завдань з аналізу результатів господарської діяльності підприємства, виявлення та 

обчислення величини невикористаних резервів й обґрунтування на цій основі 

управлінських рішень з підвищення ефективності господарювання у другій частині 

методичної розробки студентам пропонується розв’язання типових завдань за 

темами курсу.  

Третьою складовою частиною методичної розробки є завдання для 

самостійної роботи студентів і методичні вказівки щодо їх виконання. Методичні 

вказівки щодо виконання самостійної роботи містять вимоги до вибору варіанту, 

оформлення результатів розв’язання індивідуальних завдань та критерії оцінювання 

знань студентів. Завдання для виконання індивідуальної роботи студентів наводяться 

у розрізі варіантів, і призначені для контролю знань студентів. Самостійне виконання 

індивідуальних контрольних завдань зарадить підвищенню рівня засвоєння 

студентами теоретичних знань й набуття навичок самостійного виконання 

професійних завдань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

1.1.1 ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, 

потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління 

нею. Одним із способів вивчення результатів діяльності є їх аналіз. 

Аналіз господарської діяльності слід розглядати як спеціальну галузь 

знань і функцію управління підприємством. 

Як спеціальна галузь знань аналіз являє собою систему наукових методів 

пізнання сутності окремих господарських процесів та господарської діяльності 

підприємства в цілому, що ґрунтується на розчленуванні їх на складові і 

вивченні їх в усьому розмаїтті зв’язків і залежностей. 

Основні завдання аналізу полягають в тім, щоб дати об'єктивну оцінку 

результатам господарсько–фінансової діяльності підприємства (в цілому та 

окремих його ланок), з'ясувати недоліки в їх роботі, виявити передовий досвід та 

внутрішньогосподарські резерви, розробити заходи щодо покращення 

господарської ситуації на підприємстві та досягнення високих економічних 

результатів з мінімальним витраченням коштів. Комплексна реалізація 

окреслених завдань дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

підвищення ефективності господарської та фінансової діяльності підприємств. 

Як функція управління підприємством аналіз господарської діяльності 

забезпечує виявлення внутрішньогосподарських резервів, науковість розробки 

планів та прийняття рішень фінансово–виробничого характеру. 

Успішне проведення аналізу значною мірою залежить від його організації, 

яка покликана налагодити, впорядкувати, привести в системну норму наявне 

інформаційно–методологічне забезпечення з’ясування змін результатів 

господарювання. Отже, під організацією аналізу господарської діяльності на 

підприємстві слід розуміти цілеспрямовану діяльність щодо упорядкування і 

удосконалення методики і техніки аналізу, процесів збору первинної 

аналітичної інформації, її обробки, узагальнення і отримання відомостей, 

необхідних для управління підприємством. 

Основними завданнями організації аналізу є: 

 забезпечення ефективності аналізу, його розвиток та вдосконалення; 

 раціональна організація праці виконавців аналізу; 

 забезпечення ефективного використання аналітичної інформації в 

управлінні; 

 автоматизація аналітичних робіт; 

 підвищення якості аналітичної інформації; 
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 скорочення термінів проведення аналітичної роботи; 

 раціоналізація аналітичних процесів. 

Для забезпечення якості організації аналітичної роботи на підприємстві 

слід дотримуватися низки вимог. Основними з яких є.  

– науковий характер аналізу – означає, що аналітичні дослідження 

повинні ґрунтуватися на новітніх досягненнях науки і передового досвіду, 

будуватися з урахуванням дії економічних законів у межах конкретного 

підприємства, проводитися з використанням науково обґрунтованих методик; 

– обґрунтований розподіл обов'язків з проведення аналізу між окремими 

службами і виконавцями – забезпечує повноту охоплення об'єктів аналізу, і 

виключає можливість багатократного (різними особами) проведення тих самих 

досліджень. Це сприяє більш ефективному використанню робочого часу 

спеціалістів і забезпечує комплексність аналізу. 

– ефективність аналітичних досліджень – визначає, що витрати на 

проведення аналізу мають бути найменшими за оптимальної глибини 

аналітичних досліджень і їх комплексності. У зв'язку з цим під час проведення 

аналітичних досліджень повинні використовуватися передові методики, 

раціональні методики збору і зберігання даних ЕОМ, інші технічні засоби; 

– уніфікація організації аналітичної роботи – передбачає створення 

спеціальних єдиних методик, розроблених таблиць, придатних для порівняння, 

оцінки, узагальнення зменшує витрати часу на аналіз, сприяє підвищенню його 

ефективності. 

− Як науковий метод пізнання сутності економічних явищ та процесів 

господарської діяльності підприємства організація аналізу, базується на 

загальноприйнятих методологічних принципах (цільового характеру, 

системності та організації аналітичних структур) (рис. 1.1). 

Організацію аналітичної роботи на підприємстві слід розглядати як 

особистий вид діяльності колективу людей – виконавців аналізу і як 

технологічний процес, що являє собою сукупність певних операцій. 

Як особистий вид діяльності виконавців аналізу, організація 

аналітичної роботи на підприємстві передбачає: 

 розробку загальних засад і порядку проведення аналізу (вибір 

об'єктів і організаційних форм аналітичного дослідження); 

 загальне керівництво і розподіл обов'язків між окремими 

дослідниками; 

 планування аналітичної роботи, окремих її елементів та етапів; 

 матеріальне, методичне, інформаційне і наукове забезпечення 

аналітичного процесу; 

 аналітичне опрацювання даних про хід і результати господарювання; 

 оформлення результатів аналізу і прийом виконаних аналітичних 

робіт; 

 контроль за впровадженням у виробництво розроблених за 

результатами аналізу пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства. 
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Рисунок 1.1 – Принципи організації економічного аналізу на підприємстві 

 

Загальні засади, порядок проведення аналізу і керівництво аналітичними 

дослідженнями на підприємстві визначаються відповідними внутрішніми 

документами (регламентами). Основним внутрішнім організаційним 

регламентом, що визначає організаційну форму побудови аналітичного 

підрозділу на підприємстві (централізована або децентралізована), його задачі і 

функції персоналу, та встановлює розподіл обов’язків між функціональними 

службами підприємства є положення про аналітичний відділ. Задачі і функції 

персоналу аналітичного відділу та його керівника визначаються посадовими 

інструкціями та стандартами. Поряд з положеннями та посадовими 

інструкціями для організаційного забезпечення аналітичних робіт широко 

використовують графіки, інструкції, програми, регламенти робочого дня тощо. 

У графіку аналітичної роботи визначають види робіт, конкретних виконавців, 

заплановані та фактичні терміни виконання. 

Планування аналітичної роботи на підприємстві в цілому, а також 

окремих аналітичних досліджень та їх етапів передбачає складання загального 

плану аналітичної роботи та плану (програми) конкретних аналітичних робіт. 

Загальний план аналітичної роботи складається на рік. Його структура включає 

розділи господарської діяльності; об’єкти, що мають вивчатися; періодичність і 

терміни проведення аналізу; коло виконавців та осіб, відповідальних за певні 

розділи аналізу; джерела інформації і способи її поповнення. Обсяг аналітичної 

роботи, терміни її проведення, склад виконавців визначають, виходячи із 

завдань аналізу. Плани окремих робіт складаються відповідно до загального 

плану аналітичної роботи і передбачають визначення об’єктів та етапів аналізу, 

Принципи цільового 

характеру 

Принципи системності Принципи організації 

аналітичних структур 

 примату мети; 

 дерева мети 

 цілісності; 

 системності;  

 безперервності; 

 випереджального 

розгляду; 

 паралельності; 

 прямо точності; 

 ритмічності; 

 субординації; 

 пропорційності; 

 динамічності; 

 всебічності;  

 системоутворюючих 

взаємовідносин  

 підлеглості 

загальній логіці; 

 відповідальності; 

 делегування 

повноважень; 

 взаємодії функцій; 

 взаємодії різних 

видів обліку; 

 адекватності; 

 спеціалізації і 

кооперації 
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термінів виконання робіт, визначення конкретизованих завдань та 

відповідальних технічних виконавців. 

Програма аналізу включає розгорнутий та деталізований перелік питань, 

які передбачено вивчити, послідовність проведення аналізу; методику аналізу 

окремих факторів; комплект форм, схем, аналітичних таблиць та графіків, які 

треба обов’язково опрацювати під час аналізу. Якісне складання програми 

забезпечує цілісність і повноту проведення аналітичного дослідження. 

Дотримання плану і програми аналізу забезпечують своєчасне аналітичне 

опрацювання даних про хід і результати господарювання, оформлення 

результатів аналізу і прийом виконаних аналітичних робіт, а також контроль за 

впровадженням у виробництво розроблених за результатами аналізу пропозицій 

щодо поліпшення діяльності підприємства 

Визначаючи зміст аналітичної роботи та терміни її проведення, необхідно 

врахувати наявність готового матеріалу для аналізу, трудомісткість збирання та 

опрацювання додаткової інформації, а також час, потрібний для виконання 

окремих робіт за етапами. 

Як технологічний процес організація аналітичної роботи складається з 

трьох етапів: підготовчого, основного і завершального. 

Підготовчий (попередній) етап – комплекс робіт, під час яких 

здійснюється підготовка різної інформації до аналітичної обробки.  

На цьому етапі здійснюється вибір об'єкта дослідження, вивчаються 

матеріали попередніх аналітичних досліджень та інших перевірок, 

визначаються мета і напрям використання результатів аналізу, розробляються 

програма, календарний план аналізу та розподіляються функції серед 

виконавців, визначаються джерела інформації і здійснюється їх класифікація, 

збір, відбір та перевірка доброякісності, створюється допоміжна інформація, 

розробляються макети аналітичних таблиць, графіків, схем і методичні вказівки 

щодо їх складання, розрахунку впливу окремих факторів та ін. 

Важливим елементом попереднього (підготовчого) етапу є перевірка 

якості джерел аналізу. Повинні бути перевірені: 

− правильність оформлення джерел аналізу; 

− погодженість показників у різних формах звітності; 

− повнота складу аналізованих показників; 

− наступність показників; 

− методична єдність формування показників. 

Ще одним із важливих моментів організації попереднього етапу є рух 

аналітичної інформації. Вихідним моментом цієї роботи є визначення складу 

виконавців із проведення аналізу в кожному структурному підрозділі 

підприємства. 

Основний етап – аналітична обробка вхідних даних і формування 

вихідних даних для використання у підготовці управлінських рішень. 

В рамках цього етапу передбачається попереднє ознайомлення з 

показниками та визначення загальних відхилень величини показників 

виконання завдань від базових величин (план або фактичне виконання у 
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попередньому періоді), складання аналітичних таблиць та аналітичну їх 

обробку, розрахунок впливу факторів, визначення кола взаємодіючих факторів, 

їх взаємозв'язку та взаємозалежності, встановлення та обрахування резервів 

підвищення ефективності виробництва. 

Обробка даних полягає в перетворенні вхідної інформації у вихідну за 

допомогою логічних та обчислювальних операцій. Аналітична обробка 

інформації здійснюється за допомогою конкретно–наукових методів і прийомів 

економічного аналізу. 

Завершальний етап – узагальнення аналітичної інформації. 

На цьому етапі дається узагальнююча оцінка діяльності, узагальнюються 

та оформляються результати аналізу, підраховуються зведені резерви 

виробництва, розробляються пропозиції щодо їх використання, видаються 

розпорядчі акти за результатами аналізу, проводяться обговорення їх у 

колективі та здійснюється контроль за виконанням вимог розпорядчих 

документів. 

Проект організації етапів аналітичного процесу на прикладі дослідження 

ділової активності підприємства представлений у додатку А. 

Головним завданням такої поетапної регламентації економічного аналізу є 

не лише забезпечення дієвого поточного контролю за дотриманням якості 

аналітичної роботи і термінів її виконання, а й можливості своєчасного 

отримання інформації для обґрунтування управлінських рішень з підвищення 

ефективності господарювання. 

Якість управлінських рішень з підвищення ефективності господарювання 

та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства 

залежить, в свою чергу від оперативності і обсягу отриманої за результатами 

аналізу інформації. Оскільки всебічна оцінка результатів господарської 

діяльності підприємства є досить трудомістким процесом, що пов'язаний з 

обробкою значної кількості зовнішніх і внутрішніх джерел інформації, для 

підвищення її оперативності і аналітичності доцільним є застосування сучасних 

інформаційних технологій обробки даних.  

Використання в аналітичному процесі новітніх інформаційних технологій 

потребує відповідного технічного та програмного забезпечення.  

Технічне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства 

поєднує комплекс різноманітної за своїми характеристиками техніки 

(комп’ютер, сканер, ксерокс, принтер тощо), здатної забезпечувати найбільш 

ефективну технологію обробки облікової й аналітичної інформації.  

Програмне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства 

являє собою комплекс спеціально розроблених програмних продуктів для 

проведення аналітичних досліджень, які забезпечують системність і 

комплексність, максимальну оперативність, багатоваріантність і значущість для 

управління отриманої за результатами аналізу інформації. Серед програмних 

продуктів, які пропонуються на ринку інформаційних систем обробки 

економічної інформації, і є найбільш придатними для цілей аналізу є: «ИНЭК 
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Аналітик», «ИНЭК Інвестор», «Sales Expert», «ИНЭК–АФСП», «MARKETING 

Analytic 4», «MARKETING Analytic 4», «Audit Expert», «ФинЭксперт».  

Незважаючи на широкі функціональні можливості сучасних аналітичних 

комп’ютерних програм, більшість з них не повністю відповідають критеріям і 

характеристикам комплексного економічного аналізу, оскільки в якості 

основного (а іноді і єдиного) джерела формування інформаційної бази 

використовують фінансову звітність підприємства. 

Альтернативою ефективного виконання основних функцій економічного 

аналізу можуть бути ERP– системи.  

Функціональні можливості ЕRP–систем можна посилювати іншими 

спеціалізованими програмними продуктами. Це пов'язано з тим, що 

спеціалізовані програми можуть виконувати функції, які відсутні в ЕRP–

системах; перш за все, функції, пов'язані з багатовимірним аналізом і багато 

параметричним моделюванням. При цьому необхідним є створення 

інтерфейсів, які б дозволили спеціалізованим продуктам і ЕRP–системам 

обмінюватись інформацією один з одним. Так, наприклад, виконуючи функції з 

аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства, ЕRP–система 

використовується як джерело історичних даних. Ці дані можуть бути оброблені 

спеціалізованими статистичними та ОLAP (On–Line Analytical Process) 

пакетами. Включення таких пакетів до складу ЕRP–системи середнього рівня, 

як правило, не практикується, і більш доцільним є використання сторонніх 

продуктів, узгодивши їх з ЕRP–системою. Слід зазначити, що база даних ЕRP–

системи, будучи джерелом інформації для таких пакетів, повинна містити всі 

необхідні аналітичні ознаки, по яким потім будуть проводитись вибірки даних. 

Це повинно забезпечуватись на етапі введення інформації до ЕRP–системи. 

Не дивлячись на те, що в останній час великі підприємства активно 

впроваджують дорогі зарубіжні системи Oracle, SАР, Sсаlа, можна 

констатувати достатньо стійку тенденцію заміщення зарубіжних програм 

відповідними російськими та вітчизняними розробками, які є кращими за 

зарубіжні аналоги. 

 

 

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 

 
Централізована форма побудови аналітичного процесу 

передбачає, що вся аналітична діяльність зосереджується у 

спеціальному структурному підрозділі (планово–економічному чи 

аналітичному відділі або відділі економічного аналізу). Подібна 
організація аналітичних досліджень гарантує єдність методичного 

забезпечення аналізу, чіткий розподіл функцій між виконавцями, можливість 

використання прогресивних інформаційних технологій. Основним недоліком такої 

організаційної форми проведення економічного аналізу є відокремленість аналітичної 

роботи від функціональних сфер підприємства. 

Децентралізована форма побудови апарату аналітичної служби підприємства 

передбачає, що аналіз проводять працівники функціональних підрозділів відповідно до їх 
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компетенції. У такому випадку забезпечується комплексне вивчення окремих 

функціональних сфер підприємства та пошук найоптимальнішого варіанта їх розвитку, 

усунення дублювання робіт функціональними службами). При децентралізованій формі 

організаційної аналітичної роботи на підприємстві варто пам’ятати, що розподіл 

обов’язків між окремими виконавцями повинен бути обґрунтованим, зокрема з 

урахуванням розміру підприємства, структури виробництва та управління, технічної 

оснащеності управлінських процесів, організації інформаційного забезпечення, тощо. Це 
сприяє зменшенню обсягу робіт з обробки інформації, використанню результатів аналізу 

для прийняття управлінських рішень у кожній функціональній сфері. 

Незалежно від форм організації аналітичної роботи методичне керівництво 

аналітичними дослідженнями здійснюється: на великих підприємствах – заступником 

директора з економічних питань (головним економістом), а на середніх і малих – 

головним бухгалтером. 

 

 

1.1.2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ 

 

Інформаційне забезпечення аналізу слід розглядати як процес 

забезпечення інформацією та як сукупність форм документів, нормативної бази 

та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації 

(рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.2 – Принципи організації економічного аналізу на підприємстві 

 

Глибина і ефективність аналізу багато в чому залежить від обсягу і якості 

інформації, яка використовується при його проведенні. Цінність економічної 

інформації, зазвичай, визначається економічним ефектом функціонування 

об’єкту управління, викликаним її споживчою вартістю, і розглядається в трьох 

аспектах: споживчому – корисності для управління, економічному – вартості; 

естетичному – сприйнятті людиною.  

Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності підприємства 

як процес забезпечення 

інформацією 

як сукупність форм документів 

отримання даних для потреб 

аналізу, що виражається у 

безперервному одержанні, оцінці 

якості, обробці, передаванні та 

зберіганні бази даних, створеної для 

задоволення методичних потреб 

аналізу 

всі джерела даних, що залучаються 

для проведення економічного 

аналізу, і забезпечують формування 

бази даних аналізу у вигляді 

системи показників 
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Економічну інформацію, залежно від поставлених завдань впливу на 

об'єкт управління і технологій розв’язання аналітичних задач, класифікують 

за: 

− функціями управління на прогнозну, планову, облікову, нормативну та 

аналітичну (інформацію для аналізу господарської діяльності та оперативного 

управління); 

− місцем утворення на внутрішню й зовнішню; 

− рівнем доступності на конфіденційну та відкриту; 

− стадіями оброблення на вхідну та вихідну; 

− стабільністю на постійну (сталу), умовно–постійну та змінну; 

− змістом на комплексну і тематичну; 

− потребами для управління на оперативну, поточну і перспективну; 

− насиченістю реквізитами на достатню, недостатню і надлишкову; 

− способом подання на текстову, графічну (графіки, діаграми, схеми, 

креслення) і мультимедіа; 

− способом фіксації на усну й документальну інформацію, зафіксовану 

на паперових і машинних носіях; 

− елементами структури на реквізит, показник, масив, потік. 

Для формування масиву економічної інформації використовують 

різноманітні джерела даних (документи). Потреба в конкретних джерелах 

даних про стан суб’єкта господарювання залежить від періоду, що аналізується, 

цілей та завдань економічного аналізу. 

Склад, зміст та якість джерел інформації, які залучається до аналізу, 

мають визначальну роль у забезпеченні його дієвості. Аналіз не обмежується 

тільки економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та 

іншу інформацію. 

Всі джерела даних, що залучаються для проведення економічного аналізу, 

традиційно поділяють на: 

− нормативно–планові – всі види планів, які розробляються на 

підприємстві (перспективні, поточні, оперативні, бізнес–плани, плани–графіки 

виробництва, технологічні карти), а також офіційні нормативні документи та 

матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання, тощо; 

− обліково–звітні – всі документи бухгалтерського, статистичного та 

оперативного обліку, а також фінансової, податкової та статистичної звітності; 

− поза облікові – всі види документів, які містять дані, що не 

передбачені встановленими формами обліку чи звітності (господарсько–правові 

документи, спеціальні обстеження, пояснювальні та доповідні записки, 

матеріали преси, тощо). 

Більша частина економічної інформації, що використовується в аналізі і 

формується з відповідних джерел, має форму показників. Показники дають 

кількісні та якісні характеристики різних аспектів господарської діяльності 

підприємства або окремих економічних явищ і процесів, і поділяються на: 

кількісні та якісні; натуральні, трудові, вартісні; абсолютні та відносні; загальні, 
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часткові та допоміжні; планові, нормативні, облікові, звітні (фактичні) та 

аналітичні; результативні та факторні. 

Кожний показник має певний зміст і значення, проте лише їх комплексне 

використання забезпечує всебічне й об’єктивне дослідження господарської 

діяльності підприємства.  

Інформаційна модель комплексного аналізу господарської діяльності 

підприємства у вигляді системи взаємозалежних економічних показників, 

представлена на рис. 1.3. Як бачимо, всі показники господарської діяльності 

підприємства перебувають у тісному зв'язку і залежності. Взаємозв'язок 

основних показників визначає послідовність виконання комплексного аналізу 

від вивчення первинних показників до узагальнюючих.  

Цінність і своєчасність управлінських рішень значною мірою залежить 

від якості інформаційної бази. Інформаційна база економічного аналізу являє 

собою дані сукупності форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень 

щодо обсягів, розміщення та форм існування економічної інформації, яка 

використовується з метою вироблення управлінських рішень. Якісна 

інформаційна база економічного аналізу повинна: 

− формуватися відповідними способами із дотриманням основних 

принципів забезпечення якості інформації; 

− містити мінімальний обсяг інформації при максимальному його 

смисловому навантаженні для вироблення управлінських рішень; 

− відповідати системі управлінських функцій; 

− відповідати рівню управління (перш за все це стосується ступеня 

узагальнення і широти параметрів об’єкта аналізу);  

− забезпечувати мінімально необхідний для всіх органів управління 

обсяг інформації про головні цілі підприємства; 

− подаватися у наочному вигляді. 

Основними способами формування інформаційної бази даних 

економічного аналізу є: 

− сканування – пошук вже сформованої (ретроспективної) інформації; 

− моніторинг – відстеження поточної інформації, яка з’являється; 

− прогнозування – формування інформації про майбутній стан 

підприємства і його оточення. 

Формування якісної інформаційної бази економічного аналізу 

ґрунтується на принципах: інформаційної затребуваності; об'єктивності 

віддзеркалення господарських фактів, явищ і процесів діяльності; 

достовірності, єдності, оперативності, доречності, раціональності, повноти і 

аналітичності, співставності, ефективності інформації; технологічної 

забезпеченості та всебічної обробки первинної інформації на ЕОМ. 

Підготовка інформації для проведення економічного аналізу 

передбачає: 

− перевірку (за формою та сутністю) даних на доброякісність; 

− систематизацію і групування вхідних даних відносно визначеного 

об’єкту аналізу; 
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Рисунок 1.3 – Інформаційна модель комплексного аналізу господарської 

діяльності підприємства 

Система показників комплексного аналізу господарської діяльності підприємств 

Показники організаційно–технічного розвитку підприємства 

відображають виробничу структуру підприємства, структуру управління, 

рівень концентрації і спеціалізації виробництва, технічну і енергетичну 

оснащеність праці, ступінь механізації і автоматизації тощо 

Показники 
постачання 

Показники збуту Показники 
виробництва 

характеризують забез–
печеність підприємст–
ва основними засобами 

виробництва, облад–
нанням, матеріальними 
і трудовими ресурсами 

характеризують обсяг 
відвантаження і 

реалізації товарної 
продукції, залишки 
готової продукції на 

складах 

характеризують обсяг і 
ритмічність виробництва 

продукції (валової, 
товарної) у вартісному і 
натуральному вимірі, її 

структуру і якість 

Показники наявності 
та використання 

засобів виробництва 

Показники наявності 
та використання 

трудових ресурсів 

 

Показники наявності 
та використання 
предметів  праці 

 
середньорічна вартість 
основних засобів, фон–
довіддача, фондоміст–
кість, коефіцієнт вико–

ристання наявного 
устаткування та ін 

середньоспискова чи–
сельність працівників в 
цілому, за категоріями і 
професіями, показники 
руху кадрів, продук–
тивність праці та ін. 

середньорічна вартість 
сировини і матеріалів, 

матеріаломісткість, 
матеріаловіддача, 

вартість використання 
предметів праці та ін. 

Показники собівартості продукції 

повна собівартість товарної продукції і за елементами витрат, 
собівартість окремих виробів, порівнянної товарної продукції та ін. 

Показники прибутку і рентабельності 

доходи і витрати за видами діяльності, прибуток (до оподаткування, від 
реалізації, чистий), рентабельність витрат, рентабельність продажу та ін. 

Показники фінансового стану підприємства 

структура капіталу за розміщенням і джерелами утворення, рівень платоспро–
можності і кредитоспроможності підприємства, фінансової стійкості та ін. 

 

Показники фінансового стану підприємства 
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− надання показникам порівнянного виразу (за єдністю оцінки, 

розрахунку, обсягу і структури); 

− спрощення цифрових значень (за рахунок округлень, сумувань, 

об'єднань чи диференціацій). 

Перевірка інформаційної бази аналізу за формою та сутністю 

здійснюється прийомами документального контролю і спрямована на 

визначення: 

− правильності оформлення документів з точки зору їх наявності та 

заповнення обов’язкових реквізитів; 

− узгодженості взаємних величин; 

− узгодженості показників у різних формах звітності; 

− відповідності і наступності цифр, перенесених з попередніх періодів і з 

інших документів; 

− правильності арифметичних сум, підсумків.  

На практиці часто неможливо перевірити абсолютно всі документи, тому 

застосовують процедуру відбору даних і оцінки результатів отриманої 

інформації. Для цього використовують методи: 

- систематичного відбору (через постійні інтервали, починаючи з 

випадково вибраного числа); 

- випадкового відбору (за таблицею випадкових чисел); 

- комбінованого відбору (комбінація випадкового і систематичного 

відбору). 

За підсумками перевірок можна зробити висновок про можливість 

використання даної інформації в аналізі, або про необхідність відповідних 

поправок і коректив. 

Систематизація і групування вхідних даних відносно визначеного об’єкту 

аналізу передбачає побудову багаторівневої системи взаємозалежних 

показників, які дозволять забезпечити всебічне його вивчення, проведення 

вичерпного факторного аналізу, виявлення резервів зростання та розробку 

заходів щодо їх практичного впровадження в діяльність підприємства. 

Надання показникам порівняного виразу обумовлюються потребами 

порівняльного аналізу, і забезпечується такими способами, як нейтралізація 

впливу вартісного та якісного факторів шляхом доведення їх до єдиного базису, 

використання  середніх і відносних величин, методів перерахунку тощо. 

Після перевірки інформації, формування необхідної системи показників, 

надання їм порівняного виразу і спрощення цифрових значень, переходять 

безпосередньо до аналітичного опрацювання інформації, а саме:  

− проведення аналітичних розрахунків; 

− вивчення і осмислення опрацьованих матеріалів; 

− узагальнення результатів аналізу і представлення їх органам 

управління. 
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1.1.3 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ 

 

Кінцевим етапом аналітичної роботи є представлення результатів аналізу 

в узагальненому і відповідно оформленому вигляді.  

Основна мета узагальнення результатів аналізу – надати системну 

характеристику кількісних і якісних змін основних економічних показників 

господарської діяльності підприємств за рахунок зміни факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища, що їх визначають, та розробити заходи щодо 

покращення досліджуваних показників.  

Завданнями узагальнення результатів аналізу є: 

 комплексна характеристика результатів господарської діяльності 

підприємства (структурних підрозділів) і окремих господарських процесів; 

 оформлення результатів аналізу; 

 формування пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх 

реалізацією. 

Узагальнення результатів комплексної оцінки результатів господарської 

діяльності підприємства (структурних підрозділів) і окремих господарських 

процесів забезпечує повноту і обґрунтованість висновків, і потребує наочності 

та своєчасності отримання матеріалів аналізу, відповідності їх конкретній 

потребі будь–якого ланцюга управління підприємством. Таке узагальнення 

необхідне для всебічного дослідження причин недоглядів і розкриття резервів 

на всіх ділянках роботи підприємства і на цій основі розробки й впровадження 

потрібних заходів. Узагальненням повинні бути охоплені також відомості про 

невиконані в намічені раніш терміни заходи, включаючи і передбачене за 

планом підвищення ефективності виробництва.  

Оформлення результатів аналізу передбачає формування аналітичної 

інформації у послідовності, обумовленій порядком ведення аналізу, із 

включенням установлених взаємозв'язків, впливів чинників і причин, резервів, 

із висновками за досліджуваними ділянками роботи. Аналітична інформація 

відрізняється від джерел аналізу стислістю і комплексним характером змісту, що 

дозволяє використовувати її безпосередньо в управлінні виробництвом для 

прийняття необхідних рішень. 

Результати аналізу оформляються залежно від поставленої мети, 

масштабу об'єкта, місця проведення аналізу (ділянка, цех, підприємство), часу 

та інших характеристик у нетекстовій або описовій формі (рис. 1.4). 

Подання результатів аналітичних досліджень в нетекстовій формі 

забезпечує отримання термінової інформації для контролю, і розраховане на 

висококваліфікованих працівників, здатних самостійно розібратися в 

обробленій і систематизованій інформації, та в оперативному порядку прийняти 

необхідні рішення. 

Аналітичні таблиці, схеми, діаграми, графіки повинні бути наочними і 

простими для використання. Показники у них необхідно розміщувати так, щоб 

вони одночасно відображали як аналітичний так і ілюстративний матеріал. 
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Рисунок 1.4 – Характеристика форм представлення узагальнених результатів 

аналізу господарської діяльності підприємства 

 

Аналітичні таблиці повинні складатися за єдиними формами, з 

урахуванням систематичного характеру аналізу й охоплення ними групи 

взаємозалежних показників. Форма і зміст аналітичних таблиць повинні 

відповідати вимогам повноти відображення, правильного угрупування і 

доцільної послідовності показників окремих сторін діяльності підприємства.  

Найчастіше для узагальнення результатів аналізу використовуються 

таблиці, які дають змогу визначити та оцінити ступінь відхилення фактичних 

даних, тобто результатів роботи, від заданих заздалегідь величин (кошторису, 

норми, плану, факту попереднього періоду). У таких таблицях поєднуються 

нормативні, фактичні дані, їх числові різниці та інші характеристики.  

З метою більш наочного відображення результатів аналізу замість 

аналітичних таблиць доцільно використовувати графіки. Їх застосування 

найбільш раціональне при відображенні зв’язків між окремими показниками 

роботи підприємства у динаміці, якщо їх кількість обмежена, наприклад, 

графіки ритмічності виробництва продукції, співвідношення росту товарної 

продукції, продуктивності праці і чисельності працівників, співвідношення 

росту продуктивності праці й технічної озброєності праці одного робітника, 

тощо.  

Найбільш поширеними є лінійні графіки, які відображають зв'язок 

окремих показників у вигляді ламаних ліній. Використовують також стрічкові, 

стовпчикові і секторні діаграми, номограми, які дозволяють наочно порівняти 

величини окремих показників, відобразити їх питому вагу чи показати зв’язок 

між ними. Ілюстрація досягнень або недоліків цехів, дільниць, окремих бригад 

за допомогою графіків чи діаграм сприяє широкій їх гласності, ознайомленню 

робітників з результатами їх праці. 

забезпечує наочне 

представлення результатів 

аналізу у вигляді 

аналітичних таблиць 

(простих, групових, 

комбінованих), схем, діаграм 

(стовпчикових, кругових, 

секторних), графіків 

(лінійних, стрічкових) 

надає характеристику ступеня виконання 

планових завдань, розкриває вплив 

різноманітних чинників на рівень виконання 

плану за окремими показниками і представляє 

пропозиції за результатами досліджень у 

вигляді відповідних документів (рапорт–звіт, 

звітна записка, аналітична записка, 

пояснювальна записка до річного звіту, план–

графік виконання розроблених висновків і 

пропозицій, наказ) 

Форми оформлення результатів аналітичних досліджень 

нетекстова описова 
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Описова форма оформлення результатів аналізу надає характеристику 

ступеня виконання планових завдань, розкриває вплив різноманітних чинників 

на рівень виконання плану за окремими показниками і представляє пропозиції 

за результатами досліджень у вигляді відповідних документів. 

 рапорту–звіту; 

 звітної записки; 

 аналітичної записки; 

 пояснювальної записки до річного звіту; 

 плану–графіку виконання розроблених висновків і пропозицій;  

 наказу. 

Рапорт–звіт складається за результатами щоденного аналізу роботи 

структурних підрозділів (цехів, дільниць). По суті це аналітична інформація , в 

якій кожна аналітична таблиця відображає один з показників роботи 

структурного підрозділу за поточний день в розрізі окремих дільниць з 

причинами установлених відхилень від плану і порушень норм витрачання 

ресурсів. Такий звіт не потребує супроводжувального тексту, легко 

обдивляється і дозволяє безпосередньо за його даними робити висновки. 

Основне призначення рапорту–звіту як форми узагальнення результатів аналізу 

роботи структурних підрозділів – бути повноцінною інформацією для 

керівництва структурних підрозділів з метою її вивчення, розробки заходів, 

здійснення контролю за їх виконанням. Намічені заходи записуються у рапорт–

звіт наступного дня. При розгляді рапорту–звіту за поточний день поряд з 

дослідженням показників роботи структурних підрозділів встановлюються 

також причини невиконання заходів, намічених раніше. Такий же характер 

оформлення результатів щоденного аналізу зберігається і в цілому по 

підприємству. 

Звітна записка складається за результатами аналізу роботи оперативних 

відділів (матеріально–технічного постачання, інструментального господарства, 

енергомеханічного і фінансово–збутового, тощо) за кожну декаду. В ній 

висвітлюється стан відповідних ресурсів, причини порушень умов їх 

надходження і використання, а також прийняті заходи по усуненню недоліків в 

роботі і її покращення. Звітні записки представляються директорові 

підприємства для інформування про стан справ у відповідних службах і 

прийнятих заходах щодо покращення їх роботи. 

Аналітична записка складається за результатами аналізу роботи 

підприємства за місяць. В ній відображають характеристику стану ресурсів, 

причини порушень, а також ужиті заходи щодо певних порушень. Аналітична 

записка містить висновки за результатами діяльності та пропозиції щодо їх 

покращення. Особливу увагу при складанні аналітичної записки приділяють 

пропозиціям, які вносяться за результатами аналізу. Вони повинні бути 

обґрунтованими і спрямованими на покращення результатів господарської 

діяльності підприємства. Кожна пропозиція повинна бути чіткою, реальною, 



 20 

визначати конкретні терміни виконання та осіб, відповідальних за усунення 

недоліків. Структурно аналітична записка містить: 

− загальні дані про об'єкт; 

− характеристику виконання плану, договору; 

− характеристику відхилень; 

− вплив окремих факторів на показники діяльності; 

− висновки; 

− пропозиції. 

Пояснювальна записка до річного звіту складається за результатами 

аналізу роботи підприємства за рік у вигляді короткого пояснювального тексту 

до аналітичних записок. Пояснювальна записка починається із загальної 

характеристики виконання підприємством плану за окремими його розділами, 

потім розкривається вплив різноманітних чинників на рівень виконання плану 

за окремими показниками, і наприкінець робляться висновки, у яких 

розкривається взаємозв'язок між показниками різноманітних таблиць, 

пояснюються причини відхилення від плану і оцінюються окремі сторони 

діяльності підприємства. При здійсненні аналізу безпосередньо на підприємстві 

висновки можуть бути значно поглиблені за рахунок залучення даних 

щоденного аналізу. Загальні найважливіші висновки і пропозиції, що містяться 

у пояснювальній записці, повинні бути конструктивними, чіткими і ясними, 

розрахованими на практичне їх впровадження і виконання, сприяти 

покращенню роботи, раціональному використанню матеріальних та трудових 

ресурсів, ліквідації втрат та удосконаленню виробництва з урахуванням 

досягнень науки і практики. Особливу увагу при формуванні висновків 

приділяють підрахунку (зведенню) розкритих резервів і їх використанню.  

Самостійним або додатковим документом, в якому відображаються 

результати аналізу, є наказ, в якому містяться: загальна оцінка роботи; 

визначаються заходи; терміни початку та закінчення здійснення заходів; 

матеріальні та грошові ресурси; виконавці; відповідальні та контролюючі особи 

чи підрозділи. Наказ за підписом керівника підприємства є обов'язковим для 

всіх працівників, і за його виконанням встановлюється дійовий і повсякденний 

контроль. Інакше одні й ті ж недоліки в роботі підприємства 

повторюватимуться в матеріалах наступних перевірок. 

 

 

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 

 
Аналітичні таблиці містять два основні елементи: 

підмет і присудок. Підмет показує перелік показників, які 

характеризують явище, і відповідає на питання: Хто? Що? 

Присудок вказує на ознаки, якими характеризується підмет. 

Таблиці можуть бути: 

 простими (подається перелік інформації про явище, яке вивчається); 

 груповими (дані об'єднуються в групи за однією суттєвою ознакою); 
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 комбінованими (матеріал розбивають на групи і підгрупи за двома і більше 

ознаками). 

Побудова графіків здійснюється у відповідності з правилами ДСТУ 3008–95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки» засобами Microsoft Excel та має 

супроводжуватися дотриманням наступних правил: 

 графік має складатися з 5 елементів: графічного образу, поля графіка, 

просторових орієнтирів, масштабних орієнтирів, експлікації; 

 вибір графічного образу має бути обґрунтованим на відповідність 

наведеним даним; 

 вибір рівномірної чи нерівномірної масштабної шкали, як складової 

масштабних орієнтирів, слід обґрунтовувати виходячи з наведених даних; 

 наведення експлікації (розташування легенди, назви графіка, підписи 

масштабних шкал із зазначенням одиниць виміру показників) до графіка має 

здійснюватися за правилами ДСТУ 3008–95. 

 

 

РОЗДІЛ 1І 

 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ, ДОХОДІВ 

 ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

1.2.1 АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Доходи підприємства є вираженими в грошовій формі надходженнями 

економічних вигід, які виникають в результаті звичайної діяльності і 

надзвичайних подій підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), відсотків, дивідендів тощо. Сума доходу від 

господарської діяльності підприємства формується залежно від розміру доходу, 

отриманого підприємством за окремими видами його діяльності (основна, 

операційна, фінансова, інвестиційна, інша операційна та інша звичайна). 

Мета аналізу доходів підприємства – виявлення потенційних 

можливостей збільшення їх розміру. 

Задачі аналізу доходів: 

 об'єктивна оцінка ступеня виконання плану і динаміки доходів 

підприємства за загальним обсягом, складом і структурою (в цілому і в розрізі 

видів діяльності, періодів часу і структурних підрозділів); 

 виявлення і кількісна оцінка причин зміни доходів (в цілому і в розрізі 

видів діяльності, періодів часу і окремих структурних підрозділів) 

підприємства; 

 аналіз окремих видів доходів звичайної діяльності і виявлення резервів 

їх збільшення (в розрізі видів діяльності); 

 підрахунок резервів збільшення доходів і розробка заходів з їх 

практичної реалізації. 
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Інформаційну основу проведення аналізу доходів підприємства становить: 

– нормативно–планова (річний план розвитку підприємства, 

перспективні плани (програми) розвитку операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності, виробнича програма, фінансовий план, оперативні плани 

розвитку підприємства та його структурних підрозділів (місячні, декадні, 

позмінні); 

–  облікова й звітна (відомості, журнали, книги, журнали–ордери, 

призначені для хронологічного, системного чи комбінованого накопичення, 

групування та узагальнення інформації про доходи, дані рахунків класу 7 

«Доходи і результати діяльності», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», 

тощо); 

–  позаоблікова інформація (акти та висновки внутрішнього та 

зовнішнього аудиту, ревізій, перевірок діяльності податковими службами та  

професійними консалтинговими фірмами, пояснювальні та доповідні  записки, 

тощо).  

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки розвитку доходів за 

загальним обсягом, складом і структурою припускає вивчення змін в їх складі і 

структурі в абсолютних і відносних одиницях виміру, і виявлення потенційних 

можливостей збільшення доходів. 

Якщо протягом звітного періоду спостерігалася зміна відпускних цін на 

продукцію (товари, роботи чи послуги), що реалізується підприємством, то 

оцінці ступеня виконання плану і вивченню динаміки доходів повинна 

передувати процедура перерахунку доходів підприємства в зіставлені умови: 

 
³íøç³ñòç³ñò

Ä²ÄÔÄÎÄÄ 11111                               (1.1) 

 

де ç³ñò
Ä1  – фактичні доходи підприємства в зіставлених умовах, грн.; 

зіст
1ОД  – фактичні доходи від операційної діяльності в зіставлених 

умовах, грн.; 

ФД1 – фактичні доходи від фінансової діяльності, грн.; 

ІД1 – фактичні доходи від інвестиційної діяльності, грн.; 
інш
1Д – фактичні доходи від іншої ї діяльності, грн. 

 

Фактичні доходи операційної діяльності в зіставлених умовах ( зіст
1ОД ) 

обчислюються наступним чином:  

 

оп.ін
1

цін

осн
1зіст

1 Д
І

Д
ОД       (1.2) 

де осн
1Д  –  фактичні доходи основної діяльності (виручка від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) в діючих умовах, грн.; 
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І цін –  середній індекс зміни цін на продукцію (товари, роботи, послуги) 

основної діяльності, коеф.; 
оп.ін

1Д  –  фактичні доходи від іншої операційної діяльності в діючих 

умовах , грн. 

 

Для оцінки складу і структури доходів порівняно з планом і в динаміці 

використовують методи горизонтального та вертикального аналізу і 

обчислюють абсолютне і відносне відхилення від плану, абсолютний приріст та 

темп росту доходів. 

Зазначимо, що у складі доходів підприємства найбільшу частку займає 

доход від основної діяльності. Він визначається за величиною виручки від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), і підлягає ґрунтовному 

дослідженню. В процесі аналізу визначаються зміни фактичного обсягу 

продажу продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з планом і попереднім 

періодом, а також з’ясовується ступень своєчасності виконання договірних 

зобов’язань на поставку продукції передбаченого асортименту і якості. Такі 

дослідження здійснюються як в цілому по підприємству, так і за окремими 

видами продукції (товарів, робіт, послуг), структурними підрозділами та 

періодами часу. 

Аналіз виконання договірних зобов’язань на поставку продукції 

(товарів, робіт, послуг) передбачає оцінку: 

– обґрунтованості та напруженості виконання угод на поставку; 

– виконання договорів на поставку у встановлені терміни згідно 

затвердженого асортименту і якості; 

– ритмічності і рівномірності виконання замовлень на поставку; 

– наслідків порушень виконання замовлень на поставку. 

За кожним з напрямів оцінки виконання договірних зобов’язань на 

поставку продукції (товарів, робіт, послуг) обчислюються відповідні оціночні 

показники. 

Для оцінки обґрунтованості та напруженості виконання договорів на 

поставку продукції (товарів, робіт, послуг) розраховують: 

- коефіцієнт напруженості поставок – як виражене у відсотках 

співвідношення розміру фактично поставленої продукції і виробничої 

потужності підприємства; 

- коефіцієнт обґрунтованості поставок – як виражене у відсотках 

співвідношення розміру договірних зобов’язань і виробничої потужності 

підприємства.  

Виконання договірних зобов’язань на поставку продукції (товарів, робіт, 

послуг) за асортиментом, якістю та термінами поставки оцінюють на 

підставі коефіцієнтів дотримання асортименту, якості і термінів поставок: Вони 

визначаються вираженим у відсотках співвідношенням обсягу фактичної 

поставки заданого асортименту, якості та відповідного терміну поставки, який 

не перевищує передбачений договором, до обсягу договірних зобов’язань. 
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Оцінка ритмічності і рівномірності виконання замовлень на поставку 

продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає визначення коефіцієнтів 

ритмічності і рівномірності поставок.  

Коефіцієнт ритмічності поставок ( ðèòì
ïîñòÊ ) може бути обчислений трьома 

методами: 

– за кількістю періодів, в яких план поставки виконаний (як виражене у 

відсотках співвідношення кількості періодів, у яких виконаний план поставки, 

до загальної кількості періодів дослідження); 

– за середнім відсотком, так званий «метод заліку», (як виражене у 

відсотках співвідношення обсягу фактичної поставки продукції (товарів, робіт, 

послуг), що не перевищує передбачений договором, та обсягу поставки 

продукції (товарів, робіт, послуг) згідно укладених договорів на поставку); 

– з використанням системи показників аритмічності (як різниця між 

відсотком виконання плану поставки продукції (товарів, робіт, послуг) ( âï
ïîñò% ) 

та загальним коефіцієнтом аритмічності виконання договірних зобов’язань на 

поставку (
çàã
àðÊ ):  

 
ðèòì
ïîñòÊ =

çàã
àð

âï
ïîñò Ê% ,   (4.1)   
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де 

àðÊ  – позитивний коефіцієнт аритмічності поставки, %; 


àðÊ  – негативний коефіцієнт аритмічності поставки, %; 

0³
Ï ,

1³
Ï – передбачений договором і фактичний обсяг поставки продукції 

(товарів, робіт, послуг) в і–му періоді, грн.; 

 

Коефіцієнт рівномірності виконання замовлень на поставку продукції 

(товарів, робіт, послуг) ( ð³âí
ïîñòÊ ) обчислюється різницею між 100 і коефіцієнтом 

варіації ( âàðÊ ).  

Коефіцієнт варіації ( âàðÊ ) визначається вираженим у відсотках 

співвідношенням середньоквадратичного відхилення ( ) і середнього значення 

показника виконання плану поставки ( Х ) протягом досліджуваного періоду.  



 25 

Середньоквадратичне відхилення показує як в середньому коливається 

виконання плану поставки продукції (товарів, робіт, послуг) відносно його 

середнього рівня за період, що вивчається, і обчислюється за формулою: 

 

n

XX
n

і

i




 1

2
)(

       (1.6) 

 

де Xi – відсоток виконання плану поставки за i–й період часу (чи i–м 

структурним підрозділом), % (або грн.); 

Х  – середній відсоток виконання плану поставки в цілому по 

підприємству за досліджуваний період, % (або грн.) 

n– кількість періодів часу (підрозділів), міс. (од.) 

 

Аналіз наслідків порушень виконання замовлень на поставку передбачає 

визначення розміру втрати обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)за 

рахунок неритмічного і нерівномірного виконання плану договірних 

зобов’язань. Для цього відсоток неритмічного або нерівномірного виконання 

плану договірних зобов’язань помножають на фактичний обсяг реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) і ділять на 100. 

Резерви збільшення обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємства на ринку товарів і послуг, тобто доходу від основної діяльності, 

багато в чому обумовлюються дією сукупності факторів зовнішнього й 

внутрішнього середовища, і виявляються в процесі факторного аналізу.  

На зміну обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з 

планом і в динаміці впливають зовнішні (об'єктивні, що не залежать від 

підприємства) і внутрішні (суб'єктивні, залежні від підприємства) фактори.  

До зовнішніх (об'єктивних) факторів відноситься зміна: 

макроекономічної ситуації в країні; податкового законодавства; 

платоспроможного попиту населення; обсягу й структури споживчого ринку; 

обсягу й структури попиту та пропозиції; цін на сировину й товари. 

До внутрішніх (суб'єктивних) факторів відноситься зміна обсягу, 

асортименту і якості продукції, що виробляється і реалізується підприємством, 

зміна показників наявності, структури та ефективності використання 

виробничих ресурсів підприємства (основних засобів, трудових ресурсів та 

матеріальних ресурсів), тощо. 

Із усього комплексу об'єктивних факторів, що впливають на зміну 

ступеня виконання плану й динаміки обсягу реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг), за допомогою традиційних прийомів економічного аналізу 

можна встановити тільки вплив зміни цін на сировину й товари. 

Вплив цінового фактору на зміну обсягу доходу від основної діяльності 

підприємства (виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) 

визначається в такий спосіб: 
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зіст.,осн

1
осн
1цін

осн
ДДД  ,   (1.7) 

 

де осн
1Д , зіст.,осн

1Д  – фактичні доходи основної діяльності (виручка від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) у діючих і відповідно порівняних 

умовах, грн. 

 

Вплив суб'єктивних (внутрішніх) чинників, зокрема обсягу, структури і 

ціни продукції; середньорічної вартості основних засобів, їх структури та 

фондовіддачі (основних засобів та їх активної частини); середньої чисельності і 

структури працівників підприємства, продуктивності, фондоозброєності та 

технічної озброєності їх праці; середньої вартості сировини і матеріалів; 

наявності та ефективності використання виробничої площі згідно режиму 

роботи підприємства, на зміну доходу від основної діяльності підприємства 

представляється можливим оцінити за допомогою методів детермінованого 

факторного аналізу, які застосовуються до наступних моделей залежності 

обсягу реалізації від чинників, що її визначають: 

 

кп ГПВГПР  , (1.8) êêïï ÃÏÍÂÏÍÂÏÂÃÏÐ  , (1.14) 

)(  ii pqÐ ,  (1.9)   )(  iq pdQÐ
i

,  (1.15) 

pQÐ  ,  (1.10)     ÔÂÎÇÐ  , (1.16) 

àêòàêò
ÔÂÎÇÐ  , (1.11)   àêò

ÎÇ
ÔÂdÎÇÐ àêò   , (1.17) 

2
1ì

ÎSP  ,  (1.12)   ãîä

ì
ÎÒÐÄÄSP 2

1
  , (1.18) 

ÏÏ×P  ,  (1.13)    
ïâï

×
ÏÏd×P ïâï  , (1.19) 

÷àñ
ÏÏÒÐÄÄ×P  ,     (1.20)  

àêò
ÒÅÕÍ×

ÔÂÔÎd×P ïâï  ,    (1.21) 

 

де Ð – обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто доход від 

основної діяльності підприємства, грн.; 

Â  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 

періоді, грн.; 

êï ÃÏÃÏ ,  – відповідно залишки готової продукції на початок і кінець 

звітного періоду, грн.; 

êï ÍÂÏÍÂÏ ,  – відповідно залишки відвантаженої, але не оплаченої 

продукції, на початок і кінець звітного періоду, грн. 

Q  – загальна кількість реалізованої продукції, тис. од.; 

iq  – кількість реалізованої продукції і–го виду, тис. од.; 
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ip , p  – відповідно ціна реалізації продукції  і–го виду та середня ціна на 

продукцію, грн.; 

iqd  – питома вага реалізації продукції і–го виду, коеф.; 

ОЗ – середня вартість основних засобів за період, грн.; 
акт

ОЗ  – середня вартість активної частини основних засобів за період, 

грн.; 

ФВ – фондовіддача основних засобів, грн. 
акт

ФВ  – фондовіддача активної частини основних засобів, грн.; 

актОЗ
d – питома вага активної частини основних засобів в загальній їх 

вартості за звітний період, коеф.; 

S  – середній розмір виробничої площі за аналізований період, м
2
.; 

Д – кількість робочих днів підприємства в періоді, що аналізується, дні.; 

ТРД  – середня тривалість робочого дня, годин.; 

2
м1

О – середньорічний обсяг реалізації продукції, що припадає на 1 м
2 

площі підприємства, призначеної для реалізації, грн./ 1 м
2
.; 

год

м1
2О  – середньогодинний обсяг реалізації продукції, що припадає на 1 м

2
 

площі підприємства, призначеної для реалізації, грн./ 1 м
2
; 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

чол.;  

ПП – продуктивність праці одного працівника, грн.; 

пвпЧ
d – питома вага працівників промислово–виробничого персоналу в 

загальній їх чисельності за звітний період, коеф.; 
пвп

ПП – продуктивність праці працівника промислово–виробничого 

персоналу, грн.; 
год

ПП – середньогодинна продуктивність праці одного працівника, грн.; 

ÒÅÕÍÔÎ  – технічна озброєність праці робітників промислово–

виробничого персоналу, коеф.; 

 

Збільшення обсягу доходу від основної діяльності підприємства можливе 

за рахунок запровадження наступних заходів: 

- покращення структури, асортименту та якості продукції, що 

виробляється підприємством; 

- скорочення внутрішньозмінних і цілодобових простоїв роботи 

обладнання; 

- покращення структури основних засобів і трудових ресурсів; 

- підвищення рівня ефективності використання трудових ресурсів; 

- скорочення матеріаломісткості виробництва продукції; 

- підвищення продуктивності роботи обладнання за рахунок його 

модернізації, інтенсивнішого використання і т. ін.  
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Аналіз доходів від іншої звичайної діяльності підприємства 

здійснюється поетапно: 

1–й етап – вивчення складу і структури доходів за їх видами; 

2–й етап – встановлення причин зміни видового складу і структури 

доходів; 

3–й етап – виявлення резервів збільшення суми доходів від інших видів 

звичайної діяльності; 

4–й етап – розробка заходів щодо впровадження виявлених резервів 

збільшення доходів від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності 

в практику господарювання підприємства.  

На першому етапі, як правило, визначаються абсолютні і відносні 

відхилення звітних показників доходів від інвестиційної, фінансової і іншої 

звичайної діяльності відносно показників попередніх періодів, і визначаються 

тенденції їх змін.  

На другому етапі з'ясовуються і кількісно оцінюються причини, що 

зумовили зростання або зниження суми доходів в динаміці по підприємству в 

цілому і за окремими видами доходів. Такий аналіз дозволяє своєчасно 

реагувати на відхилення, які виникають, і розробляти відповідні заходи щодо 

недопущення зайвих втрат.  

На третьому етапі аналізу роблять підрахунок резервів можливого 

збільшення величини доходів від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної 

діяльності. 

На заключному, четвертому етапі, розробляють заходи щодо використання 

виявлених резервів для збільшення суми доходу від звичайної діяльності 

підприємства в цілому. 

 

 

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 

 
Сукупний дохід підприємства – новий термін, що з’явився у 
національному бухгалтерському законодавстві завдяки НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Розмір сукупного 

доходу відображає зміни у власному капіталі протягом звітного 

періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за 

винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками). 

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за 

звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування. Інший сукупний дохід 

після оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних 

активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, 
частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств, іншого 

сукупного доходу та суми податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним 

доходом. 
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1.2.2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ  

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, робіт, послуг) виражається у 

натуральних та вартісних вимірниках, і є визначальним чинником 

результативності основної діяльності підприємства.  

У вартісному вимірі обсяг виробництва характеризується показниками 

валової та товарної продукції. 

Основна мета аналізу виробництва продукції та послуг – пошук 

внутрішніх, невикористаних резервів зростання обсягів виробництва продукції 

та послуг, що надаються підприємством. 

Задачі аналізу виробництва продукції та послуг: 

– встановлення обґрунтованості, напруженості і оптимальності 

виконання планового завдання з випуску продукції та послуг; 

– об'єктивна оцінка ступеня виконання плану виробництва продукції та 

послуг, задоволення попиту споживачів; 

– вивчення динаміки випуску продукції та послуг; 

– оцінка ритмічності і рівномірності випуску продукції та послуг у 

розрізі періодів часу та структурних підрозділів підприємства; 

– виявлення, кількісне вимірювання і узагальнення чинників, які 

впливають на відхилення фактичних показників обсягу виробництва продукції 

та послуг від планових і на їх динаміку; 

– пошук можливостей збільшення обсягу випуску продукції та послуг; 

– розробка заходів щодо ліквідації виявлених в процесі аналізу недоліків 

в роботі підприємства і максимального використання встановлених 

внутрішньогосподарських резервів зростання обсягу виробництва продукції та 

послуг. 

Основу інформаційного забезпечення аналізу обсягу виробництва 

продукції та послуг складають: бізнес–план підприємства, державні 

замовлення, господарські договори, звіти про виконання планів з виробництва 

продукції цехами, дільницями, бригадами, матеріали спостережень, обстежень, 

соціологічних досліджень, дані оперативного, бухгалтерського та статистичного 

обліку 

Аналіз обсягу виробництва продукції та послуг, як правило, починається з 

оцінки ступеня виконання плану та динаміки їх випуску, і проводиться у діючих 

і порівняних умовах (якщо протягом звітного періоду спостерігалася зміна цін 

на сировину і матеріали, що використовуються у виробництві, і відпускних цін 

на продукцію (послуги)).  

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки обсягу виробництва 

продукції здійснюється в розрізі його складу, структури, асортименту, якості, 

ритмічності та рівномірності виробництва на підставі обчислення відповідних 

оціночних показників. 

Аналіз виконання плану і динаміки обсягу виробництва продукції та 

послуг за загальним обсягом та складом, як правило, проводиться шляхом 

порівняння фактичних і базових (планових чи фактичних за минулий період) 
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даних випуску продукції (товарів, робіт, послуг) в цілому по підприємству, за 

окремими її видами і структурними підрозділами. На підставі цих порівнянь в 

абсолютних і відносних одиницях виміру визначаються зміни обсягу 

виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), і робиться висновок щодо 

виконання плану і динаміки виробництва.  

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки обсягу виробництва 

продукції та послуг за асортиментом базується на порівнянні базових 

(планових чи фактичних за минулий період), фактичних і фактичних, 

зарахованих у виконання плану за асортиментом, даних випуску продукції 

(послуг). При цьому визначаються абсолютні і відносні зміни обсягу 

виробництва продукції (послуг) в цілому по підприємству, за окремими її 

видами і структурними підрозділами, і обчислюється коефіцієнт 

асортиментності виробництва продукції, який свідчить про ступінь дотримання 

передбаченого виробничою програмою асортименту виробництва продукції.  

Коефіцієнт асортиментності виробництва продукції може бути 

обчислений трьома способами: 

- за найменшим відсотком. При цьому в якості загального відсотку 

виконання плану за асортиментом приймається найменший відсоток виконання 

плану серед усіх видів продукції; 

- за питомою вагою у загальному переліку найменувань продукції, за 

якими виконана виробнича програма. Цей показник пов'язаний з 

номенклатурою продукції, і обчислюється співвідношенням кількості видів 

продукції з повним виконанням виробничої програми  та кількості планових 

позицій асортименту продукції; 

- за середнім відсотком (метод заліку). Згідно цього способу коефіцієнт 

асортиментності виробництва продукції визначається співвідношенням 

фактичного в межах виробничої програми за асортиментом і планового обсягу 

виробництва продукції (товарів, робіт, послуг). 

Чим ближче значення коефіцієнта асортиментності до 1, тим більше 

підприємство зберегло передбачений натурально–речовий склад. Виконати 

завдання за асортиментом чи дотриматися попереднього його рівня означає 

випустити продукцію (товари, роботи, послуги) відповідно до визначеної 

номенклатури. 

В рамках аналізу обсягу виробництва продукції (послуг) за асортиментом 

здійснюється також оцінка ступеня його оновлення. Для цього обчислюється 

коефіцієнт оновлення асортименту як співвідношення кількості (або вартості) 

нових видів продукції та загальної кількості (вартості) продукції, яка 

випускається підприємством. Цей показник характеризує інтенсивність 

оновлення асортименту продукції, що виробляється підприємством, і чим вище 

його значення, тим краще. 

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки обсягу виробництва 

продукції та послуг за структурою базується на порівнянні планових і 

фактичних, зарахованих у виконання плану за структурою, даних випуску 

продукції (послуг). При цьому обчислюється коефіцієнт структури виробництва 
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продукції ( ñòð
Ê ), який свідчить про ступінь дотримання визначеної 

виробничою програмою підприємства структури виробництва продукції: 
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де )( )(1 01 idi³ BÂ  – фактичний в межах виробничої програми за плановою 

структурою обсяг виробництва продукції (послуг) і–го виду, од. або грн.; 

0³
Â – плановий обсяг виробництва продукції (послуг) і–го виду, од. або грн. 

 

Виконати завдання за структурою чи дотриматися попереднього її рівня 

означає зберегти у фактичному випуску продукції передбачені співвідношення 

окремих її видів. Чим ближче значення коефіцієнта структури виробництва 

продукції до 1, тим більше підприємство зберегло передбачене співвідношення 

окремих видів продукції, і навпаки.  

Зміни у структурі виробництва продукції суттєво впливають на зміну 

обсягів виробництва і реалізації в грошовому вираженні та суму прибутку. 

Вплив порушень структури виробництва на основні показники господарювання 

підприємства найчастіше оцінюють на підставі методу прямого розрахунку за 

всіма виробами з урахуванням зміни питомої ваги кожного виробу в загальному 

обсязі виробництва та методу середніх цін (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Кількісна оцінка впливу структурних зрушень на величину 

обсягу випуску продукції та послуг  

 
Метод 

оцінки  

Алгоритм розрахунку Умовні позначення 

– прямого 

розрахунку iii
pdQdQÂÏ d 00111)( )(    

)(dÂÏ  – зміна обсягу 

виробництва 
продукції за рахунок 
структурних зрушень 
виробничої 
програми, грн.; 

ii
dd 01 ,  – фактична і 

базова питома вага і–
го виду продукції, 
коеф.; 

i
p0 – базова ціна 

продукції і–го виду, 
грн.; 

1Q  – фактичний обсяг 

випуску продукції, 
од. 

– середніх цін 10001)( )( QpdpdÂÏ
iiiid    
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Як свідчить практика, структура продукції залежить від того, наскільки 

ритмічно і рівномірно виконується завдання з випуску окремих видів продукції 

в часі і просторі.  

Під час оцінки ритмічності і рівномірності виробництва продукції на 

підприємстві обчислюються коефіцієнти ритмічності і рівномірності (по 

аналогії з коефіцієнтами ритмічності і рівномірності виконання договірних 

зобов’язань на поставку продукції), а також визначається сезонність 

виробництва на підставі індексів сезонності. 

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки обсягу виробництва 

продукції та послуг за якістю здійснюється на підставі узагальнюючих, 

індивідуальних та непрямих показників якості продукції. 

Узагальнюючими показниками якості виробленої підприємством 

продукції незалежно від її виду та призначення є: частка нової продукції в 

загальному її випуску, частка продукції вищої категорії якості, 

середньозважений бал продукції, середній коефіцієнт сортності, частка 

атестованої і не атестованої продукції, частка сертифікованої продукції, частка 

продукції, що відповідає світовим стандартам, частка продукції, що 

експортується, у тому числі у високорозвинуті промислові країни. 

До індивідуальних показників якості продукції, що характеризують одну 

із її властивостей, відносяться: сортність (легка, харчова, хімічна та і інші галузі 

промисловості), корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст заліза в 

руді, вміст білка в продуктах харчування), надійність (довговічність, 

безвідмовність у роботі), технологічність, тобто ефективність конструкторських 

і технологічних рішень (трудомісткість, енергомісткість), естетичність виробів. 

Непрямими показниками якості є штрафи за неякісну продукцію, за обсяг 

і частку забракованої продукції, за частку продукції, на яку надійшли 

рекламації від покупців, за втрати від браку і т. ін. 

В процесі аналізу фактичні значення за показниками якості порівнюються 

з плановими і фактичними даними попередніх періодів, і визначаються 

абсолютні і відносні зміни. 

За продукцією, якість якої характеризується сортністю (кондицією), 

визначають частку продукції кожного сорту (кондиції) в загальному обсязі 

виробництва, середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну виробу у 

порівняних умовах, і з’ясовують зміни за цими показниками в абсолютному і 

відносному вимірі. 

Середній коефіцієнт сортності характеризує якість обсягу різносортної 

продукції, що випускається підприємством, і визначається за формулою: 
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де iq  – фактична кількість виробленої продукції і–го сорту, од.; 

ip – ціна продукції і–го сорту, грн.; 
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Q – обсяг виробництва продукції, од.; 

ñîðòóIp – ціна продукції першого сорту, грн. 

 

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки за якістю продукції, що 

характеризується ґатунком (сортом), здійснюється на підставі визначення 

співвідношення фактичного та базового (планового чи фактичного за 

попередній період) коефіцієнтів сортності. Виконати завдання за якістю чи 

дотриматися попереднього її рівня означає випустити продукцію передбаченого 

рівня якості, тобто відповідної сортності. Чим ближче значення співвідношення 

фактичного і базового коефіцієнтів сортності до 1, тим краще підприємство 

дотримується заданого рівня якості продукції, і навпаки.  

В рамках оцінки обсягу виробництва за якістю здійснюється також 

розрахунок економічної ефективності від поліпшення якості продукції (послуг). 

Вона характеризується розміром додатково отриманого прибутку, а також 

зростанням обсягів виробництва і реалізації продукції (послуг) підвищеного 

рівня якості. 

При підрахунку економічного ефекту кількісна оцінка впливу зміни якості 

продукції на зміну показників основної діяльності підприємства – обсяг 

виробництва ( )(ñîðòÂ ), обсяг реалізації ( )(ñîðòÐ ) та прибуток ( )(ñîðòÏ ), 

найчастіше здійснюється методом середніх цін (для продукції, якість якої 

визначається ґатунком (сортом)) або методом прямого розрахунку (табл. 1.2). 

Перспективи збільшення обсягу виробництва продукції (послуг) 

значною мірою обумовлюються дією сукупності факторів внутрішнього 

середовища функціонування підприємства.  

Вплив внутрішніх чинників, зокрема обсягу і структури і ціни продукції; 

середньорічної вартості основних засобів, їх структури та фондовіддачі 

(основних засобів та їх активної частини); середньої чисельності і структури 

промислово–виробничого персоналу підприємства, продуктивності, 

фондоозброєності та технічної озброєності їх праці; середньої вартості 

сировини і матеріалів; наявності та ефективності використання виробничої 

площі згідно режиму роботи підприємства, тощо на зміну обсягу виробництва 

визначається на підставі методів детермінованого факторного аналізу, які 

застосовуються до детермінованих моделей залежності обсягу виробництва 

продукції (послуг) від чинників, що його визначають (табл. 1.3). 

По завершенні аналізу обсягу виробництва продукції та послуг 

розробляються заходи щодо усунення причин недовиконання плану випуску 

продукції за асортиментом, структурою, якістю, ритмічністю і рівномірністю. 

При цьому особливу увагу приділяють усуненню тих причин, які пов’язані з 

недоліками в організації виробництва і несвоєчасним ремонтом устаткування, 

порушеннями технології виробництва, графіку та обсягів постачання матеріалів 

і комплектуючих, помилками у плануванні, тощо. 
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Таблиця 1.2 – Методика аналізу впливу зміни якості продукції на показники основної діяльності підприємства:   

обсяг виробництва, обсяг реалізації та прибуток 

 

Методи 

оцінки 

Алгоритм розрахунку впливу зміни якості продукції на зміну 

Умовні позначення середньої ціни, собівартості виробництва і 

прибутку одиниці продукції 

обсягів виробництва,  

реалізації і прибутку 

1 2 3 4 

– середніх 
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продукції, 
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 зміна обсягу реалізації продукції 
за рахунок зміни сортності: 
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 зміна прибутку від реалізації 
продукції за рахунок зміни сортності: 
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собівартість 
виробництва 
продукції і–го 
виду, грн.; 

0iÏ – базовий розмір 

прибутку від реалізації 

одиниці продукції і–го 

виду, грн.; 
âèï

Q1 ,
ðåàë

Q1  – відпо–

відно фактична 

кількість випущу–

ної та реалізованої 

продукції, тис. од. 

 

3
4
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Продовження таблиці 1.2  

 
1 2 3 4 

– прямого 

розрахунку 

не визначається  зміна обсягу виробництва 
продукції за рахунок зміни сортності: 

 

))(( 1)(
âèï
i³³ñîðò qððÂ    

 

 зміна обсягу реалізації продукції за 
рахунок зміни сортності: 
 

))(( 1)(
ðåàë

i³³ñîðò qððP    
 

 зміна прибутку від реалізації 
продукції за рахунок зміни сортності: 
 

))(( 1)(
ðåàë

i³³ñîðò qÏÏÏ    
 

або 
 

 

 







))((

))((

1

1)(

ðåàë

i³

ðåàë

i³³ñîðò

qÂÑÂÑ

qððÏ
 

 

³³ ðð ,  – відповідно ціна виробництва 

одиниці продукції і–го виду після і 
до зміни якості, грн.; 

 

âèï
iq 1  – кількість фактично виробленої 

продукції підвищеної якості, тис. 

од.; 
 

ðåàë

iq 1  – кількість фактично 

реалізованої продукції підвищеної 

якості, тис. од.; 

³³ ÏÏ ,  – відповідно прибуток від 

реалізації одиниці продукції і–го 
виду після і до зміни якості, грн.; 

³³ ÂÑÂÑ ,  – відповідно собівартість 

виробництва одиниці продукції і–
го виду після і до зміни якості, 
грн.; 

 

 

 

 

 

 

3
5
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Таблиця 1.3 – Детерміновані моделі для кількісної оцінки впливу внутрішніх факторів на зміну обсягу 

виробництва продукції (послуг) 
 

№ з/п Група факторів Факторні моделі Умовні позначення 

1 2 3 4 

1. – фактори, пов’язані з 

обсягом, структурою 

та ціною реалізації 

продукції 

)(  ii pqB  
 

або 
 

)(  iq pdQB
i

 
 

або 
 

pQB   

Q  – загальна кількість виробленої продукції, тис. од.; 

iq  – кількість виробленої продукції і–го виду, тис. од.; 

ip , p  – відповідно відпускна ціна продукції  і–го виду та 

середня відпускна ціна на продукцію, грн.; 

iqd  – питома вага виробництва продукції і–го виду, коеф. 

2. – фактори, пов’язані з 

наявністю, 

структурою та 

ефективністю 

використання 

основних засобів та їх 

активної частини 

ÔÂÎÇB   

або 

àêòàêò
ÔÂÎÇB   

або 

àêò

ÎÇ
ÔÂdÎÇB àêò   

ОЗ – середня вартість основних засобів за період, грн.; 

акт
ОЗ  – середня вартість активної частини основних 

засобів за період, грн.; 

ФВ – фондовіддача основних засобів, грн. 
акт

ФВ  – фондовіддача активної частини основних 

засобів, грн.; 

актОЗ
d – питома вага активної частини основних засобів в 

загальній їх вартості за звітний період, коеф. 

3. – фактори, пов’язані з 

умовами роботи 

підприємства, наяв–

ністю та ефективністю 

використання 

виробничої площі 

2
1ì

BSB   

 

або 

 
ãîä

ì
BÒÐÄÄSB 2

1
  

S  – середній розмір виробничої площі за аналізований 

період, м
2
.; 

Д – кількість робочих днів підприємства в періоді, що 

аналізується, дні.; 

ТРД  – середня тривалість робочого дня, годин.; 

2
1ì

B – середньорічний обсяг виробництва продукції, що 

припадає на 1 м
2 
виробничої площі, грн./ 1 м

2
.; 

 

3
8
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Продовження таблиці 1.3 
 

1 2 3 4 

   ãîä

ì
B 2

1
 – середньогодинний обсяг виробництва продукції, що 

припадає на 1 м
2
 виробничої площі, грн./ 1 м

2
. 

4. – фактори, пов’язані з 

наявністю та ефек–

тивністю викорис–

тання сировини і 

матеріалів в процесі 

виробництва 

продукції 

 

ÌÂÑÌB   

або 

MM

ÑÌ
B   

ÑÌ – середня вартість сировини і матеріалів, використаних 

для виробництва продукції, грн.; 

МВ – матеріаловіддача, коеф; 

ММ – матеріаломісткість, коеф. 

5. – фактори, пов’язані з 

наявністю, струк–

турою, технічною 

оснащеністю, 

умовами праці та 

ефективністю 

використання 

трудових ресурсів 

підприємства 

ÏÏ×B   

або 

ïâï

×
ÏÏd×B ïâï   

або 

÷àñ
ÏÏÒÐÄÄ×B   

або 

àêò
ÒÅÕÍ×

ÔÂÔÎd×B ïâï   

 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному 

підприємстві, чол.;  

ПП – продуктивність праці одного працівника, грн.; 

пвпЧ
d – питома вага працівників промислово–виробничого 

персоналу в загальній їх чисельності за звітний період, 

коеф.; 

пвп
ПП – продуктивність праці одного працівника 

промислово–виробничого персоналу, грн.; 

год
ПП – середньогодинна продуктивність праці одного 

працівника, грн. 

ÒÅÕÍÔÎ  – технічна озброєність праці робітників 

промислово–виробничого персоналу, коеф.; 
àêò

ÔÂ  – фондовіддача активної частини основних засобів, 

коеф. 

3
7
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1.2.3 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

 

Трудові ресурси (персонал) підприємства – частина працездатного 

населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає 

певній сфері діяльності. 

Мета аналізу трудових ресурсів – пошук потенційних можливостей і 

внутрішніх резервів мінімізації витрат підприємства на формування і 

утримання трудових ресурсів і підвищення ефективності їх використання. 

Аналіз трудових ресурсів підприємства проводиться як правило в 

динаміці, а якщо є планові дані, то в порівнянні з планом за наступними 

напрямами: 

 оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; 

 аналіз використання робочого часу; 

 аналіз ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності 

праці) і чинників, що її визначають; 

 аналіз середньої заробітної платні і витрат на оплату праці.  

Систему інформаційного забезпечення аналізу трудових ресурсів 

складають: 

– нормативно–довідкові дані (нормативи з праці і заробітної плати, 

чисельності, законодавство про працю, про оподаткування доходів фізичних 

осіб, баланси робочої сили і робочого часу, накази по підприємству про 

прийняття на роботу та про звільнення, листки з обліку кадрів, особові картки 

працівників, розпорядження про надання відпустки, тощо);  

– облікові дані (інформація первинного, поточного і підсумкового обліку 

щодо робочого часу і витрат на оплату праці); 

– позаоблікові дані (акти ревізій і перевірок контролюючих органів, 

протоколи виробничих нарад, оперативна звітність відділів і служб 

підприємства, матеріали особистих спостережень, хронометражу і фотографій 

робочого дня, анкети соціологічних досліджень персоналу і т. ін.). 

В процесі оцінки забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 

досліджуються: 

– наявність і зміни чисельності персоналу в цілому і в розрізі окремих 

груп і категорій працівників. При цьому обчислюються абсолютні і відносні 

відхилення за показниками чисельності і структури персоналу підприємства в 

цілому і в розрізі окремих структурних підрозділів, а також співвідношення між 

робітниками основного і допоміжного персоналу виробництва; 

– відповідність штату персоналу обсягам і трудомісткості виробничої 

діяльності. Таке дослідження передбачає визначення відносного надлишку або 

нестачі трудових ресурсів підприємства ( ЧНестН )( ) з урахуванням їх 

функціонального складу (табл. 1.4); 

– динаміка руху трудових ресурсів. Рух трудових ресурсів оцінюється на 

підставі коефіцієнтів обороту з прийому ( П
обК .) і зі звільнення ( ЗВ

обК .) кадрів, їх 

плинності ( ПКК ), стабільності (КСК), приросту (КПРИР) та ''відданості" 

персоналу (КВП) (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.4 – Розрахунок відносного надлишку (нестачі) працівників підприємства з урахуванням їх складу  

 

Алгоритм розрахунку 
№ 

ф–ли 
Умовні позначення 

           

         

 

ДПАУП

ЧЧ

ЧЧ

НестННестН
ОП



 )()(
 

 

 

(1) 

Н(Нест)Ч – відносний надлишок (нестача) працівників підприємства, 

чол.; 

ЧНестН )( – відносний надлишок (нестача) працівників основного 

персоналу, чол.; 

АУПЧ  – абсолютний надлишок (нестача) працівників 

адміністративно–управлінського персоналу, чол.; 

ДПЧ  – абсолютний надлишок (нестача) працівників інших категорій 

(допоміжного персоналу), чол. 

 1,

01)(
ВПск

ОПОПЧ ЧЧНестН
ОП

  

 

ВПОП
ВПск

ОП ІЧЧ  0
,

0
1   

 

або 

 

ОП

ВПск
ОП

ПП

ВП
Ч

0

1,
0

1   

(2) 

 
 

(3) 

 

 

 

 

(4) 

1,

0

ВПск

ОПЧ – базисна (планова або попереднього звітного періоду) 

середньооблікова чисельність працівників торгово–оперативної групи, 

скорегована на фактичний обсяг роздрібного товарообороту звітного періоду, 

чол.; 

ОПЧ 0 , ОПЧ1  – базисна і фактична середньооблікова чисельність 

працівників торгово–оперативної групи, чол.; 

ІВП  – індекс обсягу виробництва (випуску продукції), коеф.; 

ПТ0 ОП – базисна продуктивність праці працівників виробництва 

(основного персоналу), грн.; 

ВП1 – фактичний обсяг випуску продукції звітного періоду , грн. 

 

 АУПАУПАУП ЧЧЧ 01   

 

(5) 

 

АУПЧ 0 , АУПЧ1  – відповідно базисна і фактична середньооблікова 

чисельність працівників адміністративно–управлінського персоналу, чол. 

 

 ДПДПІДП ЧЧЧ 01   

 

 

(6) 
ДПЧ 0 , ДПЧ1  – відповідно базисна і фактична середньооблікова 

чисельність допоміжного персоналу, чол. 

3
9
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Таблиця 1.5 – Методика розрахунку і характеристика показників руху трудових ресурсів підприємства 
 

Показники Алгоритм обчислення Умовні позначення Характеристика  

 коефіцієнт 

обороту з 

прийому (
П
обК .) 

Ч

Ч
К ПП

об   
ПЧ  – кількість працівників, прийнятих в звітному 

або базисному періоді, чол.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників в 

звітному  або базисному періоді, чол. 

характеризує питому вагу працівни–

ків, прийнятих на роботу протягом 

звітного періоду, в середньообліковій 

чисельності всіх працівників за період 

 коефіцієнт 

обороту зі 

звільнення 

(
ЗВ
обК .) 

Ч

Ч
К ЗВЗВ

об   
ЗВЧ  – загальна кількість працівників, звільнених 

в звітному  або базисному періоді, чол.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників в 

звітному або базисному періоді, чол. 

характеризує питому вагу працівни–

ків, звільнених з роботи за даний період, 

в середньообліковій чисельності за той 

же період 

 коефіцієнт 

плинності 

кадрів ( ПКК ) Ч

Ч
К

нквбптдЗВ

ПК

,,.
  

нквбптдЗВЧ ,,.  – кількість працівників, звільнених в 

звітному періоді за порушення трудової дисципліни, 

за власним бажанням і в результаті невідповідності 

кваліфікації, чол.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників в 

звітному або базисному періоді, чол. 

характеризує питому вагу праців–

ників, що вибули (звільнені) за даний 

період із причин, не викликаних ви–

робничою або загальнодержавною 

необхідністю, в середньообліковій 

чисельності працівників за період 

 коефіцієнт 

стабільності 

кадрів (КСК) Ч

Ч
К СП

СК   
СПЧ  – чисельність стабільно працюючих на 

даному підприємстві (стаж більше року), чол.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників в 

звітному або базисному періоді, чол. 

характеризує питому вагу праців–

ників, які працюють на даному під–

приємстві більше року, в середньооб–

ліковій чисельності всіх працівників 

 коефіцієнт 

приросту кадрів 

(КПРИР) Ч

ЧЧ
К ЗВП

ПРИР


  

ПЧ  – кількість працівників, прийнятих в звітному 

або базисному періоді, чол.; 

ЗВЧ  – загальна кількість працівників, звільнених 

в звітному  або базисному періоді, чол.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників в 

звітному або базисному періоді, чол. 

характеризує інтенсивність оновлення 

трудових ресурсів, і показує 

співвідношення числа прийнятих 

працівників за вирахуванням числа 

звільнених в середньообліковій 

чисельності всіх працівників 

 коефіцієнт 

''відданості" 

персоналу (КВП) Ч

ЗР
К Ч

ВП   
ЧЗР  – загальна сума років роботи на даному 

підприємстві всього персоналу, чол.; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників 

підприємства, чол. 

характеризує «відданість» персоналу 

підприємству, і показує середній стаж 

роботи працівників підприємства 

4
0
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Дослідження динаміки руху трудових ресурсів спрямовано також на 

визначення причин зміни наявності персоналу та розробку заходів щодо 

усунення негативних моментів, які спричиняють найбільшу плинність кадрів на 

підприємстві; 

– рівень кваліфікації кадрів і його зміни. Кваліфікаційний рівень 

працівників основного складу і адміністративно-управлінського персоналу 

підприємства оцінюється на підставі показника середнього розряду (категорії). 

Він обчислюється на підставі середньої арифметичної зваженої, де в якості ваг 

виступає чисельність працівників певного розряду (категорії); 

– ступінь впливу змін, які відбулися в складі і структурі працівників, на 

показники обсягів діяльності. Сила впливу зміни чисельності персоналу на 

зміну обсягу виробництва продукції визначається за формулою: 

 

001)( )( ÏÏ××Â ×       (1.24) 

 

де Ч0, Ч 1 – відповідно базова та фактична середньооблікова чисельність всіх 

працівників підприємства, чол.; 

ПП0 – базова продуктивність праці одного працівника підприємства, тис. грн. 

 

Аналіз використання робочого часу проводиться як в цілому по 

підприємству, так і за окремими категоріями працівників.  

Для характеристики робочого часу в цілому по підприємству 

застосовуються показники календарного, максимально можливого та 

фактичного фонду робочого часу. Між цими показниками існує тісний 

взаємозв’язок, який виражається формулою балансу робочого часу: 

 

НППП
К

ННОФРЧСВФРЧ                          (1.25) 

  

                                ФРЧ
max

                           ФРЧ
max

 

Звідси 

 

НППП
К

ННОСВФРЧФРЧ      (1.26) 

 

де ФРЧ – фактичний (ефективний) фонд робочого часу, год..; 

ФРЧ
К  

– календарний фонд робочого часу, год.; 

В – число годин роботи підприємства, що припадає на вихідні дні 

(визначається множенням середньооблікової чисельності працівників 

підприємства, кількості вихідних днів і середньої тривалості робочого дня в 

звітному періоді), год.; 

С – число годин роботи підприємства, що припадає на святкові дні 

(визначається множенням середньооблікової чисельності працівників 

підприємства, кількості святкових днів і середньої тривалості робочого дня в 

звітному періоді), год.; 
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О – число годин роботи підприємства, що припадає на відпускні дні 

(визначається множенням середньооблікової чисельності працівників 

підприємства, середньої кількості днів, призначених для відпустки, і середньої 

тривалості робочого дня в звітному періоді), годин; 

НПП – число годин роботи підприємства, яке відображає відсутність 

(неявку) працівників на підприємстві з поважних причин (хвороба, виконання 

державних обов'язків), год.; 

ННП – число годин роботи підприємства, яке відображає відсутність 

(неявку) працівників на підприємстві з неповажних причин (прогули, простої з 

вини підприємства), год. 

 

Під час аналізу знаходять відхилення цих показників від плану, 

порівнюють їх з аналогічними показниками за минулі періоди, встановлюють 

конкретні причини можливих відхилень.  

Для об’єктивної оцінки змін фактичного фонду робочого часу доцільно 

здійснювати факторний аналіз. Він спрямований на виявлення і кількісне 

вимірювання причин зміни фактично відпрацьованого робочого часу залежно 

від змін середньооблікової чисельності працівників (Ч), середньої кількістю 

днів, відпрацьованих одним працівником (робітником) за досліджуваний період 

часу (Д) і середньої тривалості робочого дня (ТРД). Факторний аналіз фонду 

робочого часу здійснюється за допомогою прийомів детермінованого 

факторного аналізу, які застосовуються до наступної моделі залежності фонду 

фактично відпрацьованого часу від чинників, що його визначають: 

 

ТРДДЧФРЧ       (1.27) 

 

За результатами факторного аналізу встановлюються цілодобові (ЦДВ) і 

внутрішньо змінні (ВЗВ) втрати робочого часу, які виникли за виною 

підприємства, і визначається їх вплив на обсяг виробництва продукції. Щоб 

підрахувати обсяг недоданої продукції за рахунок втрат робочого часу з вини 

підприємства ( ÂÏÂ ) необхідно втрати робочого часу з вини підприємства 

( ВПВРЧ ) помножити на планову середньогодинну продуктивність праці одного 

працівника підприємства ( год
ПП0 ): 

 
ãîä

ÂÏÂÏ ÏÏÂÐ×Â 0 .    (1.28) 

 

На завершенні аналізу розробляються заходи щодо скорочення втрат 

робочого часу і пов'язаних з ним непродуктивних виплат заробітної плати.  

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 

передбачає оцінку ступеня виконання плану і динаміки продуктивності праці 

персоналу і з’ясування причин її зміни. 
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Для характеристики ефективності використання трудових ресурсів 

підприємства за певний період (рік, день, година) застосовуються натуральні, 

трудові і вартісні вимірники продуктивності праці персоналу (табл. 1.6).  

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 

починається з оцінки ступеня виконання плану і динаміки продуктивності 

праці. При цьому порівнюються фактичні показники продуктивності праці з 

плановими і показниками за попередній звітний період (як в цілому по 

підприємству, так і за окремими групами працівників), розраховуються їх зміни 

в абсолютних і відносних одиницях вимірювання. Для об’єктивності 

результатів аналізу необхідно забезпечувати порівнянність даних. Так, якщо 

протягом звітного періоду спостерігалася зміна цін на сировину і матеріали, що 

були використані в процесі виробництва, то оцінку динаміки і ступеня 

виконання плану слід проводити виходячи з порівняних умов. 

В процесі подальшого аналізу встановлюються причини зміни показників 

продуктивності праці, і дається їх кількісна оцінка. 

На рівень і динаміку продуктивності праці персоналу підприємства 

впливають об'єктивні (зміна цін на продукцію підприємства, сировину і 

матеріали, що використовуються в процесі виробництва; стан і зміна 

макроекономічної ситуації в країні; податкового законодавства; 

платоспроможного попиту населення; обсягу й структури споживчого ринку;  

обсягу й структури попиту та пропозиції, тощо) і суб'єктивні (стан і розвиток 

матеріально–технічної бази підприємства; ефективність використання основних 

засобів; рівень технічного оснащення праці; впровадження нової техніки й 

устаткування, нових технологій; комплексна механізація й автоматизація; рівень 

організації праці та її оплати структура чисельності працівників; обсяг 

виробничої діяльності; ефективність використання робочого часу; рівень 

професійної майстерності; практичний досвід; плинність кадрів; соціальні 

умови праці; поліпшення системи підготовки та перепідготовки персоналу, тощо) 

фактори. 

Вплив зміни цін на сировину й товари на зміну продуктивності праці 

персоналу підприємства ( ЦПП ) визначається в такий спосіб: 

 
зіст

Ц ПППППП 11
 ,    (1.29) 

 

де ПП1, 
зіст

ПП1  – фактична продуктивність праці звітного періоду в 

діючих і в порівняних цінах, грн. 

 

Вплив суб'єктивних (внутрішніх) чинників, що відображають економічні 

умови функціонування підприємства та рівень технічної забезпеченості праці, а 

саме: середньооблікової чисельності і структури персоналу підприємства; рівня 

технічної озброєності його праці; рівня ефективності використання праці 

робітників промислово–виробничого персоналу підприємства; фондовіддачі; 
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Таблиця 1.6 – Методи визначення показників продуктивності праці 

№ 

з/п 

Метод вимі-

ру, сфера 

застосування 

Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика 

1 Натуральний 

(випуск 

однорідної 

продукції) 

;
Ч

К
ВР

Р
       

ДЧ

К
ВР

ДН


 ; 

ТРДДЧ

К
ВР

год


  

годДНР
ВРВРВР ,, K  – відповідно 

середньорічний, середньоденний і 

середньогодинний виробіток 

продукції одним працівником, тис. 

од.; 

K  – обсяг виробництва продукції 

(товарів, робіт, послуг) за звітний 

період, тис. од.; 
годДНР

ПППППП ,,  – відповідно 

середньорічна, середньоденна і 

середньогодинна продуктивність 

праці, грн.; 

В  – обсяг виробництва продукції 

(товарів, робіт, послуг) за звітний 

період, грн.; 

Ч – середньооблікова чисельність 

працівників, чол.; 

Д - середнє число днів, відпрацьованих 

одним працівником, дні; 

ТРД –середня тривалість робочого дня, 

годин. 

годДНР
ТМТМТМ ,, - відповідно 

середньорічна, середньоденна і 

середньогодинна трудомісткість 

виробництва продукції, коеф. 

Середня кількість 

виробленої промислової 

продукції у розрахунку на 

одного працюючого за рік, 

день або годину. 

 

2 Вартісний 

(випуск 

різноманітної 

продукції) 

;
Ч

В
ПП

Р
      

ДЧ

В
ПП

ДН


 ; 

ТРДДЧ

В
ПП

год


  

Середня вартість 

виробленої промислової 

продукції у розрахунку на 

одного працюючого за рік, 

день або годину. 

3 Трудовий 

(загальний 

випуск 

продукції) 

;
В

Ч
ТМ

Р
        

;
В

ДЧ
ТМ

ДН 
  

В

ТРДДЧ
ТМ

год 
  

 

Середня трудомісткість 

виробництва промислової 

продукції у розрахунку на 

одного працюючого за рік, 

день або годину.  

4
4
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обсягу виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), її складу і структури; 

кількості відпрацьованих днів; тривалості робочого дня; денної та годинної 

продуктивності праці персоналу підприємства, тощо на зміну рівня 

продуктивності праці за рік представляється можливим оцінити за допомогою 

методів детермінованого факторного аналізу, які застосовуються до наступних 

моделей залежності продуктивності праці ( ÏÏ ) від чинників, що її визначають: 
 

;
×

Â
ÏÏ     (1.30)   

×

pQ
ÏÏ


 ;  (1.35) 

 

;
ïâï

×
ÏÏdÏÏ ïâï    (1.31)   ÔÂÔÎÏÏ    (1.36) 

 

;
àêò

ÒÅÕÍ×
ÔÂÔÂdÏÏ ïâï   (1.32)  ;

àêò

ÎÇ
ÔÂdÔÎÏÏ àêò   (1.37) 

 

100

)( 


iq³ ÏÏd
ÏÏ ;  (1.33)  

×

pdQ
ÏÏ

iq³ 


)(
;  (1.38) 

 

;
ÄÍ

ÏÏÄÏÏ    (1.34)  
ãîä

ÏÏÒÐÄÄÏÏ   ; (1.39) 

 

де Â  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді, 

грн.; 

× – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, чол.;  

Q  – загальна кількість виробленої (реалізованої) продукції, тис. од.; 

ip , p  – відповідно ціна випуску одиниці продукції  і–го виду та середня 

ціна на продукцію, грн.; 

iqd  – питома вага виробництва продукції і–го виду, коеф. 

ФВ – фондовіддача основних засобів, грн. 
акт

ФВ  – фондовіддача активної частини основних засобів, грн.; 

актОЗ
d – питома вага активної частини основних засобів в загальній їх 

вартості за звітний період, коеф. 

Д – кількість робочих днів підприємства в періоді, що аналізується, дні.; 

ТРД  – середня тривалість робочого дня, годин.; 

пвпЧ
d – питома вага працівників промислово–виробничого персоналу в 

загальній їх чисельності за звітний період, коеф.; 
пвп

ПП – продуктивність праці працівника промислово–виробничого 

персоналу, грн.; 

iÏÏ – продуктивність праці за виробництва і–го виду продукції (товарів, 

робіт, послуг), грн.; 
ÄÍ

ÏÏ , 
год

ПП – продуктивність праці одного працівника за день та 

годину відповідно, грн.; 
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ÔÎ , ÒÅÕÍÔÎ  – фондоозброєність працівників та технічна озброєність 

праці робітників промислово–виробничого персоналу відповідно, коеф.; 

 

Вплив на зміну продуктивності праці чинників, що відображають зміну 

технологічного рівня здійснення основної діяльності підприємства та рівня 

організації праці та її оплати, визначається у відсотках ( ,%iÏÏ ). При цьому 

попередньо обчислюється зміна чисельності персоналу під впливом цих 

факторів теж у відсотках ( ,%i× ) на підставі наступних алгоритмів: 

 

100
0

,% 



×

×
×

i
i  (1.40)   ;100

100 ,%

,%

,% 





i

i

i
×

×
ÏÏ    (1.41) 

 

де 0×  – базисна (планова або попереднього періоду) середньооблікова 

чисельність працівників підприємства, чол.; 

i×  – зміна чисельності працівників в результаті зміни і–го чинника, 

пов’язаного з впровадженням нової техніки і устаткування, нових технологій; 

впровадженням наукової організації праці і прогресивних форм організації 

виробництва; вдосконаленням системи управління і планування, системи 

оплати праці та форм матеріального і морального стимулювання праці 

персоналу підприємства, тощо, чол. 

 

У відсотках також визначається вплив на зміну продуктивності праці 

персоналу підприємства зміни у його складі питомої ваги адміністративно–

управлінського персоналу (
,%АУПdПП ): 

 

100
100 0

10

,%







АУП

АУПАУП

АУПd
d

dd
ПП ,    (1.42) 

 

де 0АУПd , 1АУПd  – базисна (планова або попереднього періоду) та 

відповідно фактична питома вага адміністративно–управлінського персоналу в 

звітному періоді; %е  

 

Економічна ефективність продуктивності праці виявляється в збільшенні 

обсягу виробництва продукції і прибутку. Зміна обсягу виробництва за рахунок 

впливу зміни рівня продуктивності праці може бути визначена в абсолютних 

величинах, тобто в грн. ( ППВ ) та у відносних, тобто у % ( ,%ППВ ) наступним 

чином: 

 

101 )( ЧППППВППП  ,  (1.43)  100,% 







В

ЧВ
ПП

I

II
В ,  (1.44) 
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де ВI   – індекс обсягу виробництва, коеф.; 

ЧI  – індекс чисельності працівників, коеф. 

 

По завершенні аналізу продуктивності праці персоналу підприємства 

виявляються внутрішні потенційні резерви її зростання і розробляються заходи 

щодо усунення причин погіршення рівня ефективності використання трудових 

ресурсів підприємства. При цьому особливу увагу приділяють усуненню тих 

причин, які пов’язані з недоліками в організації виробництва і несвоєчасним 

ремонтом устаткування, порушеннями технології виробництва, графіку та 

обсягів постачання матеріалів і комплектуючих, помилками у плануванні, тощо. 

Резервами зростання продуктивності праці може бути: 

- залучення на роботу осіб з неповним робочим днем;  

- підвищення рівня технічного оснащення праці; 

- поєднання працівниками професій, посад і функцій;  

- скорочення втрат робочого часу і т.д. 

Аналіз середньої заробітної платні і витрат на оплату праці 

передбачає оцінку ступеня виконання плану і динаміки цих показників, а також 

з’ясування причин їх зміни і розробку заходів щодо підвищення матеріальної 

зацікавленості працівників в результатах своєї праці. 

Для характеристики витрат на оплату праці в цілому по підприємству й у 

розрізі окремих груп і категорій працівників використовуються два показники: 

– абсолютна сума витрат на оплату праці (фонд оплати праці) ( ÂÎÏ ), яка 

свідчить про загальні витрати підприємства на оплату праці в сумі нарахованої 

заробітної плати обліковому і позаблоковому персоналу; 

– рівень витрат на оплату праці (фонду оплати праці) ( ÂÎÏÐ ), який 

показує питому вагу витрат на оплату праці в обсязі виробленої продукції, і 

свідчить про працезатратність виробництва однієї гривні продукції. 

Характеристика оплати праці одного працівника підприємства дається на 

підставі показника середньої заробітної плати, який визначається 

співвідношенням суми витрат на оплату праці та середньооблікової чисельності 

працівників. 

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки витрат на оплату праці та 

середньої заробітної плати в цілому по підприємству, по структурних 

підрозділах і окремих групах і категоріях працівників здійснюється шляхом 

визначення абсолютних і відносних змін за сумою і рівнем витрат на оплату 

праці, розміром середньої заробітної плати, а також дослідженням структурних 

змін складу витрат на оплату праці (основна й додаткова заробітна плата, інші 

заохочувальні й компенсаційні виплати). Для об’єктивності результатів аналізу 

необхідно забезпечувати порівнянність даних. Так, якщо протягом звітного 

періоду спостерігалася зміна цін на сировину і матеріали, що були використані 

в процесі виробництва, або ставок і тарифів на оплату праці облікового і поза 

облікового персоналу, або і цін на сировину та матеріали і ставок і тарифів на 
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оплату праці персоналу, то, оцінку дотримання кошторису і динаміки витрат на 

оплату праці слід проводити виходячи з порівняних умов і з діючих.  

В процесі оцінки ступеня дотримання кошторису витрат на оплату праці 

персоналу і їх динаміки дається також характеристика доцільності понесених 

підприємством витрат на оплату праці на підставі обчислення показника 

відносної економії або перевитрати суми ( ÂÎÏÏÅ )( ) та рівня (
ÂÎÏÐÏÅ )( ) витрат 

на оплату праці: 

 1)( ÂÎÏÏÅ ÂÎÏ 















ïîñòÂÎÏ

ÂÎÏ
ÐÂ çì

0

1

100

0 ,    (1.45) 

або 
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ïîñò
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çì

ÂÎÏIÂÎÏ  ,   (1.46) 
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)( ÂÎÏÐ ÐÏÅ
ÂÎÏ

)100(
1

0

0


Â

ÂÎÏ
Ð

ïîñò

ÂÎÏ
çì ,    (1.47) 

 

де 1ÂÎÏ , 1ÂÎÏÐ  – фактичні сума і рівень витрат на оплату праці (у діючих або 

порівняних умовах), грн. та % до об. відповідно; 
çì

ÂÎÏ 0 , ïîñò
ÂÎÏ 0  – базисна (планова або попереднього періоду) сума 

змінної та постійної частини витрат на оплату праці персоналу підприємства, 

грн.; 

çì
ÂÎÏ

Ð
0

 – базисний (плановий або попереднього періоду) рівень змінної 

частини витрат на оплату праці, % до об.; 

1B  – фактичний обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) (в 

діючих або порівняних умовах), тис .грн.; 

BI  – індекс зміни обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) (в 

діючих або порівняних умовах), тис .грн. 

 

В подальшому проводять факторний аналіз в процесі якого виявляють 

чинники, які впливають на зміну суми і рівня витрат на оплату праці, розміру 

середньої заробітної плати по підприємству, і надають їх кількісну 

характеристику.  

Комплекс чинників (факторів), що впливають на зміну показників витрат 

на оплату праці персоналу підприємства умовно можна розділити на дві групи: 

 зовнішні – зміна цін на сировину і матеріали, ставок і тарифів на 

оплату праці, трудових норм і законодавства з оплати праці, тощо; 

 внутрішні – зміна обсягів і структури виробничої діяльності, 

чисельності, середньої заробітної плати й продуктивності праці персоналу, 

рівня витрат на оплату праці, тощо. 
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Вплив цих факторів можна визначити за допомогою традиційних 

прийомів вивчення факторного зв'язку й економіко–математичних методів. 

Вплив зміни цін на сировину і матеріали, ставок і тарифів на оплату праці 

персоналу на зміну суми ( тарстцінВОП ,, ) і рівня (
тарстцінВОПР

,,
 ) витрат на 

оплату праці визначається різницею між цими показниками у діючих і 

порівняних умовах: 

 

тарстцінВОП ,, = 1ВОП – зіст
ВОП1 ,    (1.48) 

 
зіст
ВОПВОПтарстцінВОП РРР

11,,
 ,    (1.49) 

 

де 1ÂÎÏ , ç³ñò
ÂÎÏ 1  – фактична сума витрат на оплату праці персоналу 

підприємства відповідно у діючих і порівняних умовах, грн.; 

1ÂÎÏÐ , 
ç³ñò
ÂÎÏÐ

1
 – фактичний рівень витрат на оплату праці персоналу 

підприємства відповідно у діючих і порівняних умовах, % до об. 

 

Аналогічним чином визначається вплив цінового чинника на зміну 

розміру середньої заробітної плати (тобто як різниця між фактичними 

показниками середньої заробітної плати у діючих і порівняних умовах).  

Вплив зміни внутрішніх чинників, зокрема середньооблікової чисельності 

працівників підприємства; середньої заробітної плати та продуктивності праці, 

що припадають на одного працівника підприємства; обсягу і структури 

продукції, що виробляється на підприємстві; тощо на зміну загальної суми та 

рівня витрат на оплату праці персоналу підприємства представляється 

можливим оцінити за допомогою методів детермінованого факторного аналізу, 

які застосовуються до наступних моделей залежності суми ( ÂÎÏ ) та рівня 

( ÂÎÏÐ ) витрат на оплату праці  від чинників, що їх визначають: 
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де ×  – середньооблікова чисельність працівників підприємства, чол.; 

ÇÏ  – середня заробітна плата одного працівника підприємства, грн.; 

B  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), тис .грн.; 

ÏÏ – продуктивність праці одного працівника, грн.; 

³ÂÎÏÐ  – рівень витрат на оплату праці при виробництві і–го виду 

продукції, % до об.; 

³d  – питома вага виробництва і–го виду продукції, %; 

ÂÎÏ  – сума витрат на оплату праці персоналу підприємства, грн.; 

ÂÎÏÐ  – рівень витрат на оплату праці персоналу підприємства, грн. 

 

Для кількісної оцінки причин зміни розміру середньої заробітної плати в 

цілому по підприємству і в розрізі структурних підрозділів, окремих груп і 

категорій працівників доцільно використовувати інтегральний і індексний 

методи факторного аналізу, які застосовуються до наступних факторних 

моделей залежності заробітної плати ( ÇÏ ): 

 

Ч

ВОП
ЗП    (1.58)    

100

ВОПРПП
ЗП


    (1.59) 

 

де ×  – середньооблікова чисельність працівників підприємства, чол.; 

ÏÏ – продуктивність праці одного працівника, грн.; 

ÂÎÏ  – сума витрат на оплату праці персоналу підприємства, грн.; 

ÂÎÏÐ  – рівень витрат на оплату праці персоналу підприємства, грн. 

 

За допомогою індексного методу можна також оцінити динаміку 

темпових співвідношень продуктивності праці і середньої заробітної плати. В 

підприємствах промисловості економічно правильним вважається наступні 

співвідношення: 

 

ІВ > ІВОП  > ІЧ ;    (1.60)  ІПП  > ІЗП  > 
ВОПРІ ;  (1.61) 

 

Перше співвідношення (формула 1.42) показує, що зростання обсягів 

виробництва супроводжується зростанням продуктивності праці на одного 

працівника при одночасному збільшенні розміру середньої заробітної плати. 

Друге співвідношення (формула 1.43) свідчить про те, що зростання 

продуктивності праці при одночасному збільшенні розміру середньої заробітної 

плати зумовлює зниження рівня витрат по оплаті праці.  

Для остаточної оцінки зміни заробітної плати слід порівняти темпи 

зростання середньої заробітної плати та продуктивності праці. Ступінь 

відповідності темпів зростання середньої заробітної плати і продуктивності 

праці оцінюється на основі коефіцієнта випередження ( ВИПК ): 
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ЗП

ПП
ВИП

I

I
К  ,     (1.62) 

 

де ППI  – темп зростання середньорічної продуктивності праці, % або коеф.; 

ЗПI  – темп зростання середньорічної заробітної плати, % або коеф. 

 

Зміна співвідношення між темпами зростання продуктивності праці і її 

оплати формує відносну суму економії (перевитрати) коштів на оплату праці 

(Е): 

 

ЗП

ППЗП

І

ІI
ВОПЕ


 1 ,     (1.63) 

 

На підставі результатів проведеного аналітичного дослідження 

розробляються рекомендації і приймаються відповідні управлінські рішення 

щодо економії коштів на оплату праці на перспективу. 

Важливими умовами правильного і ефективного використання коштів на 

оплату праці є: 

− контроль за ходом виконання плану; 

− розробка плану організаційно–технічних заходів, спрямованих на 

механізацію трудомістких процесів; 

− поліпшення умов праці персоналу підприємства; 

− обґрунтоване нормування трудозатрат на виробництво продукції; 

− підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, тощо. 

 

 

1.2.4 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

Основні засоби – це матеріальні активи, які утримуються підприємством з 

метою використання їх в процесі виробництва або поставки товарів і послуг, 

надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально–культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 

продовжується більше року). 

Метою аналізу основних засобів є виявлення, вивчення і мобілізація 

резервів поліпшення якісного складу основних засобів і підвищення 

ефективності їх використання. 

Аналіз основних засобів підприємства проводиться як правило в 

динаміці, а якщо є планові дані, то в порівнянні з нормативом за двома 

напрямами: 

– аналіз забезпеченості підприємства основними засобами; 

– аналіз ефективності використання основних засобів підприємства. 

Основу інформації для проведення аналізу основних засобів становлять: 
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– нормативно-довідкові дані (паспорт підприємства; паспорт будівлі, 

плани технічного, економічного та соціального розвитку підприємства, тощо);  

– облікові та звітні дані (дані первинного і поточного обліку, фінансової та 

статистичної звітності підприємства); 

– позаоблікові дані (дані проведених інвентаризацій, дані попередніх 

аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень, матеріали 

дослідження ринкових цін відновлення основних засобів (прайс–листи з 

продажу аналогічних об'єктів, вартість будівельно–монтажних робіт і 

матеріалів) і т.п.). 

В процесі аналізу забезпеченості підприємства основними засобами 

досліджується: 

– наявність і зміни основних засобів за загальним обсягом, складом і 

структурою. При цьому обчислюються абсолютні і відносні відхилення за 

показниками вартості і структури основних засобів в цілому і в розрізі окремих 

їх видів та структурних підрозділів; 

– інтенсивність оновлення основних засобів в розрізі їх надходження, 

вибуття, введення в експлуатацію і ліквідації. Таке дослідження передбачає 

визначення і з’ясування змін коефіцієнтів надходження (введення) основних 

засобів(КН), вибуття основних засобів (КВИБ), приросту основних засобів (КПР), 

ліквідації основних засобів (КЛ), заміни устаткування (КЗАМ) та оновлення 

основних засобів (КОН) (табл. 1.7); 

– технічний стан основних засобів. Для цього визначаються коефіцієнти 

зносу (КЗН ) і придатності основних засобів (Кприд) (табл. 1.8), і знаходяться їх 

зміни; 

– рівень оснащеності праці працівників основними засобами. 

Передбачає визначення показників фондоозброєності та технічної озброєної 

праці (табл. 1.9), а також з’ясування їх змін;. 

– ступінь впливу змін, які відбулися в складі та структурі основних 

засобів, на показники обсягів діяльності.  

В процесі аналізу ефективності використання основних засобів 

визначаються узагальнюючі і часткові показники фондовіддачі, 

фондоозброєності, рентабельності та загальної ефективності основних засобів 

(табл. 1.10), знаходяться їх зміни (абсолютні та відносні) та здійснюється 

кількісна оцінка причин зміни фондовіддачі та рентабельності основних 

засобів. 

На зміну фондовіддачі основних засобів впливають залежні та не залежні 

від діяльності підприємства чинники. 

В умовах інфляційної економіки незалежним від діяльності підприємства 

чинником, що обумовлює зміну фондовіддачі, є зміна цін на продукцію і об'єкти 

основних засобів. Його вплив ( ö³íÔÂ ) визначають різницею між фактичними 

значеннями фондовіддачі в діючих ( 1ÔÂ ) і порівнянних умовах (
ç³ñò

ÔÂ1 ): 

 
зіст

цін ФВФВФВ 11  .     (1.64) 



 53 

Таблиця 1.7 – Відносні показники, які обчислюють під час аналізу інтенсивності оновлення основних засобів  

 

№ з/п Показник  Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика 

1 Коефіцієнт над-

ходження (вве-

дення) основних 

засобів (КН)  

К

Н
Н

ОЗ

ОЗ
К   ОЗП - первинна вартість 

основних засобів на 

початок звітного періоду, 

тис. грн; 

ОЗК - первинна вартість 

основних засобів на кінець 

звітного періоду, тис. грн; 

ОЗН - вартість основних 

засобів, що надійшли у 

звітному періоді, за 

первинною оцінкою, тис. 

грн; 

ОЗНН - вартість нових основних 

засобів, що надійшли і 

введені в експлуатацію, 

грн; 

ОЗВ - вартість основних 

засобів, які вибули 

протягом звітного періоду 

за первинною оцінкою, грн; 

ОЗЛ - вартість ліквідованих 

основних засобів за 

первинною оцінкою, тис. 

грн 

Характеризує інтенсивність 

надходження основних засобів і показує 

частину основних засобів, що надійшли, в 

загальній їх сумі на кінець звітного 

періоду 

2  Коефіцієнт онов-

лення основних 

засобів (КОН) 
К

НН
ОН

ОЗ

ОЗ
К 

 

Характеризує частку нових основних 

засобів, що надійшли і введені в 

експлуатацію, в загальній їх сумі на кінець 

звітного періоду 

3 Коефіцієнт ви-

буття основних 

засобів (КВИБ) 
П

В
ВИБ

ОЗ

ОЗ
К   

Відображає ступінь інтенсивності 

вибуття основних засобів і характеризує 

частину основних засобів, які вибули за 

період в загальній їх сумі 

4  Коефіцієнт при-

росту основних 

засобів (КПР) 
П

ПК
ПР

ОЗ

ОЗОЗ
К

)( 


 

Відображає темп зміни (відносне 

збільшення (зниження)) вартості основних 

засобів за аналізований період у результаті 

їх надходження і вибуття 

3 Коефіцієнт лікві-

дації основних 

засобів (КЛ) 
П

Л
Л

ОЗ

ОЗ
К 

 

Характеризує частку ліквідованих 

основних засобів в загальній їх сумі на 

початок періоду 

6 Коефіцієнт замі-

ни устаткування 

(КЗАМ) 
Н

В
ЗАМ

ОЗ

ОЗ
К 

 

Характеризує частку вибулих 

основних засобів у загальній вартості 

основних засобів, що надійшли на 

підприємство 

 

 

5
3
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Таблиця 1.8 – Показники технічного стану основних засобів  

 

Показник 
Алгоритм 

розрахунку 
Умовні позначення Характеристика 

Коефіцієнт 

зносу 

основних 

засобів (КЗН ) 

,
ОЗ

З
К ЗН 

 

З - сума зносу 

основних засобів, 

нарахована за 

відповідний період, 

тис. грн; 

ОЗ - первинна 

вартість основних 

засобів, тис. грн; 

ЗО  - залишкова 

вартість основних 

засобів, грн. 

 

Характеризує ступінь 

зношеності основних 

засобів, показує частину 

витрат на їх формування, 

яка відшкодована в 

процесі їх використання 

Коефіцієнт 

придатності 

основних 

засобів 

(КПРИД) 

ОЗ

ЗО
К ПРИД




, 

 

або 

КПРИД = 1 – КЗН. 

Характеризує питому 

вагу невідшкодованої 

величини витрат на 

формування основних 

засобів, а також 

можливість їх 

подальшого 

використання 

 

Таблиця 1.9 – Проказники рівеня оснащеності праці основними засобами 

 

Показник 

Алгоритм 

розрахунку 

Алгоритм 

розрахунку і умовні 

позначення 

Характеристика 

Фондоозбро-

єність праці 

(ФО) 
Ч

ОЗ
ФО 

 

ОЗ - середня первин-

на вартість ос-

новних засобів, тис. 

грн; 
 

Ч - середньооблікова 

чисельність пра-

цюючих на під-

приємстві, осіб 

 

Характеризує рівень 

технічної оснащеності 

праці працівників 

підприємства, і показує 

вартість основних 

засобів, що припадає на 

одного працівника 

підприємства 

 

Технічна 

фондоозбро-

єність праці 

(ФОТЕХН) 

 

 

ПВП

акт

ТЕХН
Ч

ОЗ
ФО   

акт
ОЗ - середня пер-

винна вартість 

активної частини 

основних засобів за 

період, грн; 
 

ПВПЧ - середньооблі-

кова чисельність 

робітників про-

мислово-виробни-

чого персоналу, 

осіб 

Свідчить про рівень 

технічної оснащеності 

праці робітників 

промислово-виробничого 

персоналу підприємства, 

і показує активну 

частину основних 

засобів, яка припадає на 

одного працівника 

промислово-виробничого 

персоналу 
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Таблиця 1.10 - Показники ефективності використання основних засобів підприємств промисловості 

 

№ 

з/п 
Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення Економічна характеристика 

1 2 3 4 3 

1. Узагальнюючі показники ефективності використання основних засобів 

1.1 Фондовіддача 

основних 

засобів (ФВ) ОЗ

В
ФВ   

В – обсяг виробництва продукції, 

грн; 

 

ОЗ  - середня вартість основних 

засобів підприємства за період, 

грн. 

 

ФВ – фондовіддача основних засобів, 

грн. 

 

П
ОП

 – прибуток від операційної 

діяльності до оподаткування, 

грн. 

 

РОЗ - рентабельність основних 

засобів, коефіцієнт  

Обсяг виробництва продукції, 

що припадає на одиницю вартості 

основних засобів. Обчислюється в 

коефіцієнтах або гривнях 

1.2 Фондомісткість 

основних 

засобів (ФМ) В

ОЗ
ФМ   або 

ФВ
ФМ

1
  

Обсяг основних засобів, що 

припадає на одиницю виробництва 

продукції у вартісному вимірі 

(коефіцієнт або грн)  

 

1.3 Рентабельність 

основних 

засобів (РОЗ) 
ОЗ

П
Р

ОП

ОЗ   

Обсяг прибутку від операційної 

діяльності, що припадає на 

одиницю вартості основних засобів 

(коефіцієнт або %) 

 

1.4 Інтегральний 

показник 

ефективності 

використання 

основних 

засобів (  ОЗ ) 

 

ОЗОЗ РФВ  

Дає комплексну характери-тику 

рівня раціональності і резуль-

тативності використання основних 

засобів 

 

 

 

  

5
5
 

 



 56 

Продовження табл. 1.10 

 

1 2 3 4 3 

2. Часткові показники ефективності використання основних засобів 

2.1 Фондовіддача 

активної 

частини 

основних 

засобів (ФВ
акт

) 

акт

акт

ОЗ

В
ФВ   

акт
ОЗ  - середня вартість активної 

частини основних засобів за 

період, грн; 

 

В – обсяг виробництва продукції, 

грн; 

 

ФВ
акт

 – фондовіддача активної 

частини основних засобів, 

коефіцієнт; 

 

П
оп 

– прибуток від операційної 

діяльності підприємства, грн; 

 

актОЗ
Р  - рентабельність активної 

частини основних засобів, 

коефіцієнт 

 

Обсяг виробництва продукції, 

що припадає на одиницю вартості 

активної частини основних засобів 

підприємства  

2.2 Фондомісткість 

активної 

частини 

основних 

засобів (ФМ
акт

) 

В

ОЗ
ФМ

акт
акт

  

 

або 
 

акт
акт

ФВ
ФМ 1  

 

Величина активної частини 

основних засобів, що припадає на 

одну вартісну одиницю 

виробництва продукції.  

Показує скільки в середньому 

використовується основних засобів 

для виробництва продукції 

вартістю 1 грн 

2.3 Рентабельність 

активної 

частини 

основних 

засобів (
актОЗ

Р ) 

акт

оп

ОЗ
ОЗ

П
Р акт   

Величина прибутку від 

операційної діяльності, що 

припадає на одиницю вартості 

активної частини основних засобів 

(коефіцієнт або %) 

2.4 Інтегральний по-

казник ефектив-

ності викорис-

тання активної 

частини 

основних засобів 

(  акт
ОЗ

) 

актакт
ОЗ

акт

ОЗ
РФВ   

Дає комплексну 

характеристику рівня 

раціональності і результативності 

використання активної частини 

основних засобів 

5
6
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Вплив суб'єктивних (внутрішніх) чинників на зміну фондовіддачі по 

підприємству в цілому можливо оцінити за допомогою методів детермінованого 

факторного аналізу, які застосовуються до наступних моделей залежності 

фондовіддачі від чинників, що її визначають: 

 

ОЗ

В
ФВ  ,    (1.65)   

ФО

ПП
ФВ  ,   (1.67) 

акт

ОЗ
ФВdФВ акт  ,  (1.66)  Ð

ÒÅÕÍ

ÎÇ ÏÏ
ÔÎ

d
ÔÂ

àêò

 ,  (1.68) 

 

де ФВ – фондовіддача основних засобів підприємства, коефіцієнт; 

ÎÇ  середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн; 

Â  – обсяг виробництва продукції на підприємстві, грн; 

àêò
ÎÇ

d  – питома вага активної частини основних засобів у загальній їх 

сумі на підприємстві (структура основних засобів підприємства), коефіцієнт; 
àêò

ÔÂ  – фондовіддача активної частини основних засобів підприємства, 

коефіцієнт; 

ÏÏ – продуктивність праці працівників підприємства, грн/ осіб; 

ÔÎ  – фондоозброєність праці працівників підприємства, коефіцієнт; 

ÒÅÕÍÔÎ  – технічна озброєність праці робітників промислово-виробничого 

персоналу підприємства, коефіцієнт; 

ÐÏÏ – продуктивність праці робітників промислово–виробничого 

персоналу підприємства, грн/ осіб. 

 

Для з’ясування причин зміни рентабельності основних засобів, які беруть 

участь у процесі операційної діяльності підприємства, слід використовувати 

прийоми детермінованого факторного аналізу, що застосовуються до наступних 

факторних моделей: 

 

ÎÇ

Ï
Ð

ÎÏ

ÎÇ  ,      (1.69) 

   ,ïÎÇ ÐÔÂÐ        (1.70) 

 

РОЗ = п
акт

ОЗ
РФВd акт      (1.71) 

 

де П
ОП

 – прибуток від операційної діяльності підприємства, грн; 

ÎÇ  – середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн; 

ÔÂ  – фондовіддача основних засобів, які використовуються в процесі 

операційної діяльності підприємства, коефіцієнт; 

ïÐ  – рентабельність операційної діяльності підприємства, коефіцієнт; 
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àêò
ÎÇ

d  – питома вага активної частини основних засобів у загальній їх 

сумі на підприємстві (структура основних засобів підприємства), коефіцієнт; 
àêò

ÔÂ  – фондовіддача активної частини основних засобів підприємства, 

коефіцієнт. 

 

Результатом аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та 

ефективності їх використання є пошук внутрішніх резервів щодо покращення 

складу і структури основних засобів, підвищення фондовіддачі та 

рентабельності, а також розробка заходів щодо їх практичної реалізації. 

Особливу увагу надають прогнозним розрахункам зростання виробництва 

продукції за рахунок поліпшення режиму роботи підприємств, підвищення 

ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства, які можна 

буде використати в майбутньому періоді. 

 

 

1.2.5 АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

Матеріальні ресурси – запаси предметів праці, які включають 

сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що 

призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, 

обслуговування виробництва та адміністративних потреб і наявність яких є 

необхідною умовою ритмічної роботи підприємства.  

Мета аналізу матеріальних ресурсів – виявлення потенційних 

можливостей раціонального їх формування та підвищення ефективності 

використання. 

Аналіз матеріальних ресурсів підприємства проводиться як правило в 

динаміці, а якщо є планові дані, то в порівнянні з нормативом за трьома 

напрямами: 

– аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами; 

– аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів і чинників, що 

її визначають; 

– аналіз формування матеріального забезпечення виробництва продукції 

підприємства. 

Основу інформаційного забезпечення аналізу матеріальних ресурсів 

складають: 

– нормативно-довідкові дані (правові документи; технічна й технологічна 

документація; затверджені норми запасів сировини і матеріалів, тощо (на рівні 

підприємства), затверджені норми витрачання сировини і матеріалів на 

виробництво одиниці продукції (на рівні держави), середньогрупові норми 

витрати сировини і потреби в запасах, тощо); 

– облікові та звітні дані (дані первинного і поточного обліку за рахунками 

запасів, фінансова, статистична і податкова звітність); 

– позаоблікові дані (матеріали вибіркових досліджень, акти ревізій, 

протоколи виробничих нарад, матеріали конференцій і зборів акціонерів, 
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накази, розпорядження, матеріали особистих спостережень, інформація, 

отримана в ході маркетингових досліджень і т. ін.). 

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами 

передбачає: 

− дослідження змін наявності матеріальних ресурсів за загальним 

обсягом, складом та структурою (в розрізі складських запасів та витрачання 

сировини і матеріалів у процесі виробництва продукції). У процесі такої оцінки 

порівнюють фактичні показники з плановими чи з фактичними даними 

попередніх періодів і визначають абсолютне відхилення від плану, відсоток 

виконання плану (для оцінки ступеня виконання плану); абсолютний приріст, 

темп зростання, темп приросту, середньорічний темп росту, абсолютне значення 

одного відсотку приросту, тощо (для оцінки динаміки; 

− оцінку відповідності матеріальних ресурсів потребам виробничої 

діяльності (в розрізі складських запасів та витрачання сировини і матеріалів у 

процесі виробництва продукції). Така оцінка для запасів матеріальних ресурсів 

на складах здійснюється на підставі показника відносного надлишку (нестачі) 

запасів матеріальних ресурсів ( ÌÐÍåñòÍ )( ): 
 

1,

01)(
Âñê

ÌÐ ÌÐÌÐÍåñòÍ  ,      (1.72) 

Â

Âñê
²ÌÐÌÐ  0

,

0

1
,      (1.73) 

або         

0

1 1,

0

ÌÐ

ÂÏñê

Ø

Â
ÌÐ  ,      (1.74) 

 

де 0ÌÐ , 1ÌÐ – базисні (планові або минулого звітного періоду) середні запаси 

матеріальних ресурсів підприємства, осіб; 
1,

0

ÂÏñê
ÌÐ – базисні середні запаси матеріальних ресурсів підприємства, 

скореговані на обсяг виробництва (випуск продукції) звітного періоду, осіб; 

ІВП – індекс обсягу виробництва (випуску продукції), коефіцієнт; 

0ÌÐØ  – базисна (планова або минулого звітного періоду) швидкість 

оновлення матеріальних ресурсів підприємства, обороту; 

В1 – обсяг фактичного випуску продукції звітного періоду, грн. 
 

Для матеріальних ресурсів, що використані у процесі господарської 

діяльності, відповідність визначеній потребі визначають порівнянням 

фактичного витрачання матеріальних ресурсів із плановою потребою в них як в 

цілому по підприємству, так і за окремими видами сировини і матеріалів у 

натуральних і вартісних вимірниках, та в днях забезпеченості; 

– оцінку ступеня впливу змін, які відбулися в складі та структурі 

матеріальних ресурсів, на обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) 

(у розрізі складських запасів та витрачання сировини і матеріалів у процесі 

виробництва продукції). Як правило, для такої оцінки здійснюють факторний 

аналіз і з використанням прийому абсолютних різниць визначають зміни обсягу 
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виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок зміни запасів 

матеріальних ресурсів на складах (
)(ÌÐ

Â ) та витрачання матеріальних ресурсів 

у процесі господарської діяльності ( )( ÌÐÂÂ ) за формулами: 

 

0
)( 01

)( ÌÐÌÐ
ØÌÐÌÐÂ  ,     (1.75) 

 

001)( )( ÌÂÂÂÂ ÌÐÌÐÂÌÐ
 ,     (1.76) 

 

де 
)(ÌÐ

Â , )( ÌÐÂÂ  – зміна обсягу виробництва продукції за рахунок зміни 

середнього розміру матеріальних ресурсів і витрачання матеріальних ресурсів в 

процесі виробництва продукції відповідно, грн; 

0ÌÐ , 1ÌÐ  – базові (планові або фактичні попереднього звітного періоду) 

середні запаси матеріальних ресурсів підприємства, грн; 

0ÌÐÂ , 
1ÌÐÂ  – базові (планова потреба або фактичне витрачання у 

попередньому звітному періоді) і фактичні показники витрачання матеріальних 

ресурсів в процесі господарської діяльності підприємства, грн; 

0ÌÐØ , 0ÌÂ  – базові (планові або фактичні попереднього звітного 

періоду) показники швидкості оновлення запасів матеріальних ресурсів та 

матеріаловіддачі відповідно, оборотів та коефіцієнт. 

 

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів і чинників, 

що її визначають передбачає визначення узагальнюючих і часткових 

показників раціональності використання наявних матеріальних ресурсів на 

складах підприємства та їх витрачання в процесі виробництва продукції  

(табл. 1.11), а також кількісну оцінку причин їх зміни та пошук внутрішніх 

резервів прискорення оборотності, підвищення матеріаловіддачі та 

рентабельності матеріальних ресурсів. 

На величину та динаміку показників ефективності використання 

матеріальних ресурсів впливають різні чинники. 

Об'єктивним (зовнішнім) чинником, що впливає на зміну оборотності 

залишків матеріальних ресурсів на складах, матеріаловіддачі та 

матеріаломісткості в умовах інфляційної економіки, є зміна відпускних цін на 

продукцію підприємства. Його вплив на зміну показників ефективності 

використання матеріальних ресурсів підприємства визначають різницею між 

фактичними значеннями показників у діючих і порівнянних умовах 

Вплив найвагоміших суб'єктивних (внутрішніх) чинників надається 

можливим оцінити за допомогою методів детермінованого факторного аналізу, 

які застосовуються до наступних моделей залежності узагальнюючих 

показників ефективності використання матеріальних ресурсів від чинників, що 

їх визначають: 

ÌÐ

Â
Ø

îá
ÌÐ  ,        (1.77) 
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Таблиця 1.11 – Показники оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства 
 

№ 

з/п 
Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика 

1 2 3 4 5 

1. Показники оцінки ефективності використання наявних на складах підприємства матеріальних ресурсів 

1.1 Швидкість обороту 

матеріальних 

ресурсів: 

 

- по підприємству 

( îá
ÌÐØ ); 

 

- за окремим видом 

сировини і 

матеріалів (
îá
ÌÐ ³

Ø ) 

 

 

 

ÌÐ

Â
Ø

îá
ÌÐ   

 

³

³îá
ÌÐ

ÌÐ

Â
Ø

³
  

 

³Â , Â  - відповідно обсяг 

випуску продукції із 

використанням 

сировини і матеріалів   

і-го виду і в цілому по 

підприємству, грн;  

³ÌÐ , ÌÐ  - середній розмір 

матеріальних ресурсів  

і-го виду і в цілому по 

підприємству, грн 

Характеризує інтенсивність 

оновлення матеріальних 

ресурсів за період у кількості 

оборотів. Показує в середньому 

скільки разів протягом звітного 

періоду відбулося оновлення 

засобів, вкладених у запаси 

сировини і матеріалів, або 

скільки гривень випуску 

продукції забезпечується 

кожною гривнею, вкладеною в 

матеріальні запаси 

 

1.2 Час обороту матері-

альних ресурсів: 

 
- по підприємству 

( îá
ÌÐ× ); 

 

- за окремим видом 

сировини і матеріа-

лів (
îá
ÌÐ ³

× ) 

 

 

 

Â

ÄÌÐ

Â

ÌÐ

Ø

Ä
×

îäí
îá
ÌÐ

îá
ÌÐ


  

 

³

³

îäí

³

îá
ÌÐ³

îá
ÌÐ

Â

ÄÌÐ

Â

ÌÐ

Ø

Ä
×

³

³




 

Д – кількість днів у періоді, 

що досліджується, дні; 

³îäíÂ , îäíÂ  - відповідно од-

ноденний обсяг випуску 

продукції із викорис-

танням сировини і 

матеріалів і-го виду і в 

цілому по підприємству, 

грн  

Характеризує тривалість 

одного обороту матеріальних 

ресурсів у днях. Чим вище 

швидкість обороту сировини і 

матеріалів, тим менше час їх 

обігу, як в цілому по 

підприємству, так і в розрізі 

окремих груп сировини і 

матеріалів 

6
1
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Продовження табл. 1.11 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Між показниками часу і швидкості обороту матеріальних ресурсів в цілому і в розрізі 

окремих видів сировини і матеріалів є тісний взаємозв'язок, який виражається наступними 

залежностями:  
îá
ÌÐ

îá
ÌÐ ×ØÄ    та  

îá
ÌÐ

îá
ÌÐ ³³

×ØÄ   

 

1.3 Рентабельність 

матеріальних 

ресурсів: 

 

- по підприємству 

( ÌÐÐ ); 

 

 

- за окремим видом 

сировини і 

матеріалів (
³ÌÐÐ ) 

 

 

 

 

100
ÌÐ

Ï
Ð

ð

ÌÐ  

 

 

100
³

ð
³

ÌÐ
ÌÐ

Ï
Ð

³
 

ð
³Ï , ð

Ï  - прибуток від 

реалізації продукції 

випущеної підприємств-

вом із використанням 

матеріальних ресурсів     

і-го виду і в цілому по 

підприємству, грн;.  

³ÌÐ , ÌÐ  - середній розмір 

матеріальних ресурсів     

і-го виду і в цілому по 

підприємству, грн 

Характеризує результа-

тивність використання мате-

ріальних ресурсів у процесі 

виробництва і показує скільки 

копійок прибутку одержує 

підприємство з кожної гривні, 

вкладеної в матеріальні 

запаси. Зростання показника 

свідчить про підвищення 

прибутковості здійснення 

основної діяльності 

1.4 Інтегральний 

показник 

ефективності 

використання 

матеріальних 

ресурсів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

îá
ÌÐ ³

Ø , îá
ÌÐØ  – швидкість 

обороту матеріальних 

ресурсів і-го виду і в 

цілому по підприємству, 

обороту;  

 

 

Дає комплексну характе-

ристику рівня оборотності і 

рентабельності матеріальних 

ресурсів  

6
2
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Продовження табл. 1.11 

 

1 2 3 4 5 

  

- по підприємству 

(  ÌÐ ); 

 

- за окремим видом 

сировини і 

матеріалів ( 
³ÌÐ ) 

 

ÌÐ
îá
ÌÐÌÐ ÐØ   

 

 

ÌÐ³³

îá
ÌÐÌÐ ÐØ

³
  

 

³ÌÐÐ , ÌÐÐ - рентабельність 

матеріальних ресурсів і-го 

виду і в цілому по 

підприємству, % 

 

 

Зростання показника в 

динаміці відображає підвищення 

рівня ефективності використання 

матеріальних ресурсів у 

виробництві 

2. Показники оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві продукції 

2.1 Матеріаловіддача: 

 

- по підприємству 

( ÌÂ ); 

 

- за окремим видом 

сировини і 

матеріалів ( ³ÌÂ ) 

 
 

ÌÐÂ

Â
ÌÂ   

 

³ÌÐ

³
Â

Â
ÌÂ   

Â  - обсяг випуску продукції в 

цілому по підприємству, 

грн; 

³ÌÐÂ , ÌÐÂ  - витрати на 

виробництво продукції 

матеріальних ресурсів і-го 

виду і в цілому по 

підприємству, грн 

 

Характеризує віддачу матері-

алів, а саме – вихід продукції з 

кожної гривні спожитих мате-

ріальних ресурсів в цілому і в 

розрізі їх видів (сировина, паливо, 

електроенергія, тощо) 

2.2 Матеріаломісткість: 

 

- по підприємству 

( ÌÌ ); 

 

- за окремим видом 

сировини і 

матеріалів ( ³ÌÌ ) 

 
 

Â

Â
ÌÌ ÌÐ  

 

Â

Â
ÌÌ ³ÌÐ

³   

³ÌÐÂ , ÌÐÂ  - витрати на 

виробництво продукції 

матеріальних ресурсів і-го 

виду і в цілому по 

підприємству, грн; 

Â  - обсяг випуску продукції в 

цілому по підприємству, 

грн; 

Показує скільки матеріальних 

витрат в цілому і в розрізі видів 

матеріальних ресурсів (сировина, 

паливо, електроенергія, тощо) 

припадає на кожну гривню 

випущеної продукції  

6
3
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Продовження табл. 1.11 

 

1 2 3 4 5 

2.3 Питома вага матері-

альних затрат у собі-

вартості продукції: 
 

- по підприємству 

(
ÌÐÂD ); 

 

- за окремим видом 

сировини і матеріалів 

(
³ÌÐÂD ) 

 

 

 

100
ÑÂ

Â
D ÌÐ

ÂÌÐ
 

 

100
ÑÂ

Â
D ÌÐ³

Â
³ÌÐ

 

³ÌÐÂ , ÌÐÂ  - витрати на 

виробництво продукції 

матеріальних ресурсів     

і-го виду і в цілому по 

підприємству, грн; 
 

CÂ  - собівартість випуску 

продукції в цілому по 

підприємству, грн; 
 

 

Відображає рівень використання 

матеріальних ресурсів у вироб-

ництві продукції в цілому і в розрізі 

окремих видів матеріальних ре-

сурсів (сировина, паливо, елект-

роенергія, тощо). 

2.4 Коефіцієнт 

використання 

матеріалів: 
 

- по підприємству 

(
ÌÐÂK ) 

 

 

 
 

 

100
1

0

1

,


Âñê

ÌÐ

ÌÐ

Â
Â

Â
K

ÌÐ
 

1ÌÐÂ , 1

0

,Âñê

ÌÐ
Â  - фактичні 

витрати матеріальних 

ресурсів на виробництво 

продукції та планові, 

перераховані на фактич-

ний випуск продукції, грн 

 

Показує, наскільки ефективно 

використовуються матеріали в 

процесі виробництва. Якщо 

ÌÐÂK >1, то це свідчить про 

перевитрати матеріальних ресурсів 

у процесі виробництва і, навпаки, 

якщо 
ÌÐÂK <1, то матеріальні 

ресурси використовувалися більш 

економно, раціонально 

2.5 Коефіцієнт співвідно-

шення темпів зрос-

тання обсягу вироб-

ництва і матеріальних 

витрат(
ÌÐÂK ) 

 

 

100/ 

ÌÐ

ÌÐ

Â

Â
ÂÂ

²

²
Ê  

Â²  - індекс обсягу випуску 

продукції, грн; 

ÌÐÂ²  - індекс матеріальних 

витрат на виробництво 

продукції, грн. 

Характеризує зміну обсягу 

виробництва продукції при 

відповідних змінах витрат на 

виробництво продукції. Свідчить 

про динаміку матеріаловіддачі 

6
4
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ÌÐÂ

Â
ÌÂ  ,   (1.78)      ÑÂÂ ÐDÌÌ

ÌÐ
 ,    (1.80) 

îäí

îá
ÌÐ

Â

ÌÐ
×  ,  (1.79)      

Â

Â
ÌÌ ÌÐ ,     (1.81) 

ÏÐÇÀÃ
ÂÂ ÌÐ

ÏÐ
ÌÐ

ÊÌÌÌÌ
/

 ,       (1.82) 

 

де îá
ÌÐØ  – швидкість обороту матеріальних ресурсів, обороту; 

îá
ÌÐ×  – час обороту матеріальних ресурсів, дні; 

ÌÐ  – середній розмір матеріальних ресурсів підприємства, грн; 

Â  – обсяг випуску продукції, грн;  

îäíÂ  – одноденний обсяг випуску продукції по підприємству, грн; 

ÌÂ  – матеріаловіддача, коефіцієнт; 

ÌÌ  – матеріаломісткість виробництва продукції, коефіцієнт;  

ÌÐÂ  – витрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції в цілому 

по підприємству, грн; 

ÌÐÂD  – питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції, 

коефіцієнт; 

ÑÂÐ  – рівень собівартості виробництва продукції, коефіцієнт; 

ÏÐ
ÌÐÂ

ÌÌ  – матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами, 

коефіцієнт; 
ÏÐÇÀÃ

ÂÌÐ
Ê

/
 – коефіцієнт співвідношення загальних та прямих витрат на 

виробництво продукції, коефіцієнт. 

 

У процесі факторного аналізу особливу увагу приділяють вивченню 

причин зміни матеріаломісткості виробництва продукції в цілому по 

підприємству, конкретного виду продукції та одиниці певного виду продукції 

(питома матеріаломісткість). Для цього використовуються відповідні факторні 

моделі та традиційні прийоми детермінованого факторного аналізу. 

Завершується аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів 

підприємства розробкою заходів щодо реалізації виявлених резервів. Особливу 

увагу при цьому надають прогнозним розрахункам зростання виробництва 

продукції за рахунок покращення рівня матеріального постачання, підвищення 

ефективності використання матеріальних ресурсів, які можна буде використати 

в майбутньому періоді. 

Аналіз формування матеріального забезпечення виробництва продукції 

підприємства передбачає: 

– оцінку степеня виконання плану надходження сировини і матеріалів за 

загальним обсягом, асортиментом та структурою поставки на підставі 

коефіцієнтів виконання плану постачання за загальним обсягом ( ïîñò
ÌÐÊ ), 

асортиментом ( ïîñòàñ
ÌÐÊ

. ) та структурою (
ïîñòñòð

ÌÐÊ
.

) (табл. 1.12); 
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– дослідження ритмічності і рівномірності поставок на підставі 

відповідних показників (середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт 

нерівномірності постачання та варіації поставок)(табл. 1.12); 

– оцінку ступеня забезпеченості виробничих потреб підприємства 

укладеними договорами на поставку сировини і матеріалів у цілому, за 

асортиментом, структурою та джерелами постачання (внутрішніми та 

зовнішніми), виявлення винуватців та причин невиконання договорів поставки 

матеріалів, тощо. Така оцінка здійснюється на підставі відповідних показників 

(табл. 1.13). 

– аналіз якості матеріального забезпечення і зв’язків з постачальниками 

сировини і матеріалів за даними актів приймання матеріалів, рекламацій на 

матеріальні ресурси, претензій до постачальників тощо, та причин і винуватців 

відхилень від плану повного та своєчасного забезпечення підприємства 

якісними матеріальними ресурсами. Для оцінки якості поставки матеріальних 

ресурсів, які різняться за сортами, застосовується коефіцієнт якості (сортності) 

поставки ( сорт
постК ) (табл. 1.14);  

– оцінку ступеня налагодження прямих зв'язків із постачальниками на 

підставі показників частки прямих постачальників ( ïîñòïð
D

. ) та питомої ваги 

матеріальних ресурсів, що надходять за прямими поставками ( ïîñòïð
ÌÐÊ

. )  

(табл. 1.14). Чим ближче значення цих показників до 1, тим щільніші зв’язки із 

прямими постачальниками сировини і матеріалів, тим нижча ціна їх придбання, 

і відповідно собівартість виробництва продукції (товарів, робіт, послуг); 

– оцінку втрат обсягу виробництва за рахунок порушення графіку 

постачання матеріальних ресурсів, їх недопоставки чи поставки низької якості, 

тощо. Така оцінка здійснюється за допомогою прийому повних ланцюгових 

підстанов, що застосовується до наступної факторної моделі випуску продукції: 

 

.îä

êÌÐï

ÂÌ

ÌÐÂÌÐÍÌÐ
Â


 ,   (1.83) 

 

де ïÌÐ , êÌÐ  – залишки відповідно матеріальних ресурсів підприємства на 

початок і кінець періоду, (грн або од.); 

ÌÐÍ  – надходження матеріальних ресурсів на підприємство, (грн або од.); 

ÂÌÐ  – відходи матеріальних ресурсів (грн або од.); 

.îäÂÌ  – витрати матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції 

(грн або од.). 

 

Завершується аналіз формування матеріального забезпечення 

виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) розробкою заходів щодо 

налагодження повного та своєчасного постачання цехів, дільниць, робочих 

місць високоякісними матеріальними ресурсами певного обсягу, асортименту та 

структури, які б задовольняли виробничі потреби підприємства. 
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Таблиця 1.12 – Показники оцінки ступеня виконання плану надходження сировини і матеріалів на підприємство 
 

№ 

з/п 
Показники Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика 

1 2 3 4 5 

1 Коефіцієнт виконання 
плану постачання: 

- по підприємству 

(
ïîñò
ÌÐÊ ) 

 

- за окремим видом 

сировини і матеріалів 

(
.ïîñò

ÌÐ ³
Ê ) 

 
 

 

1001 




ÄÌÐi

ÌÐiïîñò
ÌÐ

Í

Í
Ê  

 

1001 

³Ä

³

ÌÐ

ÌÐ³ïîñò
ÌÐ

Í

Í
Ê  

iÄÌÐ
Í , 

1ÌÐi
Í  - відповідно вар-

тість матеріальних ресурсів і-

го виду за укладеними 

договорами на поставку 

(надходження) та фактичне їх 

надходження на підпри-

ємство, грн 

Характеризує ступінь 
виконання плану надход-

ження сировини і ма-

теріалів на підприємство 

згідно із укладеними 

договорами на поставку 

матеріальних ресурсів для 

потреб виробництва 

2 Коефіцієнт виконання 
плану постачання за 

асортиментом: 

 

- по підприємству 

( ïîñòàñ
ÌÐÊ

. ) 

 

 
 

 

 

100
)(

1.






Ä

Ä

ÌÐi

ÌÐiÌÐiïîñòàñ
ÌÐ

Í

ÍÍ
Ê  

 

)(
1 ³ÄÌÐÌÐ³

ÍÍ  - фактичне над-

ходження сировини і мате-

ріалів на підприємство в 

межах укладених договорів 

на поставку матеріальних 
ресурсів і-го виду, грн 

Характеризує ступінь 
відповідності фактичного 

надходження на підприєм-

ство сировини і матеріалів 

певного асортименту, виз-

наченого укладеними до-

говорами на поставку 

матеріальних ресурсів для 

потреб виробництва 

3 Коефіцієнт виконання 

плану постачання за 
структурою:  

 

- по підприємству 

( ïîñòñòð
ÌÐÊ

. ) 

 

 

 
 

 

100
)(

)0(11.






iÄ

id

ÌÐ

ÌÐiÌÐiïîñòñòð
ÌÐ

Í

ÍÍ
Ê  

)(
)0(11 id³ÌÐÌÐ³

ÍÍ  - фактичне 

надходження сировини і 

матеріалів на підприємство в 

межах планової структури 

укладених договорів на 

поставку матеріальних 
ресурсів і-го виду, грн; 

Характеризує ступінь 

відповідності фактичного 
надходження на підприєм-

ство сировини і матеріалів 

плановій структурі поставок 

матеріальних реурсів для 

потреб виробництва, що 

визна-чена укладеними 

догово-рами на поставку 

6
7
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Продовження табл. 1.12 

 
1 2 3 4 5 

4 Середнє квадратичне 

відхилення рівня 

виконання плану 

постачання 

матеріальних ресурсів 

від середньомісячного 

рівня (
ÌÐÍ ) 

n

XX
n

³
i

Í ÌÐ






 1

2
)(

  

Xi - відсоток виконання плану 
поставки сировини і 
матеріалів на підприємство за 
i-й період часу, %; 

Х  - середній відсоток виконання 
плану поставки сировини і 
матеріалів у цілому по 
підприємству за 
досліджуваний період, %; 

n- кількість періодів часу, місяці  

Середньоквадратичне від-

хилення характеризує на 

скільки в середньому від-

хиляється рівень вико-нання 

плану постачання 

підприємства сировиною та 

матеріалами від се-

редньомісячного його рів-ня 

за період, що вив-чається 

5 Коефіцієнт 

нерівномірності 

постачання 

(
..ïîñòÍÐ

ÌÐÊ ) 
n

X

Ê

n

³
i

ïîñòÍÐ
ÌÐ






 1

2

..

)100(

 

Xi - відсоток виконання плану 
поставки сировини та 
матеріалів на підприємство за 
i-й період часу, %; 

n- кількість періодів часу, місяці 

Коефіцієнт нерівномірності 

постачання матеріальних 

ресурсів показує на скільки 

в середньому за 

досліджуваний період була 

нерівномірною пос-тавка 

сировини і матеріалів для 

виробничих потреб 

підприємства 

6 Коефіцієнт варіації 
поставок матеріальних 

ресурсів (
..ïîñòâàð

ÌÐÊ
) 

100
..


X

Ê ÌÐÍïîñòâàð
ÌÐ



 

ÌÐÍ  - середнє квадратичне 

відхилення рівня виконання 
плану постачання мате-
ріальних ресурсів від 
середньомісячного рівня, %; 

Х  - середній відсоток виконання 
плану поставки сировини і 
матеріалів в цілому по 
підприємству за 
досліджуваний період, % 

Коефіцієнт варіації поставок 
матеріальних ресурсів 

показує на скільки 

відхиляється обсяг поставки 

сировини і матеріалів за 

окремими часовими 

періодами від запланованого 

6
8
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Таблиця 1.13 – Показники оцінки ступеня забезпеченості виробничих потреб підприємства укладеними 

договорами на поставку сировини і матеріалів  

 
№ 
з/п 

Показники Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика 

1 2 3 4 5 
1 Коефіцієнт забезпеченості 

виробництва матеріаль-
ними ресурсами за 
потребою: 
- по підприємству 

(
..ïîòðçàá

ÌÐÊ ) 

 
- за окремим видом 
сировини і матеріалів 

( ..ïîòðçàá

ÌÐ ³
Ê ) 

 
 
 

100

0

..






ÌÐi

ÌÐiïîòðçàá
ÌÐ

Ï

Í
Ê

Ä
 

 
 

100

0

..


ÌÐ³

ÌÐ³ïîòðçàá

ÌÐ
Ï

Í
Ê

Ä

³
 

ÄÌÐ³
Í , 

0ÌÐ³
Ï  – відповідно 

вартість за укладеними 
договорами на поставку 
(надходження) та планова 
потреба підприємства в 
запасах сировини і 
матеріалів і-го виду (з 
урахуванням залишків), грн; 

Характеризує ступінь 
забезпеченості потреби 
підприємства у матеріаль-
них ресурсах укладеними 
договорами на поставку 
сировини і матеріалів 

 

2 Коефіцієнт забезпеченості 
виробництва матеріаль-
ними ресурсами фактич-
ний (покриття потреби): 
 

- по підприємству (
ïîêð
ÌÐÊ ) 

 

- за окремим видом 
сировини і матеріалів 

( ïîêð

ÌÐ ³
Ê ) 

 

 
 
 
 

100

0

1 




ÌÐi

ÌÐiïîêð
ÌÐ

Ï

Í
Ê  

 

100

0

1 
ÌÐ³

ÌÐ³ïîêð

ÌÐ
Ï

Í
Ê

³
 

1ÌÐ³
Í , 

0ÌÐ³
Ï  – відповідно 

фактичне надходження 
(поставка) та планова 
потреба підприємства в 
запасах сировини і 
матеріалів і-го виду (з 
урахуванням залишків), грн 

Характеризує ступінь 
забезпеченості потреби 
підприємства у матеріаль-
них ресурсах фактично 
виконаними договорами 
на поставку сировини і 
матеріалів 

 
 

3 Коефіцієнт відповідності 
надходження матеріальних 
ресурсів і виробничої 

 )(
01 ³ÌÐÌÐ³

ÏÍ  - фактичне над-

ходження сировини і 
матеріалів на підприємство 
в межах планової потреби 

Характеризує ступінь 
відповідності фактичного 
надходження сировини і 
матеріалів певного асорти- 

6
9
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Продовження табл. 1.13 

 
1 2 3 4 5 
 потреби за асорти-

ментом: 
- по підприємству 

(
ïîñòàñ
ÏÍÊ

.
/ ) 

 
 

100
)(

0

01.
/ 





ÌÐi

ÌÐiÌÐiïîñòàñ
ÏÍ

Ï

ÏÍ
Ê  

 

підприємства в матеріальних 
ресурсах і-го виду, грн; 

0ÌÐ³
Ï  - планова потреба під-

приємства в запасах сиро-
вини і матеріалів і-го виду (з 
урахуванням залишків), грн 

менту, визначеного вироб-
ничою потребою підпри-
ємства 

4 Коефіцієнт забезпе-
ченості потреби в 
матеріальних ресур-
сах внутрішніми 
джерелами: 
 
- по підприємству 

(
..
..,

ïîòðçàá
äæâíÌÐÊ ) 

 
- за окремим видом 
сировини і матері-

алів ( ..

..,

ïîòðçàá

äæâíÌÐ ³
Ê ) 

 
 
 
 
 
 

100

0

0..
.., 





ÌÐ³

ÂÄ

ÌÐïîòðçàá
äæâíÌÐ

Ï

Í
Ê ³  

 

100

0

0..

..,


ÌÐ³

ÂÄ

ÌÐïîòðçàá

äæâíÌÐ
Ï

Í
Ê ³

³
 

ÂÄ

ÌÐ ³
Í

0
 - заплановане надход-

ження сировини і матеріалів 
і-го виду із внутрішніх 
джерел, грн; 

0³ÌÐ
Ï  - планова потреба під-

приємства в запасах сиро-
вини і матеріалів і-го виду (з 
урахуванням залишків), грн. 

 

Характеризує ступінь 
забезпеченості виробни-
чих потреб підприємства 
надходженням сировини і 
матеріалів із внутрішніх 
джерел  

5 Коефіцієнт 
забезпеченості 
потреби в 
матеріальних 
ресурсах зовнішніми 
джерелами: 
 

- по підприємству 

(
..

..,
ïîòðçàá

äæçîâíÌÐÊ ) 

 

 
 
 
 
 

 

100

0

0..
.., 





ÌÐ³

ÇÄ

ÌÐïîòðçàá
äæçîâíÌÐ

Ï

Í
Ê ³  

 

ÇÄ

ÌÐ ³
Í

0
 - заплановане 

надходження сировини і 
матеріалів і-го виду із 
зовнішніх джерел, грн; 

0³ÌÐ
Ï  - планова потреба 

підприємства в запасах 
сировини і матеріалів і-го 
виду (з урахуванням 
залишків), грн. 

Характеризує ступінь 
забезпеченості виробни-
чих потреб підприємства 
надходженням сировини і 
матеріалів із зовнішніх 
джерел (матеріальні ре-
сурси, що надходять від 
постачальників за укла-
деними контрактами) 

7
0
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Продовження табл. 1.13 

 
1 2 3 4 5 
 - за окремим видом 

сировини і 
матеріалів 

( ..

..,

ïîòðçàá

äæçîâíÌÐ ³
Ê ) 

  

100

0

0..

..,


ÌÐ³

ÇÄ

ÌÐïîòðçàá

äæçîâíÌÐ
Ï

Í
Ê ³

³
 

  

6 Коефіцієнт забезпе-
чення договорами 
потреби із зовнішніх 
джерел: 
- по підприємству 

(
..

..,
äîãçàá

äæçîâíÌÐÊ ) 

 
- за окремим видом 
сировини і матері-

алів (
..

..,
äîãçàá

äæçîâíÌÐ ³
Ê ) 

 
 

 

100

0

..
.., 





³

ÇÄ
ÌÐ

ÌÐ³äîãçàá
äæçîâíÌÐ

Í

Í
Ê

Ä
 

  

100

0

..
.., 

³

ÇÄ
ÌÐ

ÌÐ³äîãçàá
äæçîâíÌÐ

Í

Í
Ê

Ä

³
 

ÄÌÐ³
Í  - вартість надходження 

сировини і матеріалів і-го 
виду на яку укладено 
договора на поставку, грн; 

ÇÄ

ÌÐ ³
Í

0
 - заплановане надход-

ження сировини і мате-
ріалів і-го виду із зовнішніх 
джерел, грн. 

 

Характеризує ступінь 
забезпечення потреби в 
матеріальних ресурсах 
договорами на поставку 
сировини і матеріалів із 
зовнішніх джерел 

7 Коефіцієнт покриття 
потреби із зовнішніх 
джерел: 
 
- по підприємству 

(
..

..,
ïîòðïîêð

äæçîâíÌÐÊ
) 

 
- за окремим видом 
сировини і матеріа--

лів (
..

..,

ïîòðïîêð

äæçîâíÌÐ ³
Ê

) 

 
 
 
 

100

0

1..
.., 





³

ÇÄ
ÌÐ

ÌÐ³ïîòðïîêð
äæçîâíÌÐ

Í

Í
Ê

 
 

100

0

1..

..,


³

ÇÄ
ÌÐ

ÌÐ³ïîòðïîêð

äæçîâíÌÐ
Í

Í
Ê

³

 

1ÌÐ³
Í  - фактичне надходження 

на підприємство сировини і 
матеріалів і-го виду, грн; 

ÇÄ
ÌÐ ³

Í
0

 – заплановане 

надходження сировини і 
матеріалів і-го виду із 
зовнішніх джерел, грн 

 
 

Характеризує фактич-
ний рівень покриття 
потреби підприємства в 
матеріальних ресурсах для 
виробництва із зовнішніх 
джерел 

 

7
1
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Таблиця 1.14 – Показники оцінки якості поставки матеріальних ресурсів та розвитку прямих зв’язків із 

постачальниками 

 

№ 
з/п 

Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення Характеристика 

1 2 3 4 5 
1 Коефіцієнт 

якості 
(сортності) 
поставки 

( сорт
постК ) 














n

ñ

ñ
ôä

ñ
ä

n

c

ñ
ä

ïîñò
ñîðò

qð

qp

Ê

1

1

)(

 












n

c

ñ
ä

n

c

ñ
ä

ñ
ä

q

qp

ä
p

1

1

)(

 

п- число сортів сировини (матеріалів); 

д
cp - встановлена у контракті на поставку 

ціна даного сорту, грн; 

д
cq , 

ф
cq - договірна та фактично поставлена 

кількість сировини (матеріалів) даного  
сорту, відповідно, од.; 

д
p  - середня договірна ціна для кожного 

сорту сировини (матеріалів), грн. 

Коефіцієнт якості (сорт-
ності) поставки дозволяє 
встановити, в якій мірі пос-
тавка за ознакою сортності 
відповідає умовам договору 

2 Частка прямих 
постачальників 

( ïîñòïð
D

. ) 

100
.

..
.


ïîñò

ïîñòïð
ïîñòïð

Ê

Ê
D  

..ïîñòïð
Ê , 

.ïîñò
Ê  - відповідно кількість 

прямих постачальників і загальна 
кількість постачальників сировини і 
матеріалів на підприємство, од. 

 

Характеризує питому вагу 
прямих постачальників у 
загальній кількості поста-
чальників сировини і мате-
ріалів з якими укладено 
договори на поставку 

3 Питома вага 
мтеріальних 
ресурсів, що 
надходять за 
прямими 
поставками 

(
ïîñòïð

ÌÐÊ
.

) 

100

..

.






³ÌÐ

ïîñòïð

ïîñòïð
ÌÐ

Í

Í
Ê ÌÐ³

 
 
 
 

 

ÌÐ³
Í , 

..ïîñòïð
ÌÐ³Í  - відповідно надходження 

(поставка) сировини і матеріалів і-го 
виду в цілому по підприємству і за 
прямими поставками, грн 

Характеризує частку 
матеріальних цінностей, які 
надійшли на підприємство за 
прямими поставками у за-
гальній вартості матеріаль-
них ресурсів, що надійшли на 
підприємство 

 

7
2
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1.2.6 АНАЛІЗ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Витрати підприємства – виражені в грошовій формі витрати на 

здійснення тактичних і стратегічних завдань, які вирішуються в процесі 

звичайної діяльності і надзвичайних подій. 

Мета аналізу витрат підприємства – вивчення і виявлення 

потенційних можливостей відносного зниження витрат при одночасному 

зростанні обсягів торгово–виробничої діяльності та прибутку. 

Завдання аналізу витрат: 

– об'єктивна оцінка дотримання кошторису витрат підприємства за 

загальним обсягом, складом і структурою (в цілому і в розрізі видів діяльності, 

періодів часу і структурних підрозділів); 

– оцінка динаміки розвитку витрат підприємства за загальним обсягом, 

складом і структурою (в цілому і в розрізі видів діяльності, періодів часу і 

структурних підрозділів); 

– аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) (в 

цілому і в розрізі періодів часу і структурних підрозділів) 

– виявлення і кількісна оцінка причин зміни витрат (в цілому і в розрізі 

видів діяльності, періодів часу і окремих структурних підрозділів) 

підприємства; 

– аналіз окремих видів витрат господарської діяльності та виявлення 

резервів економії (в розрізі номенклатури статей витрат); 

– виявлення непродуктивних витрат і втрат у процесі звичайної діяльності 

підприємства і розробка заходів, спрямованих на їх ліквідацію; 

– підрахунок резервів відносної економії витрат і розробка заходів із їх 

практичної реалізації. 

Інформаційну основу проведення аналізу витрат становить нормативно-

довідкова (норми й нормативи витрат сировини і матеріалів на виробництво 

продукції (робіт, послуг), кошторис витрат на виробництво одиниці продукції 

(робіт, послуг), кошторис витрат підприємства, фінансовий план підприємства), 

облікова й звітна (звіти матеріально-відповідальних осіб, табеля обліку 

робочого часу й розрахунку заробітної платні, посвідчення про відрядження, 

авансові звіти, товарно-транспортні накладні; дані рахунків бухгалтерського 

обліку – 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати»,  

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 

операційної діяльності», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату 

праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші 

операційні витрати»; облікові регістри – Журнал 5, 5А; фінансова звітність – 

форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", форма № 2 "Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)", форма № 3 "Звіт про рух грошових 

коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"; статистична 

звітність – форма № 1–підприємництво "Звіт про основні показники діяльності 

підприємства, форма № 1–ПВ "Звіт з праці", тощо), а також позаоблікова 
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інформація (дані проведених інвентаризацій, матеріали різних перевірок, 

спостережень, рішення й розпорядження по підприємству, дані попередніх 

аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень, і т.п.). 

Оцінка ступеня дотримання кошторису і динаміки витрат за 

загальним обсягом, складом і структурою припускає вивчення абсолютних і 

відносних змін за сумою та відносними показниками витрат (табл. 1.15) у 

розрізі їх складу та структури. Якщо протягом звітного періоду спостерігалася 

зміна цін на сировину і товари, ставок і тарифів на послуги, що надаються, то 

оцінка дотримання кошторису витрат і динаміки здійснюється у діючих і 

порівняних умовах. 

 

Таблиця 1.15 – Відносні показники витрат підприємства 

 

Показник Алгоритм розрахунку 
Економічна інтерпретація 

показника 

Рівень витрат:  

– операційної діяль-

ності (
îï
ÂÐ ); 

 

– собівартості (
ÑÂ
ÂÐ ); 

 

– адміністративних 

витрат (
ÀÂ
ÂÐ ); 

 

– витрат на збут 

(
ÂÇ
ÂÐ ) 

 

100
×ÂÐ

ÎÂ
Ð

îï
Â  

 

100
×ÂÐ

ÑÂ
Ð

ÑÂ
Â  

 

100
×ÂÐ

ÀÂ
Ð

ÀÂ
Â  

 

100
×ÂÐ

ÂÇ
Ð

ÂÇ
Â  

 

Величина витрат опера-

ційної діяльності (в цілому та 

за окремими їх видами), що 

припадає на 1 грн чистої 

виручки від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

Рівень рентабельності 

витрат ( iрентР ) 100
i

i
iрент

В

П
Р  

Сума прибутку і–го виду 

діяльності, отриманого на               

1 грн витрат і–го виду 

діяльності 

Питома вага витрат (dВi) 100
В

В
d i

ОВi  

Частка витрат і–го виду 

діяльності в загальній їх сумі 

по підприємству 

Умовні позначення: ОВ, СВ, АВ, ВЗ – відповідно витрати операційної діяльності, 

собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати та витрати на збут, 

грн; 

ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн; 

Пі – прибуток і–го виду діяльності, грн; 

Ві – витрати і–го виду діяльності, грн; 

В – витрати підприємства, грн 
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Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) 

передбачає дослідження зміни суми та рівня собівартості виробленої і 

реалізованої продукції, та кількісну характеристику цих змін. 

Рівень витрат або витрати на 1 грн реалізованої товарної продукції ( ãðíB ) 

визначаються вираженим у відсотках співвідношенням собівартості (СВ) і 

обсягу реалізованої товарної продукції (ТП), і показують скільки копійок 

витрачає підприємство для виробництва і реалізації продукції на одну гривню: 
 

100
ÒÏ

ÑÂ
B

ãðí
.     (1.84) 

 

В процесі аналізу досліджуються і кількісно оцінюються причини зміни: 

– суми витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

– собівартості виробництва окремих видів продукції; 

– прямих витрат (матеріальних, трудових) на виробництво і реалізацію 

продукції; 

– комплексних статей витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

– витрат на 1 грн товарної продукції; 

– витрат від іншої діяльності підприємств.  

Починають аналіз із загальної оцінки дотримання кошторису або 

визначення динаміки розвитку відповідних показників витрат. При цьому 

використовують метод порівняння фактичних даних із запланованими або 

фактичними даними попереднього періоду, і визначають абсолютні та відносні 

їх зміни. Поглиблюються дослідження з’ясуванням причин відхилень, 

виявленням та кількісним вимірюванням сили впливу зовнішніх і внутрішніх 

чинників на зміну показників суми і рівня витрат, що розглядаються. 

Найбільш суттєвим зовнішнім чинником зміни собівартості виробництва і 

реалізації продукції є зміна цін на сировину і матеріали, що використані у 

виробництві, та ставок і тарифів на послуги, які надаються підприємству. Для 

кількісної оцінки його впливу на зміну собівартості ( òàðñòö³íÑÂ ,, ) 

використовується наступний алгоритм: 
 

ç³ñò
òàðñòö³í ÑÂÑÂÑÂ 11,,  ,   (1.85) 

òàðñòö³í

ç³ñò

²

ÑÂ
ÑÂ

.,,

1
1  ,     (1.86) 

 

де 1ÑÂ , ç³ñò
CB1 – фактична собівартість виробництва і реалізації продукції у 

діючих і порівнянних умовах, грн; 

І цін,ст.,тар – середній індекс цін, ставок і тарифів за витратами, що 

включаються до собівартості, коефіцієнт. 
 

Вплив найсуттєвіших внутрішніх чинників зміни собівартості 

виробництва та реалізації продукції надається оцінюють за допомогою методу 

повних ланцюгових підстановок, який застосовується до наступної моделі 
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залежності собівартості виробництва та реалізації продукції від чинників, що їх 

визначають: 
 

ïîñò
ï

³

çì
ii ÂBqÑÂ  

1

)( ,    (1.87) 

 

де ÑÂ  – собівартість виробництва та реалізації продукції, грн; 

iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і–го виду, од.; 

çì
³Â  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і–го виду, грн; 
ïîñò

Â  – постійні витрати на виробництво та реалізацію продукції, грн.  
 

Для кількісної оцінки причин зміни собівартості одиниці окремих видів 

продукції (робіт, послуг) використовуються методи детермінованого факторного 

аналізу, які застосовуються до наступної моделі залежності собівартості 

виробництва одиниці продукції від чинників, що її визначають: 
 

çì
³

i

ïîñò
³

³ Â
q

Â
ÑÂ  ,     (1.88) 

 

де ³ÑÂ  – собівартість виробництва одиниці продукції і–го виду, грн; 

ïîñò
³Â  – сума постійних витрат, що припадають на виробництво продукції 

і–го виду, грн; 
çì
³Â  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і–го виду, грн; 

iq  – кількість виробленої продукції і–го виду, од. 

 

Для кількісної оцінки причин зміни суми прямих матеріальних витрат на 

виробництво продукції (робіт, послуг) використовують методи детермінованого 

факторного аналізу, які застосовуються до наступних моделей залежності 

прямих матеріальних витрат від чинників, що їх визначають: 
 





п

і
ii ПМBqПМВ

1

)( ,     (1.89) 





п

і
iii pnqПМВ

1

)( ,    (1.90) 

iii pnПМВ  ,      (1.91) 
 

де ПМВ , iПМВ  – сума прямих матеріальних витрат на виробництво всієї 

продукції (робіт, послуг) та одиниці продукції і–го виду відповідно, грн; 

iq  – кількість виробленої продукції і–го виду, од.; 

in  – норми витрачання сировини, матеріалів, палива та енергії на 

виробництво одиниці продукції і–го виду у натуральних одиницях виміру 

(кілограм, тонна, метр, тощо); 
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ip  – середня ціна спожитих матеріальних ресурсів, палива та енергії на 

виробництво одиниці продукції і–го виду, грн.  

 

Для кількісної оцінки причин зміни прямих трудових витрат на 

виробництво продукції (робіт, послуг) використовують методи детермінованого 

факторного аналізу, які застосовуються до наступних моделей залежності 

прямих трудових витрат від чинників, що їх визначають: 
 





п

і
ii ПТBqПТВ

1

)( ,     (1.92) 





п

і
iii ЗПТМqПТВ

1

)( ,    (1.93) 

iii ЗПТМПТВ  ,     (1.94) 
 

де ПТВ , iПТВ  – сума прямих трудових витрат на виробництво всієї продукції 

(робіт, послуг) та одиниці продукції і–го виду відповідно, грн; 

iq  – кількість виробленої продукції і–го виду, од.; 

iТМ  – норми витрат робочого часу на виробництво одиниці продукції і–го 

виду, люд. год.; 

iЗП  – середньогодинна заробітна платня, отримана працівником за 

виробництво одиниці продукції і–го виду, грн.  

 

Для кількісної оцінки причин зміни витрат на одну гривню продукції 

використовують метод ланцюгових підстановок, який застосовується до 

наступної моделі залежності витрат на одну гривню товарної продукції від 

чинників, що їх визначають: 

100

)(

)(

1

1 














n

i
ii

ïîñò
n

i

çì
ii

ãðí

pq

ÂBq

B ,   (1.95) 

де ãðíB  – витрати на одну гривню товарної продукції, грн; 

iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і–го виду, од.; 

çì
³Â  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і–го виду, грн; 

ïîñò
Â  – постійні витрати на виробництво і реалізацію продукції, грн;  

ip  – відпускна ціна одиниці продукції і–го виду, грн. 

 

За результатами дослідження впливу чинників на зміну показників суми і 

рівня витрат на виробництво і реалізацію товарної продукції виявляють резерви 

їх скорочення та розробляють заходи щодо реалізації виявлених резервів задля 

зниження суми та оптимізації структури витрат по підприємства. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

1.3.1 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

 

Мета аналізу фінансових результатів і рентабельності – виявлення 

потенційних можливостей зростання прибутку та рентабельності господарської 

діяльності підприємства.  

Комплексне і системне дослідження фінансових результатів підприємства 

передбачає вирішення наступних завдань: 

 оцінка ступеня виконання плану показників фінансових результатів (за 

загальним обсягом, складом та структурою) і рентабельності підприємства; 

 дослідження динаміки розвитку показників фінансових результатів (за 

загальним обсягом, складом та структурою) і рентабельності підприємства; 

 виявлення та кількісна оцінка причин зміни показників прибутку і 

рентабельності підприємства; 

 виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності; 

 розробка заходів щодо мобілізації та впровадження в практичну 

діяльність підприємств виявлених резервів зростання прибутку та підвищення 

рентабельності. 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств проводиться на 

основі даних бізнес-плану, фінансової, статистичної й управлінської звітності, 

даних поточного обліку та позаоблікових джерел інформації. 

Для характеристики фінансових результатів господарської діяльності 

підприємств використовуються показники суми прибутку (валового, від 

реалізації (від основної діяльності), від операційної діяльності, від 

інвестиційної діяльності, від фінансової діяльності, від іншої діяльності, до 

оподатковування, чистого) та його рівня:. 

 

100
×ÂÐ

Ï
Ð ³

Ï ³
,     (1.96) 

 

де 
іПР  - рівень прибутку і-го виду, % до обороту; 

Пі – розмір прибутку і-го виду, тис. грн; 

ЧВР - чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

 

Для характеристики рентабельності господарської діяльності 

підприємства, залежно від цільових потреб аналізу, використовуються 

показники рентабельності, що визначаються доходним ( äîõÐ ), витратним 

( âèòðÐ ) чи ресурсним ( ðåñÐ ) методами на підставі формул: 
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100
×ÂÐ

Ï
Ðäîõ ,     (1.97) 
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Â

Ï
Ðâèòð ,      (1.98) 

100
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Ï
Ððåñ ,    (1.99) 

 

де П – сума прибутку, грн; 

ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.; 

В – витрати діяльності в цілому або за їх видами, грн. 

Ðåñóðñè – середня за період величина ресурсів (виробничих, активів, 

капіталу) в цілому або за окремими їх видами, грн. 

 

Оцінка ступеня виконання плану і динаміки розвитку показників 

фінансових результатів і рентабельності передбачає визначення абсолютних і 

відносних змін за показниками суми і рівня прибутку та рентабельності в 

цілому і в розрізі структурних підрозділів і періодів часу. 

Якщо протягом звітного періоду спостерігалася зміна цін на сировину й 

товари, ставок і тарифів на послуги, що надаються підприємству, то оцінка 

ступеня виконання плану і динаміки показників прибутку проводиться як у 

діючих, так і у порівнянних умовах, а її результати використовуються в процесі 

факторного аналізу. 

Виявлення та кількісна оцінка причин зміни показників прибутку і 

рентабельності підприємства передбачає дослідження і кількісну 

характеристику залежності показників суми і рівня прибутку та рентабельності 

від зовнішніх (темпи інфляції в країні, рівень розвитку окремих сегментів 

споживчого ринку, місце розташування підприємства, зміна цін на сировину і 

матеріали, ставок і тарифів на послуги, що надаються підприємству, 

кон'юнктура фінансового ринку й т.п.) і внутрішніх (зміна обсягу, складу й 

структури виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), умов 

поставки сировини і матеріалів, рівня валового прибутку, рівня 

адміністративних витрат і витрат на збут, розміру доходів і витрат від іншої 

звичайної діяльності, продуктивності праці працівників і рівня оплати їхньої 

праці, стану й рівня використання матеріально - технічної бази, структури 

капіталу підприємства, й т. ін.) чинників. 

Слід зазначити, що не всі об’єктивні чинники можливо кількісно оцінити 

в процесі детермінованого факторного аналізу. Для з’ясування сили їх впливу на 

зміну показників прибутку і рентабельності застосовуються методи 

стохастичного факторного аналізу – експертних оцінок, кореляційно-

регресійного аналізу, тощо. З усього комплексу об’єктивних чинників, що 

зумовлюють зміну прибутку і рентабельності, за допомогою традиційних 

прийомів аналізу надається можливим кількісно оцінити лише вплив зміни цін 
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на сировину і матеріали, ставок і тарифів на послуги, що надаються 

підприємству. Для обчислення зміни прибутку і рентабельності за рахунок 

зміни інфляційних чинників обчислюють різницю між фактичними значеннями 

показників прибутку і рентабельності у діючих і порівнянних умовах. 

Для кількісної оцінки впливу внутрішніх чинників на зміну суми 

прибутку використовуються традиційні прийоми детермінованого факторного 

аналізу, які застосовуються до наступних моделей залежності показників 

прибутку від чинників, що їх визначають: 

 

ВП=ЧВР–СВ,       (1.100) 
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де ВП(З) – валовий прибуток (збиток), грн; 
Ð

ÇÏ )(  – прибуток (збиток) від реалізації продукції, грн; 
ОД

ЗП )(  – прибуток (збиток) від операційної діяльності, грн; 

äîÎÏ
ÇÏ )(  – прибуток (збиток) до оподаткування, грн; 

)(Ç×Ï  – прибуток (збиток) підприємства, грн; 

ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн; 

СВ – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), грн; 
АВ  – адміністративні витрати підприємства, грн; 

ВЗ  – витрати на збут підприємства, грн; 

ОД  – інші операційні доходи підприємства, грн; 

ОВ  – інші операційні витрати підприємства, грн; 

ДУК, ВУК – доходи і витрати від участі в капіталі, грн; 

ФД, ФВ – доходи і витрати від фінансової діяльності, грн; 

ІД, ІВ – доходи і витрати від іншої звичайної діяльності підприємства, грн; 
ÏÏ

ÄÂ )(  – витрати (дохід) з податку на прибуток, грн; 
ÎÏï³ñëÿ

ÏÄ
ÇÏ )(  – прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування, грн. 
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Кількісну оцінку причини зміни показників рентабельності також 

здійснюють на підставі методів детермінованого факторного аналізу. При цьому 

з’ясовують причини виявлених відхилень за рахунок зміни чинників першого, 

другого, третього і т.д. рівня співпідпорядкованості. Як правило, чинниками 

першого рівня співпідпорядкованості є ті показники, які покладені в основу 

розрахунку відповідних показників рентабельності. Чинниками другого, 

третього і т.д. рівня співпідпорядкованості виступають показники, які 

формують зміну чинників першого рівня.  

У процесі детермінованого факторного аналізу показників рентабельності 

для кількісної оцінки впливу чинників першого рівня застосовуються прийоми 

повних ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць, інтегральний 

метод, тощо до факторних моделей рентабельності. Найбільш точні розрахунки 

отримують на підставі інтегрального методу. Наприклад, розрахунок впливу 

чинників на зміну рентабельності витрат від операційної діяльності на підставі 

цього методу здійснюється наступним чином: 
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де )(
ÎÄÏ

ÎÄ
Ð  – зміна рівня рентабельності витрат операційної діяльності за 

рахунок зміни суми прибутку від операційної діяльності, %; 

)(
ÎÄÂ

ÎÄ
Ð  – зміна рівня рентабельності витрат операційної діяльності за 

рахунок зміни суми витрат від операційної діяльності, %; 

ÎÄ
Ï

Ð  – загальна зміна рівня рентабельності витрат операційної 

діяльності підприємства у звітному періоді порівняно з базовим, % ; 
ОД

Р0 , 
ÎÄ

Ð
1

 – базисний (плановий або попереднього звітного періоду) і 

фактичний звітного періоду рівень витрат операційної діяльності підприємства, 

%; 
ÎÄ

Ï 0 , 
ÎÄ

Ï 1  – базисна (планова або попереднього звітного періоду) і 

фактична звітного періоду сума прибутку від операційної діяльності 

підприємства, грн; 
ÎÄ

Â
0

, 
ÎÄ

Â
1

 – базисна (планова або попереднього звітного періоду) і 

фактична звітного періоду сума витрат від операційної діяльності підприємства, 

грн. 
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У більшості випадків вплив внутрішніх чинників другого, третього і т.д. 

рівня співпідпорядкованості на зміну рентабельності проявляється 

опосередковано, через показники, що її визначають. Для кількісної оцінки сили 

їх впливу доцільно використовувати прийоми повних ланцюгових підстановок і 

подовжньої участі до факторних моделей рентабельності. 

У процесі таких досліджень на підставі прийому повних ланцюгових 

підстановок визначають зміну рентабельності за рахунок зміни показників 

прибутку і відповідних видів ресурсів (витрат чи доходу), які були задіяні для 

отримання цього прибутку, а на підставі прийому подовжньої участі і вже раніш 

отриманих результатів факторного аналізу сум прибутку і ресурсів (витрат чи 

доходу) – вплив елементів, що їх формують – на зміну рівня рентабельності. 

Особливу увагу в процесі факторного аналізу рентабельності приділяють 

з’ясуванню причин зміни рентабельності продукції (в цілому і за окремими її 

видами). При цьому також застосовуються прийоми елімінування (повних 

ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць, інтегрального 

методу, тощо) до наступних факторних моделей залежності рентабельності 

продукції від чинників, що її визначають: 
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де Ð – рентабельність продукції, що виробляється підприємством, %; 

iÐ  – рентабельність одиниці продукції і–го виду, що виробляється 

підприємством, %; 

iq  – кількість виробленої підприємством продукції і–го виду, од.; 

iCB  – собівартість виробництва одиниці продукції і–го виду, грн; 

iÖ  – ціна реалізації одиниці продукції і–го виду, грн.  

 

За результатами факторного аналізу прибутку і рентабельності 

виявляються резерви їх підвищення і розробляються заходи щодо їх практичної 

реалізації. 
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1.3.2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Фінансовий стан – можливість і здатність підприємства фінансувати 

свою діяльність і отримувати прибуток. Характеризується забезпеченістю 

фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування 

підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективного використання, 

фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами. 

Мета аналізу фінансового стану – оцінка оптимальності розташування і 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, пошук 

потенційних резервів посилення фінансової стабільності та підвищення 

ефективності господарювання. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 

– аналіз наявності, складу й структури майна підприємства та джерел 

його утворення (в цілому і за окремими видами), причин та наслідків їх змін; 

– об'єктивна оцінка стану і динаміки фінансової стійкості підприємства; 

– оцінка стану і динаміки платоспроможності й ліквідності; 

– аналіз ефективності використання майна і капіталу підприємства (в 

цілому і за окремими їх видами), причин та наслідків змін рівня рентабельності; 

– інтегральна оцінка фінансового стану і прогнозування рівня фінансової 

стабільності підприємства; 

– виявлення потенційних можливостей поліпшення фінансового стану 

підприємства і розробка заходів щодо їх впровадження в практичну діяльність.  

Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є його 

фінансова звітність у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів 

(за прямим чи непрямим методом), Звіту про власний капітал і Приміток до 

фінансової звітності, а також дані первинного й аналітичного бухгалтерського 

обліку, які деталізують окремі статті елементів фінансової звітності. 

Аналіз наявності, складу й структури майна підприємства та джерел 

його утворення проводиться за допомогою методів горизонтального і 

вертикального аналізу балансу шляхом формування агрегованого порівняльного 

аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс характеризує 

структуру балансу і динаміку його статей. Основними показниками 

порівняльного балансу є показники структури балансу, динаміки балансу і 

структурної динаміки балансу. Основною умовою його побудови є попереднє 

укрупнення статей активу і пасиву балансу в економічно однорідні групи  

(табл. 1.16). 

Найбільш загально структуру активів характеризує коефіцієнт 

співвідношення оборотних і необоротних активів (коефіцієнт мобільності), а 

структуру пасивів – коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів 

(коефіцієнт фінансового ризику). 

Коефіцієнт мобільності активів  свідчить про те, скільки гривень, 

вкладених в оборотні активи припадає на одну гривню вкладень у необоротні 

активи, і обчислюється за формулою 
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Таблиця 1.16 – Групування статей активу і пасиву балансу під час 

складання агрегованого аналітичного балансу 

 
А к т и в  П а с и в  

Групи за активом балансу 
Код 

рядка 
Групи за пасивом балансу 

Код 

рядка 

1 Майно усього, у т.ч.: 1300 1 
Джерела формування 

майна усього, у т.ч. 
1900 

1.1 Необоротні активи 1085 1.1 

Власні і прирівняні до 

них джерела 

фінансування 

1495, 

1520, 

1525, 

1665 

1.2 
Оборотні активи всього, 

т.ч.: 

1110-

1165, 

1190 

1.2 Залучений капітал 

1500-

1515, 

1600-

1660, 
1690 

1.2.1 
Матеріальні оборотні 

активи 

1100, 

1110, 

1190 

1.2.1 
Довгострокові кредити 

та позики 

1500-

1515 

1.2.2 
Дебіторська 

заборгованість 

1125-

1155 
1.2.2 

Короткострокові 

кредити та позики 
1600 

1.2.3 

Грошові кошти та 

короткострокові 

фінансові інвестиції 

1160, 

1165 
1.2.3 

Поточні зобов’язання 

(кредиторська забор-

гованість) і забезпе-

чення 

1610-

1660, 

1690 

1.3 
Витрати майбутніх 

періодів 
1170 

1.3 

Зобов’язання, пов’я-зані 

з необоротними 
активами, утримува-

ними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 

1.4 

Необоротні активи, 
утримувані для 

продажу, та групи 

вибуття 

1200 

 

1.1200.1.1095.

1.1195.

¹ôðÿä¹ôðÿä

¹ôðÿä

ÍÀ

ÎÀ
Ê Ì


 ,   (1.115) 

 

де МК  – коефіцієнт мобільності активів, коефіцієнт; 

ОА – оборотні активи підприємства, тис. грн; 

НА – необоротні активи підприємства, тис. грн. 
 

Чим нижче значення коефіцієнта, тим більш ресурсомістке дане 

підприємство, вище виробничий ризик.  

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів свідчить про те, 

скільки залучених коштів припадає на кожну гривню власних ресурсів, 

залучених до бізнесу. Чим вище значення коефіцієнта, тим більш фінансово 

залежне дане підприємство, вище фінансовий ризик.  
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Об'єктивна оцінка стану і динаміки фінансової стійкості 

підприємства передбачає  

– визначення типу фінансової стійкості; 

– визначення рівня фінансової стійкості; 

– комплексну оцінку фінансової стійкості підприємства. 

Для визначення типу фінансової стійкості використовуються абсолютні 

показники, для характеристики рівня фінансової стійкості підприємства – 

відносні, а для комплексної оцінки – інтегральні. 

Абсолютними показниками, на підставі яких визначається тип фінансової 

стійкості підприємства є показники забезпеченості запасів джерелами їх 

формування (надлишок або нестача). При цьому мається на увазі забезпеченість 

запасів такими джерелами, як власні оборотні засоби, довгострокові та 

короткострокові кредити, кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (табл. 1.17). 

Забезпеченість запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати 

фінансовий стан за ступенем його стійкості. Можливе виділення чотирьох типів 

фінансової стійкості: 

 абсолютна стійкість фінансового стану; 

 нормальна стійкість фінансового стану; 

 нестійкий (передкризовий) фінансовий стан; 

 кризовий фінансовий стан (табл. 1.18). 

 

Таблиця 1.18 - Методика визначення типів фінансової стійкості 

підприємства 
 

 

Тип фінансової 

стійкості 

Показник 

забезпеченості 

запасів 

Абсолютна 

стійкість 

фінансового 

стану 

Нормальна 

стійкість 

фінансового 

стану 

Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Кризовий 

фінансовий 

стан 

ÂÎÇíÍ )(  0  <0 <0 <0 

ÂÄÄÇíÍ )(  0  0  <0 <0 

ÇÄÔÇíÍ )(  0  0  0  <0 

 

Відносними показниками, на підставі яких визначається рівень фінансової 

стійкості підприємства є: 

– показники, які характеризують стан і структуру капіталу підприємства; 

 показники, які характеризують стан і структуру основних й оборотних 

активів (табл. 1.19). 

Завершальною в процесі оцінки фінансової стійкості підприємства є 

комплексна рейтингова оцінка стабільності фінансового положення. Як 

правило, для проведення комплексної рейтингової оцінки використовують 

способи сум, середньої геометричної, суми місць, віддаленості тощо.  
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Таблиця 1.17 – Абсолютні показники фінансової стійкості підприємства 

 

№ 

з/п 
Показник Алгоритм розрахунку Умовні позначення 

1 Власні оборотні засоби 

( ÂÎÇ ) 

ÍÀÄÂÇÂÎÇ   
ДВЗ - джерела власних і 

прирівняних до них 

засобів (за даними балансу 

ряд. 1495, 1520, 1525, 

1665), тис. грн; 

НА - необоротні активи (за 

даними балансу ряд. 1095, 

1200, 1170), тис. грн. 

ДКП - довгострокові кредити 

банків та позикові засоби 

(за даними балансу ряд. 

1500, 1510, 1515), тис. грн; 

НА - необоротні активи (за 

даними балансу ряд. 1095, 

1200, 1170), тис. грн; 

ККП - короткострокові креди-

ти банків та кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги (за 

даними балансу ряд. 1600, 

1615), тис. грн. 

З - вартість запасів, тис. грн. 

2 Власні довгострокові 

джерела формування 

запасів ( ÂÄÄÇ ) 

ÍÀÄÊÁÄÂÇÄÊÏÂÎÇÂÄÄÇ  )(  

3 Загальна величина 

джерел формування 

запасів  ( ÇÄÔÇ) 

ÍÀÊÊÏÄÊÁÄÂÇÊÊÏÂÄÄÇÇÄÔÇ  )(  

4 Надлишок (нестача) 

власних оборотних 

засобів ( ÂÎÇíÍ )( ) 

ÇÂÎÇíÍ ÂÎÇ )(  

5 Надлишок (нестача) 

довгострокових джерел 

формування запасів 

( ÂÄÄÇíÍ )( ) 

ÇÂÄÄÇíÍ ÂÄÄÇ )(  

6 Надлишок (нестача) 

загальних джерел 

формування запасів 

( ÇÄÔÇíÍ )( ) 

ÇÇÄÔÇíÍ ÇÄÔÇ )(  

 

 

8
6
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Таблиця 1.19 – Система відносних показників для оцінки фінансової стійкості підприємства 

 

№ 

з/п 
Показник Що показує Алгоритм розрахунку Коментар 

1 2 3 4 5 

1 П о к а з н и к и  с т а н у  і  с т р у к т у р и  к а п і т а л у   

1.1 Коефіцієнт 

автономії 

( àÊ ) 

Характеризує не залеж-

ність від позикових 

засобів. 

Показує частку власних 

засобів в їх загальній сумі 

ÂÁ

ÐÂÊ
Ê à   

 

Відношення суми реального 

власного капіталу (власних і 

прирівняних до них джерел 

фінансування) до загальної 

суми засобів підприємства 

 

àÊ 0,5 

 

Перевищення вказує на зростання 

фінансової незалежності підприємства 

1.2 Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

( ôçÊ ) 

Показує, яка сума 

загальної вартості майна 

підприємства припадає на 

одну грн власних коштів 

ÂÊ

ÂÁ
Ê ôç   

 

Відношення загальної суми 

засобів підприємства до 

власних фінансових ресурсів 

 

ôçÊ 2 

 

Показник обернений до коефіцієнта 

автономії. Характеризує  залежність від 

позикових засобів 

 

1.3 Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості ( ôñÊ ) 

Показує кількість 

власних коштів, які 

залучило підприємство на 

1 грош. од. вкладених у 

активи позикових засобів 

ÏÊ

ÐÂÊ
Ê ôñ   

 

Відношення реального 

власного та позикового 

капіталу 

 

 

ôñÊ 1 

Зниження вказаної межі означає 

залежність підприємства від зовнішніх 

джерел засобів, втрату фінансової 

автономності 

 

 

8
7
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Продовження таблиці 1.19 

 

1 2 3 4 5 

П о к а з н и к и  с т а н у  о с н о в н и х  й  о б о р о т н и х  а к т и в і в  

2.1 Коефіцієнт 

забезпеченості 

поточних 

активів  

власними 

оборотними 

засобами 

( ïàçÊ . ) 

 

Наявність у 

підприємства власних 

оборотних засобів, 

необхідних для його 

фінансової стійкості. 

Критерій визначення 

неплатоспроможності 

(банкрутства) 

підприємства 

 

ÏÀ

ÍÀÂÊ

ÏÀ

ÂÎÇ
Ê ïàç


.  

 

Відношення власних 

оборотних засобів до загальної 

величини оборотних засобів 

підприємства 

 

1,0. ïàçÊ  

 

Чим вище показник, тим краще  

фінансовий стан підприємства, тим 

більше в нього можливостей проведення 

незалежної фінансової політики 

2.2 Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів 

власними  

оборотними 

засобами 

( ççÊ . ) 

Наявність у 

підприємства власних 

оборотних засобів, 

необхідних для покриття 

запасів 

Ç

ÍÀÂÊ

Ç

ÂÎÇ
Ê çç


.  

 

Відношення власних 

оборотних засобів до 

величини запасів підприємства 

 

5,0. ççÊ  

 

Чим вище показник, тим краще 

фінансовий стан підприємства, тим  

більше в нього можливостей проведення 

незалежної фінансової політики 

2.3 Коефіцієнт 

покриття 

запасів 

( çïÊ . ) 

Наявність у 

підприємства 

«нормальних» джерел 

засобів для покриття 

запасів 

Ç

ÊÇÊÊÁÂÎÇ
Ê Ò

çï


.  

Відношення суми власних 

оборотних засобів, 

короткострокових кредитів 

банку та кредиторської 

заборгованості по товарних 

операціях до величини запасів 

підприємства 

 

1. çïÊ  

 

Зниження вказаної межі вказує на 

необхідність використання інших 

джерел фінансування, що приводить до 

зростання кредиторської заборгованості 

по сплаті праці та по інших видах 

розрахунків 

 

8
8
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Продовження таблиці 1.19 

 

1 2 3 4 5 

2.4 Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

( âêìÊ . ) 

Здібність підприємства 

підтримувати рівень влас-

ного оборотного капіталу 

та поповнювати оборотні 

засо-би за рахунок власних 

джерел 

 

ÂÊ

ÂÎÇ
Ê âêì .  

Відношення власних 

оборотних засобів до загальної 

величини власного капіталу 

підприємства 

 

 5,02,0. âêìÊ  

 

Чим ближче значення показника до 

верхньої межі, тим більше можливість 

фінансового маневру в підприємства 

2.5 Коефіцієнт 

співвідношення 

мобільних та 

іммобілізованих 

засобів (
³ì

ìÊ ) 

Скільки оборотних акти-

вів (мобільних засобів) 

припадає на одну грн нео-

боротних активів (іммобі-

лізованих засобів) 

 

ÍÀ

ÏÀ
Ê

³ì
ì   

 

Відношення оборотних до 

необоротних активів 

 

 

Чим вище значення показника, тим 

більше засобів підприємство укладає в 

оборотні активи 

2.6 Коефіцієнт 

реальної 

вартості майна 

( ðâìÊ ) 

Показує частку коштів 

торговельного процесу у 

вартості майна підприємства 
ÂÁ

ÍÂÇÎÇ
Ê ðâì


  

 

Відношення суми основних 

засобів, запасів та 

незавершеного виробництва 

до загальної величини майна 

підприємства (валюти 

балансу) 

 

 

Чим вище значення показника, тим вище 

рівень виробничого потенціалу 

підприємства 

 

 

 

 

 

8
9
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Оцінка стану і динаміки платоспроможності й ліквідності 

підприємства передбачає оцінку ліквідності балансу та визначення рівня 

платоспроможності підприємства. 

Аналіз ліквідності балансу здійснюється шляхом порівняння окремих 

статей активів, згрупованих за ступенем їхньої ліквідності й розташованих у 

порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за 

строками їхнього погашення й розташованими в порядку зростання термінів 

(табл. 1.20). 

 

Таблиця 1.20 – Групування статей активу і пасиву балансу  

 

А к т и в  П а с и в  

Групи за ступенем 

ліквідності 
Код рядка 

Групи за терміном сплати 

зобов’язань  
Код рядка 

А1 
Абсолютно 

ліквідні активи 
1160, 1165 П1 

Термінові 

зобов'язання 
1620-1645 

А2 
Активи швидкої 

реалізації 

1120, 1125-

1155 
П2 

Короткострокові 

зобов’язання 

1600-1615, 

1660-1690 

А3 
Активи повільної 

реалізації  

1100, 1110, 

1190, 1200 
П3 

Довгострокові 

зобов’язання 
1595 

А4 
Активи, що важко 

реалізуються 
1095 П4 Постійні пасиви 1495, 1700 

 

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце 

наступні співвідношення: 

 

А1П1,  

А2П2, 
(1.116) 

А3П3, 

А4П4.  

 

На підставі аналізу ліквідності балансу підприємства дається 

характеристика його платоспроможності у світлі короткострокової та 

довгострокової перспективи. 

Для оцінки рівня платоспроможності підприємства, як правило, 

використовуються три відносні показники, на підставі яких можна визначити 

поточну, проміжну і миттєву платоспроможність: 

– коефіцієнт загальної платоспроможності ( ïçÊ . ),  

– коефіцієнт проміжної платоспроможності ( ïïÊ . ); 

– коефіцієнт миттєвої платоспроможності ( ïìÊ . ) (табл. 1.21). 

Показники платоспроможності оцінюють за абсолютними розміром і 

тенденцією змін. Якщо фактичне значення нижче нормативного або 

спостерігається його зменшення порівняно з попереднім періодом, то 

визначають коефіцієнти поновлення чи втрати платоспроможності. 
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Таблиця 1.21 – Характеристика відносних показників платоспроможності підприємства 

 
№ 

з\п 
Показник Що показує Алгоритм розрахунку Коментар 

1 Коефіцієнт загаль-

ної платоспромож-

ності ( ïçÊ . ) 

Достатність оборотних 

засобів підприємства, які 

можуть бути використані їм 

для погашення своїх 

короткострокових зобов’язань. 

Характеризує запас стійкості, 

яка виникає внаслідок 

перевищення ліквідного майна 

над зобов’язаннями 

ÏÇ

ÏÀ
Ê ïç .  

 

Відношення поточних активів 

(оборотних засобів) до поточних 

пасивів (короткострокових 

зобов’язань) 

1  пзК .  2 

 
Нижня межа вказує на те, що 

оборотних засобів повинно бути 

достатньо для покриття своїх 

короткострокових зобов’язань. 

Перевищення оборотних активів над 

короткостроковими зобов’язаннями 

більш ніж у 2 рази вважається 

небажаним, оскільки це свідчить про 

нераціональне вкладення своїх коштів 

та неефективне їх використання 

2 Коефіцієнт про-
міжної платоспро-

можності ( ïïÊ . ) 

Платіжні здібності 
підприємства, що 

прогнозуються, за умов 

своєчасного проведення 

розрахунків із дебіторами 

ÏÇ

ÃÊÄÇ
Ê ïï


.  

 
Відношення суми мобільних 

засобів у розрахунках з 

дебіторами і грошових коштів та 

короткострокових фінансових 

вкладень до поточних пасивів 

ïïÊ .  0,7-0,8 

 

Низьке значення вказує на необхідність 

постійної роботи з дебіторами, з метою 

забезпечення можливості перетворення 
найбільш ліквідної частини оборотних 

засобів у грошову форму для 

розрахунків 

3 Коефіцієнт мит-

тєвої платоспро-

можності ( ïìÊ . ) 

Частину короткострокової 

заборгованості підприємства, 

яку воно може сплатити 

найближчим часом.  

Надає характеристику 
платоспроможності 

підприємства на дату 

складання балансу 

ÏÇ

ÃÊ
Ê ïì .  

 

Відношення грошових коштів та 

короткострокових фінансових 

вкладень до поточних пасивів 

ïìÊ .  0,2-0,25 

 

Низьке значення коефіцієнта вказує  на 

зниження платоспроможності 

підприємства 

 

9
1
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ïï

Ð²ÊÇÀÐÊ

Ê

ïï
ÏË

ÏÎÍÂÒïïÏË
ÏÎÍÂÒ

N

ÊÏÊ

.

. .)(.

)(Ê


 ,                            (1.117) 

 

де 
ÐÊïïÊ

..  - фактичне значення коефіцієнта поточної платоспроможності на 

кінець звітного періоду, коефіцієнт; 
ÏË

ÏÎÍÂÒÏ )(  - установлений період втрати (відновлення) платоспро-

можності підприємства в місяцях; 

Ð²ÊÇÀïïÊ .  - зміна коефіцієнта поточної ліквідності за період, коефіцієнт; 

ïïÊN
.

 - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

 

Значення коефіцієнта поновлення платоспроможності більше 1 свідчить 

про те, що підприємство у найближчі 6 місяців здатне поновити 

платоспроможність, і навпаки. Якщо значення коефіцієнта втрати 

платоспроможності більше 1, то у підприємства відсутня тенденція до втрати 

платоспроможності протягом найближчих 3 місяців, і навпаки. 

Аналіз ефективності використання активів (майна) й капіталу 

підприємства передбачає визначення показників їх оборотності (у кількості 

оборотів і в днях) і рентабельності в цілому по підприємству та за окремими 

видами активів і капіталу на підставі методу фінансових коефіцієнтів  

(табл. 1. 22), а також з’ясування причин зміни цих показників. 

 

Таблиця 1.22. - Методичні підходи до формування показників 

ефективності використання активів і капіталу підприємства 

 

Чисельник фінансового 

коефіцієнта 

Знаменник  

фінансового коефіцієнта 

Чиста виручка від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Прибуток 

Чиста виручка від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Х Рентабельність  

Активи підприємства чи 

джерела їх утворення 

(капітал) 

Оборотність активів 

підприємства чи джерел 

їх утворення (капіталу) 

Рентабельність активів 

підприємства чи джерел 

їх утворення (капіталу) 

 

Для кількісної оцінки впливу низки факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища на зміну показників оборотності і рентабельності активів та 

капіталу (в цілому і за окремими їх видами) використовуються відповідні 

методи факторного аналізу. Вони застосовуються до детермінованих чи 
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стохастичних моделей, які відображають взаємозв’язок між оборотністю і 

рентабельністю активів чи капіталу та чинниками, що їх визначають.  

Так, для кількісної оцінки причин зміни оборотності активів та капіталу 

підприємства в цілому використовуються наступні моделі. 

 

ОА

ЧВ
dК ОбАОБА

 ,       (1.118) 

ОА

ЧВ
КdК мобНобАОБА

 ,     (1.119) 

ВК

ЧВ
dК ВКОБК

 ,      (1.120) 

ВК

ЧВ
КdК фінЗКОБК

 ,     (1.121) 

 

де 
АОБК  - коефіцієнт оборотності активів, об.;  

КОБК  - коефіцієнт оборотності капіталу, об.; 

ОбАd  - питома вага оборотних активів у загальному їх розмірі, коеф.; 

ВКd - питома вага власного капіталу у загальному його розмірі, коеф.; 

ЧВ - чистий доход (виручка від реалізації), тис. грн.; 

ОА - середній розмір оборотних активів, тис. грн.; 

ВК - середній розмір власного капіталу, тис. грн.; 

НобАd  - питома вага необоротних активів у загальному їх розмірі, коеф.; 

Кмоб - коефіцієнт мобільності активів, коеф.; 

ЗКd  - питома вага позикового капіталу у загальному його розмірі, коеф.; 

Кфін - коефіцієнт фінансування , коеф. 

 

Результатом факторного аналізу є визначення потенційних можливостей 

підвищення ефективності використання активів і капіталу підприємства. 

 

 

 

1.3.3 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інвестиційна діяльність підприємства – цілеспрямовано здійснюваний 

процес пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору ефективних об'єктів 

(інструментів) інвестування, формування збалансованої за обраними 

параметрами інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і забезпечення 

її реалізації. 

Мета аналізу інвестиційної діяльності – комплексна і системна оцінка 

її результатів для забезпечення обґрунтування найбільш ефективних шляхів 
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реалізації стратегії економічного розвитку підприємства, підвищення 

ефективності господарювання та конкурентоспроможності. 

Основними напрямами аналізу результатів інвестиційної діяльності є: 

– аналіз реальних інвестицій; 

– аналіз фінансових інвестицій. 

Джерелами інформації для аналізу реальних і фінансових інвестицій 

підприємства є дані бізнес-плану, фінансова й статистична звітність 

підприємства, інформація про кон'юнктуру товарного й фондового ринків тощо. 

Аналіз реальних інвестицій передбачає дослідження стану реального 

інвестування та оцінку ефективності капіталовкладень, з’ясування причин їх 

зміни та розробку заходів щодо забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків і 

підвищення дохідності та ліквідності окремих інвестиційних проектів і 

програм. 

Основну увагу в процесі аналізу реальних інвестицій підприємства 

приділяють оцінці їх економічної ефективності. Для такої оцінки 

використовується система відповідних критеріальних показників:  

 чистий грошовий потік ( NCF );  

 чистий, приведений до теперішньої вартості дохід від реалізації 

інвестиційного проекту (NPV); 

 внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту ( IRR ); 

 період окупності інвестиційного проекту ( DPP ); 

 індекс рентабельності інвестиційного проекту ( РI ). 

У практиці інвестиційного аналізу застосовуються два методичні підходи 

для обчислення критеріальних показників ефективності реальних інвестицій – 

традиційний і за схемою власного капіталу. Суттєвою відмінністю цих підходів 

є те, що традиційна схема розрахунку показників ефективності у разі 

прогнозування грошових потоків не враховує відсоткових платежів і погашення 

основної частки кредитної інвестиції, а схема власного капіталу – враховує. 

Більш гнучким і наочним для кредитного інвестора є підхід, який передбачає 

оцінку ефективності використання власного капіталу.  

Повнота повернення інвестованого капіталу оцінюється на основі 

показника чистого грошового потоку ( NCF ), який, залежно від обраного 

методичного підходу і економічної суті показників, визначається як сума 

чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, змін робочого капіталу, 

ліквідаційної вартості обладнання та додаткових грошових потоків, або як сума 

чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, змін робочого капіталу, 

ліквідаційної вартості обладнання, додаткових грошових потоків і повернення 

основної суми позики (табл. 1.23). 

Кінцевий ефект від здійснення реальних інвестицій характеризує 

показник чистий, приведений до теперішньої вартості дохід від реалізації 

інвестиційного проекту (NPV). Він визначається в абсолютній сумі шляхом 

порівняння сучасних значень всіх вхідних і вихідних грошових потоків, 

зумовлених капітальними вкладеннями для реалізації проекту (табл. 1.24). 
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Таблиця 1.23– Прогноз чистих грошових потоків за існуючих 

методичних підходів до оцінки ефективності реальних інвестицій 

 

Традиційний підхід За схемою власного капіталу 

Виручка від реалізації продукції Виручка від реалізації продукції 

Мінус Поточні витрати на 

виробництво продукції 

Мінус Поточні витрати на 

виробництво продукції 

= Прибуток до амортизації, відсоткових 

виплат і податку на прибуток 

= Прибуток до амортизації, відсоткових 

виплат і податку на прибуток 

Мінус Амортизація Мінус Амортизація 

  Мінус Відсоткові платежі за 

позиковими коштами 

= Прибуток до оподаткування = Прибуток до оподаткування 

Мінус Податок на прибуток Мінус Податок на прибуток 

= Чистий прибуток = Чистий прибуток 

Плюс Амортизація Плюс Амортизація 

Плюс Додаткові грошові потоки, 

які пов’язані зі зміною 

робочого капіталу 

Плюс Додаткові грошові потоки, 

які пов’язані зі зміною 

робочого капіталу 

Плюс Звільнення робочого 

капіталу 

Плюс Звільнення робочого 

капіталу 

Плюс Залишкова вартість 

обладнання 

Плюс Залишкова вартість 

обладнання 

Мінус Виплата основної частки 

позики 

= Чистий грошовий потік ( NCF ) = Чистий грошовий потік ( ВКNCF ) 

 

Співвіднести обсяг інвестиційних витрат з майбутнім чистим грошовим 

потоком по проекту дозволяє також індекс рентабельності інвестиційного 

проекту (РІ). Цей показник визначається співвідношенням доходів і витрат 

(табл. 1.24) та характеризує дохідність інвестицій у відсотках, і свідчить про 

величину доходу, отриманого на одиницю вкладених інвестиційних ресурсів.  

Найбільш складним показником оцінки ефективності реальних 

інвестиційних проектів є внутрішня норма прибутковості інвестиційного 

проекту ( IRR ). Вона характеризує рівень дохідності конкретного 

інвестиційного проекту, і виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня 

вартість чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості 

інвестиційних витрат (табл. 1.24). 

Найбільш зрозумілим і поширеним показником оцінки ефективності 

інвестиційного проекту є період окупності ( DPP ). Він використовується для 

порівняльної оцінки ефективності проектів, але може бути прийнятий і як 

критеріальний (у цьому випадку інвестиційні проекти з більш високим 

періодом окупності будуть підприємством відхилятися). 
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Таблиця 1.24 – Система показників оцінки ефективності проектів реальних інвестицій з поетапним 

вкладенням коштів 
 

Показник 
Алгоритм розрахунку та умовні позначення 

Традиційний підхід Схема власного капіталу 

1 2 3 

Чистий, при-

ведений до 

теперішньої 

вартості до-

хід від реалі-

зації інвести-

ційного про-

екту (NPV) 

   







 





nt

t
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nt

t
tt

r
Inv

r
NCFNPV

00 1

1
)(

1

1
)( , 

 

де tNCF  – чистий грошовий потік, який формується 

у році t, грн; 

tInv – загальна сума всіх інвестицій (як вкладення 

власного капіталу, так і запозичених коштів), що 

здійснюються в році t, грн; 

t – порядковий номер року від початку реалізації 

проекту (дати початку інвестицій); 

п  – кількість років у періоді, за який 

розглядається проект; 

r  – необхідна норма дохідності вкладеного 

капіталу, коефіцієнт (а саме WACC ) 
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NCFNPV

00 1

1
)(

1

1
)(

 

де tÂÊNCF )( – чистий грошовий потік у році t, 

визначений без урахування здійснених вкладень 

капіталу, але з відсотковими платежами та виплатою 

основної частини боргу, грн; 

tÂÊInv )( – вкладення власного капіталу в році t від 

дати початку здійснення інвестицій, грн; 

t – порядковий номер року від початку реалізації 

проекту (дати початку інвестицій); 

ï  – кількість років у часовому інтервалі, за який 

розглядається ефективність інвестицій; 

r  – необхідна норма доходу на вкладений власний 

капітал, коефіцієнт ( ÂÊkr   – вартість власного 

капіталу за його альтернативного використання) 

Індекс рента-

бельності ін.-

вестиційного 

проекту (РІ. 
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0

 – віддача вкладеного капіталу – сума 

дисконтованих чистих грошових потоків за роками, 

починаючи від дати здійснення перших інвестицій, грн; 
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 – віддача власного капіталу, 

вкладеного в інвестиційний проект, грн; 
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Продовження таблиці 1.24 

 

1 2 3 

 

 t
nt

t

t
r

Inv





 1

1

0

 – сума приведених до 

теперішньої вартості інвестицій у проект, грн. 

 t
nt

t
tÂÊ

r
Inv






 1

1
)(

0

 – сума приведеного до 

теперішньої вартості власного капіталу, вкладеного в 

інвестиційний проект, грн 

Внутрішня 

норма при-

бутковості 

інвестиційно-

го проекту 

( IRR ) 

 121

21

1 rr
NPVNPV

NPV
rIRR

rr

r



 , 

 

де 1r  – значення табульованої ставки дисконтування, 

за якої 01 rNPV  чи 01 rNPV ; 

2r  – значення табульованої ставки 

дисконтування, за якої 02 rNPV  чи 02 rNPV  

 121
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1 rr
NPVNPV
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rIRR
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 , 

 

де 1r  – значення табульованої ставки дисконтування, за 

якої 0
1


ВК

rNPV  чи 0
1


ВК

rNPV ; 

2r  – значення табульованої ставки дисконтування, 

за якої 0
2


ВК

rNPV  чи 0
2


ВК

rNPV  

Дисконтова-

ний період 

окупності 

( DPP ). 
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Продовження таблиці 1.24 

 

1 2 3 

 

 t
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NCFK
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де п  – кількість років у часовому інтервалі, за який 

розглядається ефективність інвестицій; 

j  – кількість послідовних членів ряду чистих 

грошових потоків, дисконтованих за ставкою r 

(r=WACC);  

jK , 1jK – сума членів ряду дисконтованих за 

ставкою  r(r=WACC) чистих грошових потоків, грн; 

 



 

nt

t
tt

r
Inv

0 1

1
 – сума приведених до 

теперішньої вартості за ставкою r (r=WACC) 

інвестицій у проект, грн; 
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0 1

1
 – величина інвестиційних 

витрат, що підлягає поверненню у році t=j+1, грн; 

tj
r

NCF
)1(

1
)1(


 .– величина дисконтованого 

грошового потоку, що очікується у році t=j+1, грн 

де п  – кількість років у часовому інтервалі, за який 

розглядається ефективність інвестицій; 

 

 

 

j

t
t

tBK

r

NCF

0 1
 – сума дисконтованих за ставкою r  

( ВКkr  ) чистих грошових потоків, кількість яких 

дорівнює j , грн; 

 

 



 

nt

t
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tBK

r

Inv

0 1
 – сума приведених до теперішньої 

вартості за ставкою r ( ВКkr  ) власних інвестицій у 

проект, грн; 
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NCF
 – сума дисконтованих за ставкою r  

( ВКkr  ) чистих грошових потоків, кількість яких 

дорівнює j +1, грн; 
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tBK

r

NCF

0 1
 – величина 

інвестиційних витрат, що підлягає поверненню у році 

t=j+1, грн; 

tjВК
r

NCF
)1(

1
)( 1


  – величина дисконтованого 

грошового потоку, що очікується у році t=j+1 
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Критерії, якими слід користуватися під час визначення доцільності 

здійснення реальних інвестицій на підставі вищенаведених показників, 

наведено у табл. 1.25. 

 

Таблиця 1.25 – Критерії прийняття рішень щодо доцільності реалізації 

інвестиційних проектів і програм 

 
 

Показник 

Умовне 

позна–

чення 

Прийняття рішень щодо проекту 

приймається відхиляється не доцільне 

Чистий, приведений до 

теперішньої вартості 

дохід від реалізації 

інвестиційного проекту 

NPV > 0 < 0 = 0 

Індекс рентабельності 

інвестиційного проекту 
РІ > 1 < 1 = 1 

Внутрішня норма при-

бутковості інвестицій-

ного проекту 
IRR  > r < r = r 

Період окупності інвес-

тиційного проекту DPP  
Прийнятний 

термін окупності 

Не прийнятний 

термін окупності 

Не прийнятний 

термін окупності 

 

Усі розглянуті показники оцінки ефективності реальних інвестиційних 

проектів перебувають між собою в тісному взаємозв'язку й дозволяють оцінити 

цю ефективність із різних сторін, але лише комплексний підхід дозволяє 

прийняти правильне рішення з доцільності реалізації того чи іншого проекту.  

Аналіз фінансових інвестицій передбачає дослідження стану 

фінансового інвестування та оцінку ефективності вкладень у цінні папери, 

з’ясування причин їх зміни та розробку заходів щодо забезпечення мінімізації 

інвестиційних ризиків і підвищення дохідності фінансового інвестування. 

Основну увагу в процесі аналізу фінансових інвестицій підприємства 

приділяють оцінці їх економічної ефективності. Така оцінка базується на 

визначенні поточної ринкової вартості та доходності фінансових інструментів та 

зіставленні обсягу інвестиційних витрат і сум зворотного грошового потоку за 

ними, і залежить від рівня очікуваної інвестором дохідності, особливостей і 

умов функціонування  цінних паперів на фондовому ринку. 

Для оцінки поточної ринкової вартості звичайних акцій ( ÇÀ
ïîòV ), 

залежно від умов їх випуску і обертання на фондовому ринку, 

використовуються моделі: 

– з невизначеним періодом обертання: 

 




 


1 )1(t
ï

ÇÀ

nÇÀ
ïîò
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D
V ,     (1.122) 
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де 
п

D  – сума дивідендів, що очікується до отримання за акцією у кожному 

періоді п, грн; 

ЗА
k  – норма дохідності за звичайною акцією (середньоринкова або інша 

прийнятна), коефіцієнт; 

 

– з визначеним періодом обертання: 
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,   (1.123) 

 

де 
п

D  – сума дивідендів, що очікується до отримання за акцією у кожному 

періоді п, грн; 

ЗА
k  – норма дохідності за звичайною акцією (середньоринкова або інша 

прийнятна), коефіцієнт; 

ЗА
КВ  – очікувана курсова вартість акції у кінці періоду її реалізації, грн; 

 

– зі стабільним рівнем дивідендів: 

 

ЗA

ЗAЗА
пот

k

D
V  ,     (1.124) 

 

де 
ЗА

D  – розмір щорічного дивіденду на одну звичайну акцію, грн; 

ЗА
k  – норма дохідності за звичайною акцією (середньоринкова або інша 

прийнятна), коефіцієнт; 

 

– з постійно зростаючими дивідендами: 

 

gk

gD

gk

D
V

ÇÀ

ÇÀ

ÇA

ÇAÇÀ
ïîò

tt







 

)1(
11 ,    (1.125) 

 

де g  – очікуваний темп приросту дивідендів, коефіцієнт; 

ÇÀk  – норма дохідності за звичайною акцією (середньоринкова або інша 

прийнятна), коефіцієнт; 

1tÇÀD  – сума дивідендів на акцію, отриманих у попередньому періоді, 

грн; 

1tÇÀD  – очікувана сума дивідендів на акцію через рік, грн; 

 

– зі змінним темпом приросту дивідендів: 
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де п – очікувана кількість років непостійного зростання дивідентів; 

tD  – очікувана сума дивідендів у році t фази непостійного росту, грн; 

1nD  – перша очікувана сума дивідендів фази постійного росту, грн. 

Для оцінки поточної ринкової вартості привілейованих акцій ( ÏÀ
ïîòV ) з 

невизначеним періодом обертання використовують модель зі стабільним рівнем 

дивідендів: 

 

ÏA

ÏAÏÀ
ïîò

k

D
V  ,     (1.127) 

 

де ÏÀD  – розмір щорічного фіксованого дивіденду на акцію, грн; 

ÏÀk  – очікувана норма інвестиційного прибутку за привілейованою 

акцією (вартість акції), коефіцієнт. 

 

Поряд із ринковою вартістю в процесі оцінки ефективності інвестицій в 

акції обчислюють дохідність цієї фінансової операції. Загалом дохідність 

інвестицій в акції відображає рівень прибутковості інвестора у певному 

інвестиційному періоді, який ураховує умови випуску акцій і виплати 

дивідендів за ними, можливості придбання (реалізації) акцій на фондовому 

ринку за визначеною ціною. Розрізняють поточну, кінцеву і сукупну дохідність. 

Поточна дохідність акцій відображає рівень прибутковості інвестора у 

певному інвестиційному періоді (як правило – протягом року), і залежить від 

можливості виплати дивідендів за результатами діяльності їх емітента. 

Для оцінки поточної ринкової дохідності звичайних і привілейованих 

акцій (
À
ïîòk ), залежно від умов виплати дивідендів в інвестиційному періоді, 

використовуються моделі: 

– виплати дивідендів в інвестиційному періоді: 

 

100
À

ïîò

À
ïîò

V

D
k ,      (1.128) 

 

де D – розмір річних дивідендів, що виплачуються за акцією, грн; 
À

ïîòV  – поточна ринкова вартість акції, грн; 

 

– відсутності виплати дивідендів у інвестиційному періоді: 
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пот ,                                (1.129) 

 

де 
À

ïðîäV  – ціна продажу акції, у відсотках до номіналу або грн; 

À
ïðèäV  – ціна придбання акції, у відсотках до номіналу або грн; 

t – кількість днів із дня покупки до продажу акції, дні. 

 

Кінцева дохідність акцій відображає рівень прибутковості інвестора 

протягом інвестиційному періоду, і формується з урахуванням реалізації акцій 

та виплати дивідендів за результатами діяльності їх емітента в окремих 

інтервалах протягом періоду інвестування. 

Для оцінки кінцевої дохідності звичайних і привілейованих акцій 

(
А

кінцk ), залежно від умов виплати дивідендів протягом інвестиційного періоду, 

використовуються моделі: 

– виплати дивідендів в окремих інтервалах інвестиційного періоду: 
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k ,   (1.130) 

 

де D – розмір дивідендів, виплачених за акцією в середньому за рік, грн; 
À

ïðîäV  – вартість продажу акції, грн; 

À
ïðèäV  – вартість придбання акції, грн; 

п – кількість років, протягом яких інвестор володів акціями. 

 

– відсутності виплати дивідендів в інвестиційному періоді: 
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де 
À

ïðîäV  – вартість продажу акції, грн; 

À
ïðèäV  – вартість придбання акції, грн. 

 

Сукупна дохідність акцій відображає загальний рівень прибутковості 

інвестора протягом інвестиційного періоду (періоду володіння цінним папером), 

і формується з урахуванням накопиченої протягом періоду інвестування суми 

дивідендів за акцією та цін її придбання і реалізації інвестором.  
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Для оцінки сукупної дохідності звичайних і привілейованих акцій 

(
À
ñóêk ), використовують формулу: 
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k ,   (1.132) 

 

де 
і

D – величина дивідендів, виплачених за акцією в і–му році, грн; 

А
продV  – вартість продажу акції, грн; 

А
придV  – вартість придбання акції, грн. 

 

У практиці інвестиційного аналізу для оцінки поточної ринкової 

вартості облігацій (
Î
tV ), залежно від умов їх випуску (з правом викупу, 

безвідсоткові або безкупонні, відсоткові або купонні) і обертання на фондовому 

ринку, використовуються моделі: 

– викупної ціни (викупною вважається ціна, яку компанія повинна 

заплатити у разі довгострокового погашення облігації): 
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де D – річний купонний дохід за облігацією, грн; 
Î

âèêV  – викупна ціна облігації, грн; 

d  –  дохідність облігації на момент її довгострокового погашення, 

коефіцієнт; 

n – кількість періодів, протягом яких облігація була в обігу; 

 

– реалізації з дисконтом без виплати відсотків: 
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1
,     (1.134) 

 

де N – номінальна вартість облігації, грн; 

d – очікувана норма валового інвестиційного прибутку за облігацією 

(середня ставка дохідності на ринку або дисконтна ставка), коефіцієнт; 

n – число періодів до погашення облігації, років; 

 

– періодичної виплати відсотків за фіксованою купонною ставкою: 
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де N – номінальна вартість облігації, грн; 

k – купонна ставка за облігацією, коефіцієнт; 

d – очікувана норма валового інвестиційного прибутку за облігацією 

(середня ставка дохідності на ринку або дисконтна ставка), коефіцієнт; 

n – число періодів до погашення облігації, років; 

 

– виплати відсотків за плаваючою купонною ставкою: 
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де N – номінальна вартість облігації, грн; 

dt – безризикова дохідність за період між (t–1)–й t–й виплатами, 

коефіцієнт;  

dn – без ризикова дохідність на момент погашення облігації, коефіцієнт; 

Сt – грошові потоки, які генерує облігація за період t, грн; 

n – число періодів, які залишилися до погашення облігації, років; 

 

– виплати всієї суми відсотків при погашенні облігації: 
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,                                              (1.137) 

 

де N – номінальна вартість облігації, грн; 

Dк – сума доходу (відсотків) за облігацією, що підлягає виплаті в кінці 

терміну її обігу, грн; 

d – очікувана норма валового інвестиційного прибутку за облігацією 

(середня ставка дохідності на ринку або дисконтна ставка), коефіцієнт; 

n – число періодів до погашення облігації, років. 

 

Як і у випадку з акціями, для оцінки ефективності інвестицій в облігації 

обчислюють дохідність цієї фінансової операції. Загалом дохідність інвестицій 

в облігації визначається рівнем валового інвестиційного прибутку за ними, який 

обчислюється з урахуванням умов випуску облігацій, виплати відсотків за 

ними, і можливості придбання (реалізації) облігацій на фондовому ринку за 

визначеною ціною. Розрізняють поточну і кінцеву дохідність облігацій. 
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Поточна дохідність облігацій відображає рівень прибутковості інвестора 

у певному інвестиційному періоді, і залежить від умов емісії облігацій і виплати 

доходу за ними. 

Для оцінки поточної ринкової дохідності безвідсоткових облігацій 

( потd ) використовується формула: 
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де N  – номінальна ціна облігації, грн. 
О

t
V  – поточна вартість облігації у періоді t (ціна, за якою вона 

реалізується на ринку у цьому періоді), грн; 

n – кількість років обігу облігації, що залишились до її погашення років. 

 

Для оцінки поточної ринкової дохідності відсоткових облігацій ( потd ) 

використовуються моделі: 

– періодичної виплати відсотків за фіксованою купонною ставкою: 
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де k – купонна ставка за облігацією, коефіцієнт; 

N – номінальна ціна облігації, грн; 
О

придV  – вартість придбання облігації (ціна, за якою облігація реалізується 

на ринку), грн; 

 

– виплати відсотків при погашенні облігації: 
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де N – номінальна ціна облігації, грн. 
Î
ïîãk  – ставка, за якою буде нарахована сума відсотків за облігацією при її 

погашенні, коефіцієнт; 
Î

tV  – поточна вартість облігації у періоді t (ціна, за якою вона 

реалізується на ринку у цьому періоді), грн; 

n – кількість років обігу облігації, що залишились до її погашення років. 
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Кінцева дохідність облігацій відображає загальний рівень прибутковості 

інвестора протягом інвестиційному періоду (періоду володіння цінним 

папером), і формується з урахуванням накопиченої протягом періоду 

інвестування суми відсотків за облігацією та цін її придбання і реалізації 

(продажу) інвестором.  

Для оцінки кінцевої дохідності облігацій (
O
ê³íöd ) використовується 

наступна формула:  

 

100
):)((





O
ïðèä

O
ïðèä

O
ïðîäO

ê³íö
V

nVVD
d ,   (1.141) 

 

де D – сукупний дохід (сума накопичених відсотків) за облігацією, грн;  
О

продV  – ціна продажу облігації, у відсотках до номіналу або грн; 

О
придV  – ціна придбання облігації, у відсотках до номіналу або грн; 

n – кількість років, протягом яких інвестор володів облігацією, років. 

 

Вищевикладені методи оцінки облігацій можна застосовувати до 

обчислення аналогічних показників за ощадними сертифікатами та іншими 

видами кредитних цінних паперів.  

Здійснення фінансових інвестицій вважається доцільним, якщо реальна 

поточна вартість фінансових більша за поточну їх вартість на фондовому ринку, 

а поточна дохідність перевищує очікувану норму прибутковості від цих 

інвестицій. 

 

 

1.3.4 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність економічних 

суб'єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних 

суб'єктів господарської діяльності, яка заснована на взаємовідносинах і 

здійснюється на території України або за її межами. ЗЕД відтворюється через 

зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів господарювання.  

Метою аналізу ЗЕД є виявлення резервів підвищення ефективності ЗЕД і 

розробка заходів щодо їх освоєння.  

Інформаційне забезпечення аналізу ЗЕД включає: 

− нормативно-довідкову інформацію (законодавчі й нормативні акти з 

питань договірних відносин ЗЕД (у т.ч. правила інтерпретації комерційних 

термінів – ГНКОТЕРМС), ціноутворенню у зовнішньоекономічних відносинах, 

регулювання експортно-імпортних операцій та іноземного інвестування; 

документи, що регулюють дотримання спеціальних режимів у разі експорту й 
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імпорту продукції, її види, та що встановлюють, відповідальність суб'єктів ЗЕД;  

методичні рекомендації із застосування чинного законодавства; 

− обліково-звітну інформацію (на макрорівні – офіційна інформація 

Державного комітету статистики України "Зовнішньоекономічна діяльність"; 

статистика Платіжного балансу України Національного банку України; на 

мікрорівні – облікові регістри (картки оперативного обліку контрактів; журнали 

реєстрації рахунків, виписаних іноземним покупцям; журнали-ордера тощо; 

контракти, договори, імпортні доручення, сертифікати якості, дублікати 

квитанцій грузосполучення, коносамент, транспортні накладні, приймальні 

акти, гарантійні листи банків, векселя, тратти тощо; Звіт про фінансові 

результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (ф. № 1–Б), "Звіт про 

експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування" (ф. №5–ЗЕЗ), 

"Звіт про експорт (імпорт) послуг" (ф. №9–ЗЕЗ), "Звіт про іноземні інвестиції в 

Україну" (ф. №10–ЗЕЗ), "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу" 

(ф. №13–ЗЕЗ), "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення 

життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу"         

(ф. №14–ЗЕЗ), "Декларація про валютні цінності, доходи й майно, що належить 

резидентові України і знаходиться за її межами", тощо); 

− позаоблікову інформацію (документи, що фіксують ухвалене рішення 

(накази, розпорядження, постанови, інструкції, протоколи); результати 

наукових, маркетингових досліджень, передового досвіду). 

Аналіз ЗЕД здійснюється із використання статистичних, економіко-

математичних та традиційних прийомів економічного аналізу. 

Основними напрямами аналізу результатів ЗЕД є: 

– аналіз ступеня виконання плану та динаміки експортно–імпортних 

операцій підприємства за загальним обсягом, складом та структурою; 

– аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства. 

Аналіз ступеня виконання плану та динаміки експортно–імпортних 

операцій підприємства за загальним обсягом, складом та структурою 

передбачає дослідження стану і змін зобов’язань з експорту та імпорту товарів в 

розрізі їх вартості, товарних груп, фізичного обсягу, кількості, термінів 

поставки, якості, країн-партнерів тощо 

Інтерпретація обробленої аналітичної інформації проводиться у 

зворотному порядку: оцінка роботи в цілому по об'єднанню (фірмі); потім за 

країнами (групами країн); на завершення – за товарами і товарними групами. 

Якщо експортно-імпортні операції здійснюються на умовах кредиту, то 

доцільним є дослідження поставок експортних і імпортних товарів на умовах 

комерційного кредиту (з розстрочкою платежу). При цьому досліджується 

зміна таких показників як: обсяг комерційного кредиту; його питому вагу в 

загальному обсязі експорту (імпорту) підприємства, країни, що користується 

зазначеною формою кредиту; середні строки кредиту у цілому, за окремими 

країнами, за окремими товарами (визначаються за формулою середньої 

арифметичної зваженої); стан заборгованості іноземних покупців за 

комерційними кредитами й перспективи її погашення. 
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Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства 

передбачає дослідження стану та змін величини та співвідношення доходів і 

витрат від експортних та імпортних операцій. 

В процесі такого дослідження визначається також доцільність здійснення 

експортно-імпортних операцій (табл. 1.26). 

 

Таблиця 1.26 – Склад доходів та витрат за експортно-імпортними 

операціями 

 

Показники 
Операції 

Експорту Імпорту 

Доходи  валютний обсяг реалізації, що 

надходить на поточний рахунок 

підприємства і виражається у 

гривні (на день одержання 

валютного виторгу або на день 

укладання контракту (це залежить 

від умов контракту), або за курсом 

продажу іноземної валюти на 

центральних біржах України) 

гривневий обсяг реалізації 

імпортних товарів 

Витрати  –собівартість експортованого 

товару (витрати на виробництво); 

– накладні витрати (витрати на 

транспортування товару, що несе 

підприємство-експортер); 

– організаційні витрати (витрати 

на укладання контракту, митні 

збори та ін.) 

– вартість товару (контрактна ціна 

імпортованого товару); 

– накладні витрати (витрати на 

транспортування товару, що несе 

підприємство-імпортер); 

– організаційні витрати (витрати 

на укладання контракту, митні 

збори та ін.) 

Умови 

доцільності 

операцій  

якщо експортний прибуток 

(різниця між експортним доходом 

і витратами) перевищує 

внутрішній прибуток (різниця між 

внутрішнім валовим доходом та 

собівартістю товару) 

підприємства від продажу товару 

усередині країни 

якщо імпортний прибуток 

(різниця між доходом і витратами 

за імпортом) перевищує 

внутрішній прибуток (різниця між 

внутрішнім доходом та 

внутрішньою вартістю товару) 

 

Для оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій слід також 

використовувати базові й альтернативні коефіцієнти ефективності експорту та 

імпорту товарів (споживання і виробництва): 

– базовий коефіцієнт ефективності експорту товарів ( áàç
ÅÅ ) - свідчить про 

ступінь перевищення експортного доходу над витратами і визначається за 

формулою: 
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ÅÅÅ

Åáàç
Å

ÎÂÍÂÑÂ

OÐ
Å


 ,     (1.142)  

 

де EOP  - обсяг реалізації товарів на експорт, грн; 

ECB  - собівартість експортованого товару, грн; 

EHB  - накладні витрати на експорт товару, грн; 

EOB  - організаційні витрати на експорт товару, грн. 

 

Якщо áàç
ÅÅ  > 1, то експорт є ефективним, і навпаки, якщо áàç

ÅÅ  < 1 – 

експорт неефективний. Чим вище значення коефіцієнта, тим вище ефективність 

експорту товарів. 

– альтернативний коефіцієнт ефективності експорту товарів ( àëüò
ÅÅ ) - 

дозволяє оцінити ступінь вигідності експорту товару порівняно з його 

продажем всередині країни: 

 

ÅÊ

ÅÅÅÅàëüò
Å

ÑÂÎÐ

ÎÂÍÂÑÂOÐ
Å




 ,     (1.143) 

 

де EOP  - обсяг реалізації товарів на експорт, грн; 

ECB  - собівартість експортованого товару, грн; 

EHB  - накладні витрати на експорт товару, грн; 

EOB  - організаційні витрати на експорт товару, грн; 

KOP  - обсяг реалізації товарів усередині країни, грн; 

 

Якщо àëüò
ÅÅ  > 1, то експорт є ефективним, і навпаки, якщо àëüò

ÅÅ  < 1 – 

експорт неефективний. 

Якщо значення áàç
ÅÅ  < 1, а àëüò

ÅÅ > 1, то експорт товарів не є ефективним, 

тому що експортні витрати перевищують експортний дохід. Якщо значення 
áàç
ÅÅ  > 1, а àëüò

ÅÅ  < 1, то і в цьому випадку експорт не є ефективним, тому що 

прибуток від продажу товару усередині країни буде вище, ніж від його експорту.  

– базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання ( áàç
²ÒÑÅ ) – 

свідчить про ступінь перевищення доходу за імпортованими товарами, 

призначеними для споживання, над витратами за їх імпорт, і визначається за 

формулою 

 

²ÒÑ²ÒÑ²ÒÑ

²ÒÑ
Êáàç

²ÒÑ
ÎÂÍÂÂ

ÎÐ
Å


 ,     (1.144) 
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де ²ÒÑ
ÊOP  - обсяг реалізації імпортного товару всередині країни, грн; 

²ÒÑB  - вартість імпорту товарів споживання, грн; 

²ÒÑHB  - накладні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

²ÒÑOB  - організаційні витрати на імпорт товарів споживання, грн. 

 

Якщо áàç
²ÒÑÅ  > 1, то імпорт є ефективним, і навпаки, якщо áàç

²ÒÑÅ  < 1 – імпорт 

неефективний. Чим вище значення коефіцієнта, тим вище ефективність імпорту 

товарів. 

– альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання 

( àëüò
²ÒÑÅ ) - дозволяє оцінити ступінь вигідності імпорту товару порівняно з його 

продажем всередині країни: 

 

ÂÒ
²ÒÑ
Ê

²ÒÑ²ÒÑ²ÒÑ
²ÒÑ
Êàëüò

²ÒÑ
ÂÎÐ
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де ²ÒÑ
ÊOP  - обсяг реалізації імпортного товару всередині країни, грн; 

²ÒÑB  - вартість імпорту товарів споживання, грн; 

ÂÒB  - вартість вітчизняного товару, аналогічного імпортованому, грн; 

²ÒÑHB  - накладні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

²ÒÑOB  - організаційні витрати на імпорт товарів споживання, грн. 

 

Якщо àëüò
²ÒÑÅ  > 1, то імпорт товарів споживання є ефективним, і навпаки, 

якщо àëüò
²ÒÑÅ  < 1 – неефективний. 

Якщо значення áàç
²ÒÑÅ  < 1, а àëüò

²ÒÑÅ > 1, то імпорт товарів споживання не є 

ефективним, тому що витрати на імпорт перевищують дохід від нього. Якщо 

значення áàç
²ÒÑÅ   > 1, а àëüò

²ÒÑÅ  < 1, то і у цьому випадку імпорт товарів споживання 

не є ефективним, тому що прибуток від продажу товару в середині країни буде 

вище, ніж від його імпорту.  

– базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів для виробництва 

( áàç
²ÒÂÅ ) – свідчить про ступінь перевищення доходу за імпортованими товарами, 

призначеними для виробництва, над витратами за їх імпорт, і визначається за 

формулою 

 

ÒÂ²ÒÑ²ÒÑ²ÒÑ

²ÒÂ

áàç
²ÒÂ

ÂÂÎÂÍÂÂ
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Å


 ,    (1.146) 

 

де 
²ÒÂ

OP  - обсяг реалізації від використання товару виробництва, грн; 
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²ÒÑB  - вартість імпорту товарів споживання, грн; 

²ÒÑHB  - накладні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

²ÒÑOB  - організаційні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

ÒBBB  - витрати на використання товару виробництва, грн.  

 

Якщо áàç
²ÒÂÅ  > 1, то імпорт товарів виробництва є ефективним, і навпаки, 

якщо áàç
²ÒÂÅ  < 1 – імпорт неефективний. Чим вище значення коефіцієнта, тим 

вище ефективність імпорту товарів. 

– альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва 

( àëüò
²ÒÂÅ ): 

 

ÒÂ²ÒÑ
²ÒÂ

ÒÂ²ÒÑ²ÒÑ²ÒÑ
²ÒÂ

àëüò
²ÒÂ

ÂÂÂÎÐ

ÂÂÎÂÍÂÂÎÐ
Å
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де 
²ÒÂ

OP  - обсяг реалізації від використання товару виробництва, грн; 

²ÒÑB  - вартість імпорту товарів споживання, грн; 

²ÒÑHB  - накладні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

²ÒÑOB  - організаційні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

ÒBBB  - витрати на використання товару виробництва, грн.  

 

Якщо àëüò
²ÒÂÅ  > 1, то імпорт товарів виробництва є ефективним, і навпаки, 

якщо àëüò
²ÒÂÅ  < 1 – неефективний. 

Слід зазначити, що ефективність експортних (імпортних) операцій 

досягається лише в тому випадку, якщо прискорення оборотності відбувається 

у тісному зв'язку з певним рівнем рентабельності продажу.  

Рентабельність експорту товарів визначається вираженим у відсотках 

співвідношенням прибутку від експорту товарів та собівартості експорту, і 

показує скільки копійок прибутку отримує підприємство на кожну гривню, 

витрачену на експорт товарів. 

Рентабельність імпорту товарів визначається вираженим у відсотках 

співвідношенням прибутку від імпорту товарів та вартості імпортованих 

товарів, і показує скільки копійок прибутку отримує підприємство на кожну 

гривню вартості імпортованих товарів. 

У процесі аналізу рентабельності імпортно-експортних операцій 

порівнюються показники звітного періоду з даними попередніх періодів, і 

кількісно оцінюються причини їх зміни, визначаються резерви підвищення. 

Завершується аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій 

підприємства розробкою заходів щодо прискорення оборотності та підвищення 

рентабельності експортно-імпортних операцій підприємства. 
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ЧАСТИНА ІІ  

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМАМИ  
 

Завдання № 2.1 

 

На підставі додаткової інформації та даних про виконання зобов’язань на 

поставку продукції ТОВ «Магелан» у звітному періоді, наведених у табл. 2.1, 

необхідно: 

1) визначити обсяг поставки продукції у вартісному вимірі (за планом та 

фактично); 

2) оцінити ступінь виконання плану поставки продукції в цілому і за 

окремими її видами;  

3) оцінити обґрунтованість і напруженість виконання договірних 

зобов’язань щодо поставки продукції; 

4) визначити зміни загального обсягу поставки продукції за рахунок 

зміни кількості поставленої продукції окремих видів та цін на одиницю 

продукції відповідного виду; 

5) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.1 – Виконання зобов’язань на поставку продукції                  

ТОВ «Магелан» 

 

Продукція 
Обсяг поставки продукції, тис. од. Оптова ціна за од., грн 

План Факт План Факт 

А 66 64 13 14 

Б 71 70 12 11 

В 75 78 15 13 

Д 76 80 13 15 
 

Додаткова інформація. 

Виробнича потужність підприємства щодо поставки продукції у звітному 

періоді складає 3770,0 тис. грн.  

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для визначення у вартісному вимірі обсягу поставки продукції 

підприємством необхідно попередньо визначити розмір реалізації окремих 

видів продукції, і знайти їх суму. 

Розмір реалізації окремих видів продукції у вартісному вимірі 

визначається добутком кількості одиниць і оптової ціни за одиницю продукції. 

Для обчислення планового обсягу поставки користуються даними плану, а 

фактичного – відповідно факту. 
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Так, наприклад за продукцією А обсяг реалізації у вартісному вимірі 

складає: 

– за планом – 858,0 тис. грн (6613); 

– фактично – 896,0 тис. грн (6414). 

Аналогічним чином визначається обсяг реалізації продукції Б, В і Д. 

Загальний обсяг поставки продукції підприємства визначається за 

формулою:  

)(  ii pqР , 
 

де iq  – кількість реалізованої продукції і–го виду, тис. од.; 

ip  – ціна реалізації продукції  і–го виду, грн; 

За даними ТОВ «Магелан» він складає:  

– за планом – 3823, 0 тис. грн (858,0+852,0+1125,0+988,0); 

– фактично – 3880,0 тис. грн (896,0+770,0+1014,0+1200,0). 

2) Для оцінки ступеня виконання плану поставки продукції в цілому і за 

окремими її видами обчислюють абсолютне відхилення від плану та відсоток 

виконання плану. 

Абсолютне відхилення від плану визначається різницею між фактичними 

та запланованими обсягами поставки, а відсоток виконання плану – вираженим 

у відсотках співвідношенням цих показників. 

Усі розрахунки краще реалізовувати і надавати у вигляді аналітичної 

таблиці. Техніка і результати оцінки ступеня виконання плану поставки 

продукції ТОВ «Магелан» наведені у табл. 2.2.  

 

Таблиця 2.2 – Оцінка ступеня виконання плану поставки продукції 

ТОВ «Магелан»  

 

Продукція 

Обсяг поставки 

продукції, 

 тис. од. 

Оптова ціна 

за од., грн 

Обсяг поставки 

продукції,  

тис. грн 

Абсолют-

не відхи-

лення від 

плану, тис. 

грн 

Відсоток 

виконан-

ня плану, 

% План Факт План Факт План Факт 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 
гр.6= 

гр.2хгр.4 

гр.7= 

гр.3хгр.5 

гр.8= 

гр.7–гр.6 

гр.9= 

гр.7:гр.6х100 

А 66,0 64,0 13,0 14,0 858,0 896,0 38,0 104,4 

Б 71,0 70,0 12,0 11,0 852,0 770,0 –82,0 90,4 

В 75,0 78,0 15,0 13,0 1125,0 1014,0 –111,0 90,1 

Д 76,0 80,0 13,0 15,0 988,0 1200,0 212,0 121,5 

Разом х х х х 3823,0 3880,0 57,0 101,5 

 

3) Обґрунтованість та напруженість виконання  договірних зобов’язань на 

поставку продукції ТОВ «Магелан» оцінюється на підставі коефіцієнта 

напруженості та коефіцієнта обґрунтованості поставок. 
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Коефіцієнт напруженості поставок ( напр
постК ) визначається за формулою: 

 

100
ПВ

П
К

напр
пост , 

 

де П  – обсяг фактично поставленої в звітному періоді продукції (товарів, 

робіт, послуг), грн; 
ПВ  – виробнича потужність підприємства що-до поставки продукції 

(товарів, робіт, послуг), грн.  

За даними ТОВ «Магелан» він складає: 
 

%9,102100
0,3770

0,3880


напр
постК . 

 

Отже, напруженість виконання плану поставки продукції ТОВ «Магелан» 

у звітному році складає 102,9%. 

Коефіцієнт обґрунтованості поставок ( обгр
постК ) розраховується за 

формулою:  
 

100
ПВ

З
К

обгр
пост , 

 

де З  – розмір договірних зобов’язань на поставку продукції (товарів, 

робіт, послуг), грн; 
ПВ  – виробнича потужність підприємства щодо поставки продукції 

(товарів, робіт, послуг), грн. 

За даними ТОВ «Магелан» він складає: 
 

%4,101100
0,3770

0,3823


обгр
постК . 

 

Як бачимо, виконання договірних зобов’язань щодо поставки продукції 

ТОВ «Магелан» у звітному році обґрунтовано на 101,4%. 

4) Зміна загального обсягу поставки продукції ( ПП ) формується під 

впливом зміни кількості поставленої продукції кожного виду і цін за одиницю  

продукції цього виду.  

Для визначення розміру зміни загального обсягу поставки продукції за 

рахунок зміни кількості поставленої продукції окремих видів (
iqПП ) і за 

рахунок зміни цін на одиницю продукції відповідного виду (
ipПП )  

використовуються формули: 
 

   0001 ііііq pqpqПП
i

,        0111 ііііpi pqpqПП ,   

 

де  00 іі pq ,  11 іі pq  – загальний плановий і фактичний обсяг поставки 

продукції, тис. грн; 
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01 іі pq  – загальний фактичний обсяг поставки продукції в планових 

цінах, тис. грн. 
 

За даними ТОВ «Магелан», наведеними у табл. 1.1, фактичний обсяг 

поставки продукції при запланованих цінах складає: 

..0,38820,10400,11700,8400,832

0,180,800,150,780,120,700,130,64
01

грнтис

pq іі



  

 

Отже, під впливом зміни кількості реалізованої продукції окремих видів, 

загальний обсяг поставки продукції ТОВ «Магелан» у звітному періоді 

збільшився на 59,0 тис. грн (3882,0–3823,0). У той же час зміни цін на окремі 

види продукції призвели до зменшення обсягу поставки продукції на                        

2,0 тис. грн (3880,0–3882,0). 

5) За результатами проведених досліджень з’являється можливість 

зробити висновок про те, що загальний фактичний обсяг поставленої в звітному 

періоді ТОВ «Магелан» продукції  склав 3880,0 тис. грн, що на 57,0 тис. грн або 

1,5% більше встановленого плану. Дане перевиконання планового завдання 

склалося за рахунок збільшення обсягів поставки продукції А та Д відносно 

встановленого плану відповідно на 38,0 тис. грн або 4,4% та 212,0 тис. грн або 

21,5%. Разом із тим, за продукцією Б та В спостерігається недовиконання плану 

з поставки на 82,0 тис. грн або 9,6% та 111,0 тис. грн або 9,9% відповідно. 

Укладені у звітному періоді ТОВ «Магелан» договори на поставку 

продукції обґрунтовані на 101,4%. Це означає, що запланований обсяг поставки 

вищий за виробничу потужність підприємства на 1,4%. Не дивлячись на це 

підприємство спромоглось перевиконати план поставки продукції на 1,5%. 

Отже, можна констатувати, що виконання плану поставки продукції у звітному 

періоді було напруженим на 102,9%.  

Факторний аналіз зміни фактичного обсягу поставленої продукції у 

порівнянні з плановим показав, що за рахунок зміни оптових цін на окремі види 

продукції обсяг поставки зменшився на 2,0 тис. грн, а за рахунок зміни 

кількості реалізованої продукції окремих видів – збільшився на 59,0 тис. грн, 

що в цілому і зумовило збільшення у звітному періоді обсягу поставок 

продукції ТОВ «Магелан» на 57,0 тис. грн.  

На перспективу для збільшення загального обсягу поставок керівництву 

слід переглянути цінову і асортиментну політику, і надалі вживати заходи щодо 

збільшення (у натуральному вигляді) обсягу поставки продукції.  

 

 

Завдання № 2.2 

 

На підставі даних ТОВ «Фортуна», наведених у табл. 2.3, необхідно: 

1) оцінити ефективність використання основних засобів та рівень 

технічної оснащеності праці працівників підприємства у звітному та минулому 

періодах; 
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2) дослідити динаміку всіх показників діяльності підприємства; 

3) кількісно оцінити зміну порівнюючи з минулим роком фактичного 

обсягу реалізації продукції за рахунок зміни середньооблікової чисельності 

працюючих, оснащеності їх праці та фондовіддачі; 

4) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.3 – Інформація про наявність виробничих ресурсів та обсяг 

реалізації ТОВ «Фортуна» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

1 Обсяг реалізованої продукції тис. грн 18250,0 18770,0 

2 Середня вартість основних 

виробничих засобів  
тис. грн 9300,0 9850,0 

3 Середня чисельність працівників 

підприємства  
чол. 145 143 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Ефективність використання основних засобів підприємства оцінюється 

на підставі визначення показника фондовіддачі. 

Фондовіддача основних засобів (ФВ) визначається за формулою: 
 

ОЗ

В
ФВ  , 

 

де В – обсяг виробництва продукції, грн; 

ОЗ  – середня вартість основних засобів підприємства за період, грн. 
 

За даними ТОВ «Фортуна» (табл. 1.3) фондовіддача основних засобів 

(ФВ) складає: 

– у минулому році (ФВ0) – 1962 грн (18250:9300); 

– у звітному році (ФВ1) – 1,906 грн (18770:9850). 

Рівень технічної оснащеності праці працівників підприємства оцінюється 

за допомогою показника фондоозброєності праці, який визначається за 

формулою: 
 

Ч

ОЗ
ФО 

, 
 

де ОЗ – середня первинна вартість основних засобів, тис. грн; 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

осіб. 
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За даними ТОВ «Фортуна» (табл. 1.3) фондоозброєність праці (ФО) 

дорівнює: 

– у минулому році (ФО0) – 64,14 тис. грн/особу (9300:145); 

– у звітному році (ФО1) – 68,88 тис. грн/особу (9850:143). 

2) Для оцінки динаміки показників наявності та ефективності 

використання виробничих ресурсів ТОВ «Фортуна» обчислюються аналітичні 

показники динаміки – абсолютний приріст та темп росту. Абсолютний приріст 

визначається різницею, а темп росту – вираженим у відсотках співвідношенням 

фактичних даних за звітний і минулий періоди по всіх показниках, динаміка 

яких досліджується. Усі розрахунки краще здійснювати та надавати у вигляді 

аналітичної таблиці.  

Техніка і результати оцінки динаміки основних показників діяльності 

ТОВ «Фортуна» наведені у табл. 2.4.  

 

Таблиця 2.4 – Аналіз динаміки основних показників діяльності             

ТОВ «Фортуна» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Минулий 

рік 
Звітний рік 

Абсолютний 

приріст  

Темп росту, 

% 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5= 

гр.4–гр.3 

гр.6= 

гр.4/гр.3х100 

1 Обсяг реалізованої 

продукції, тис. грн 18250,0 18770,0 520,0 102,8 

2 Середня вартість 

основних виробничих 

засобів, тис. грн 9300,0 9850,0 550,0 105,9 

3 Середня чисельність 

працівників 

підприємства, чол. 145 143 –2 98,6 

4 Фондовіддача основних 

засобів, грн 1,962 1,906 –0,056 97,1 

5 Фондоозброєність 

праці, тис. грн/чол. 64,14 68,88 4,74 107,4 

 

3) Для кількісної оцінки зміни фактичного обсягу реалізації продукції за 

рахунок зміни середньооблікової чисельності працюючих на даному 

підприємстві (Ч ), фондоозброєності їх праці (ФО) та фондовіддачі (ФВ) 

доцільно використовувати факторну модель, що виражає залежність обсягу 

реалізації продукції (Р) від визначених чинників, і має вигляд: 
 

ФВФОЧР  .  
 

Кількісно оцінити причини зміни фактичного обсягу реалізації продукції 

підприємства порівняно з минулим періодом можна за допомогою метода 

абсолютних різниць.  
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За даними ТОВ «Фортуна» зміна обсягу реалізації продукції склала за 

рахунок зміни: 

– середньооблікової чисельності працюючих: 
 

7,251962,114,64200 


ФВФОЧР
Ч

 тис. грн.  
 

– фондоозброєності праці одного працюючого на підприємстві: 
 

9,1329962,174,414301   ФВФОЧР ФВ  тис. грн. 
 

– фондовіддачі основних засобів: 
 

6,551)056,0(88,6814311   ФВФОЧР ФВ  тис. грн. 

 

Зміна обсягу реалізованої продукції ТОВ «Фортуна» у звітному році 

порівняно з минулим під впливом всіх чинників дорівнює: 
 

ФВФОЧ
РРРР 

 6,526)6,551(9,13297,251   тис. грн. 
 

Зробимо перевірку: ФВФОЧ
РРРРРР 

 01  
 

0,5200,182500,1877001  РРР  тис. грн. 
 

6,526  ФВФОЧ
РРРР  тис. грн. 

 

Оскільки результати не співпадають розрахуємо помилку погрішності за 

формулою: 
 

100
0





 

Р

РР і
 , 

 

де Р  – загальна зміна обсягу реалізації продукції за досліджуваний 

період, тис. грн; 

  іР – сума зміни загального обсягу реалізації продукції під впливом   

і–го чинника, тис. грн. 

 

Якщо   < 5%, то факторний аналіз зроблено вірно, а отримане відхилення 

склалося за рахунок округлень, якщо ж   > 5% – оцінка впливу чинників на 

зміну результативного показника зроблена невірно, і користуватися цими 

розрахунками для прийняття рішень не доцільно. 

За результатами факторного аналізу обсягу реалізації продукції            

ТОВ «Фортуна» помилка погрішності складає: 
 

%036,0100
18250

6,526520



 < 5%. 



 119 

 

Отже, з імовірністю 95% можна стверджувати, що отримані в процесі 

факторного аналізу реалізації продукції ТОВ «Фортуна» результати є 

достовірними, і їх можна використовувати для обґрунтування управлінських 

рішень. 

4) Проведений аналіз свідчить, що у звітному році порівняно з минулим 

обсяг реалізації продукції ТОВ «Фортуна» зріс на 520,0 тис. грн або 2,8%. 

Головним чином дане збільшення склалося за рахунок підвищення рівня 

технічної оснащеності праці працівників підприємства. Саме за рахунок 

збільшення цього показника на 4,74 тис. грн/особу або 7,4% обсяг реалізації 

продукції зріс на 1329,9 тис. грн. Зниження ж середньої чисельності 

працівників підприємства на 2 особи або 1,4% та зменшення фондовіддачі 

основних засобів на 0,056 грн або 2,9% призвело до скорочення обсягу 

реалізації продукції відповідно на 251,7 та 551,6 тис. грн. 

На перспективу керівництву підприємства слід приділити увагу 

формуванню контингенту працюючих і розробити заходи щодо раціонального 

використання основних засобів. Це дозволить збільшити обсяги реалізації 

продукції. 

 

 

Завдання № 2.3 

 

На підставі даних ТОВ «Кронос», наведених у табл. 2.5, необхідно: 

1) оцінити ступінь виконання плану виробництва продукції по 

підприємству; 

2) визначити ритмічність виробництва продукції (всіма можливими 

методами); 

3) оцінити рівномірність виробництва продукції; 

4) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.5 – Інформація щодо виконання плану виробництва 

продукції ТОВ «Кронос» 

 

Період 
Обсяг виробництва, тис. грн 

План Факт 

І квартал 3600,0 3790,0 

ІІ квартал 3725,0 3925,0 

ІІІ квартал 3750,0 3650,0 

ІV квартал 3650,0 3550,0 

Разом за рік ? ? 
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Розв’язок завдання 

 

1) Ступінь виконання плану виробництва продукції ТОВ «Кронос» 

оцінюється на підставі двох показників – абсолютного відхилення від плану та 

відсотку виконання плану. 

Результати аналізу ступеня виконання плану виробництва продукції          

ТОВ «Кронос» наведені у табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Оцінка ступеня виконання плану виробництва 

продукції ТОВ «Кронос» 

 

Період 

Обсяг виробництва, тис. грн Абсолютне 

відхилення 

від плану,  

тис. грн 

Відсоток 

виконання 

плану,  

% 

План Факт 

І квартал 3600,0 3790,0 190,0 105,3 

ІІ квартал 3725,0 3925,0 200,0 105,4 

ІІІ квартал 3750,0 3650,0 –100,0 97,3 

ІV квартал 3650,0 3550,0 –100,0 97,3 

Разом за рік 14725,0 14915,0 190,0 101,3 

 

2) Для оцінки ритмічності виробництва продукції обчислюють коефіцієнт 

ритмічності. 

Залежно від потреб аналізу та наявної інформаційної бази коефіцієнт 

ритмічності виробництва продукції ( ритм
вирК ) може бути обчислений: 

– за кількістю періодів у яких план виконано: 
 

100
П

ВИК
Притм

вир
К

К
К , 

 

де ВИК
ПК  – кількість періодів, в яких виконано план з випуску продукції, 

од.; 

ПК  – загальна кількість періодів дослідження, од. 

 

– методом «заліку»: 
 

100

0

)0(1






і

іритм
пост

В

В
К , 

 

де 
)0(1і

В  –фактичний, але не вищий за план обсяг випуску продукції в і-му 

періоді, грн; 
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0і
В – плановий обсяг випуску продукції в і-му періоді, грн. 

 

– з використанням системи показників аритмічності: 
 

ритм
вирК = заг

ар
вп
вир К% ,      

 


 арар

заг
ар ККК ,      

100
)(

0

01








i

ii
ар

В

ВВ
К  (якщо Ві1>Ві0), 100

)(

0

10








i

ii
ар

В

ВВ
К  (якщо Ві0> Ві1), 

  

де вп
пост%  – відсоток виконання плану випуску продукції у звітному 

періоді, %; 
заг
арК  – загальний коефіцієнт аритмічності випуску, %; 

арК  – позитивний коефіцієнт аритмічності випуску, %; 

арК  – негативний коефіцієнт аритмічності випуску, %; 

0іВ ,
1і

В  – передбачений планом і фактичний обсяг виробництва продукції 

в і–му періоді, грн. 

Оцінимо ритмічність виробництва продукції ТОВ «Кронос» кожним із 

цих методів. 

З табл. 1.6 видно, що план з виробництва продукції ТОВ «Кронос» 

протягом року був виконаний у І та ІІ кварталах. Отже коефіцієнт ритмічності, 

обчислений першим методом складе: 
 

%50100
4

2


ритм
вирК . 

 

Це свідчить про те, що виконання плану з виробництва продукції у 

звітному періоді було ритмічним лише на 50%. 

Дослідження виконання виробничої програми в розрізі окремих кварталів 

(табл. 1.6) дозволяє констатувати, що фактичний обсяг виробництва продукції 

ТОВ «Кронос» нижче за план у ІІІ та ІV кварталах, а в І та ІІ кварталах 

фактичний випуск перевищує встановлене планове завдання. Отже для 

визначення коефіцієнта ритмічності виробництва продукції методом «заліку» у 

розрахунок будемо брати планові та фактичні, але не вище за план обсяги 

виробництва продукції в кожному кварталі. За даними ТОВ «Кронос»: 
 

%6,98100
0,14725

0,14525
100

0,14725

0,35500,36500,37250,3600





ритм
вирК . 

 

Таким чином, у звітному періоді виробництво продукції ТОВ «Кронос» 

було ритмічним на 98,6%. 

Якщо ритмічність виконання плану означає відповідність фактичних 

даних щодо випуску продукції в окремі періоди запланованим, то аритмічність 
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свідчить про їх не відповідність. Урахувати чинник аритмічності під час оцінки 

ритмічності виробництва продукції дозволяє обчислення коефіцієнта 

ритмічності ( ритм
вирК ) з використанням системи показників аритмічності.  

За даними ТОВ «Кронос» (табл. 1.6) маємо: 
 

%6,2100
14725

390
100

14725

200190






арК . 

Це означає, що протягом звітного періоду план із виробництва продукції 

за окремими кварталами перевиконувався в середньому на 2,6%. 
 

   
%4,1100

14725

200
100

14725

100100









арК . 

 

Значення коефіцієнта свідчить, що протягом звітного періоду план з 

виробництва продукції за окремими кварталами був недовиконаний у 

середньому на 1,4%. 
 

%0,44,16,2 
заг
арК . 

 

Отже, протягом звітного періоду виконання плану з виробництва 

продукції за окремими кварталами відбувалося з порушенням ритмічності, 

тобто було неритмічним на 4%. 
 

%3,9743,101 
ритм
вирК . 

 

У цілому, протягом звітного періоду виконання плану з виробництва 

продукції за окремими кварталами було ритмічним на 97,3%, відповідно 

неритмічним виробництво продукції було на 2,7% (100–97,3). 

3) Для оцінки рівномірності виробництва продукції обчислюють 

коефіцієнт рівномірності ( рівнК ), попередньо визначивши середньоквадратичне 

відхилення і коефіцієнт варіації за ступенем виконання плану виробництва 

продукції: 
 

варрівн КК 100 ,       

100
X

Квар


,       

 

n

XX
n

³
i





 1

2
)(

 ,       

 

де варК – коефіцієнт варіації виконання плану виробництва (розподілу 

обсягів виробництва), %; 

  – середньоквадратичне відхилення ступеня виконання плану 

виробництва (або обсягу виробництва) відносно його середнього рівня, %; 
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Xi – відсоток виконання плану виробництва (або обсяг виробництва) за            

i–й період часу (чи i–м структурним підрозділом), % (або грн); 

Х  – середній відсоток виконання плану виробництва (або обсяг 

виробництва) в цілому по підприємству за досліджуваний період, % (або грн); 

n – кількість періодів часу (підрозділів), місяців (од.). 
 

За даними ТОВ «Кронос» (табл. 1.6) маємо: 
 

       
%02,42,16

4

81,64

4

3,1013,973,1013,973,1014,1053,1013,105
2222




 . 

 

Це означає, що відхилення відсотку виконання плану з виробництва 

продукції за окремими кварталами від його рівня за рік у середньому складає 

4,02%. 

%97,3100
3,101

02,4
варК . 

 

Значення коефіцієнта свідчить про те, що нерівномірність виконання 

плану виробництва продукції в окремі періоди звітного року складає в 

середньому 3,97%. 
 

%03,9697,3100 рівнК . 
 

Таким чином, рівномірність виконання плану з виробництва продукції 

ТОВ «Кронос» за окремими кварталами звітного року складає 96,03%. 

4) Результати оцінки ступеня виконання плану виробництва продукції 

ТОВ «Кронос» свідчать про те, що виробнича програма перевиконана у 

звітному періоді на 190,0 тис. грн або 1,3%. Збільшення обсягу виробництва 

продукції спостерігається за кварталами першого півріччя. При цьому у ІІІ та 

ІV кварталах виробнича програма виконана не в повному обсязі. 

У цілому ритмічність виконання плану випуску продукції складає 97,3% 

(за розрахунками на підставі системи показників аритмічності). Тобто, 

виробництво продукції проходило з порушенням визначеного ритму в 

середньому на 2,7%. 

Аналогічна ситуація відмічається і з рівномірністю випуску продукції. 

Так, виконання плану з виробництва ТОВ «Кронос» за окремими кварталами 

звітного року було рівномірним лише на 96,03%. 

Недовиконання плану виробництва продукції ТОВ «Кронос» за рахунок 

порушення ритмічності та рівномірності виробництва в окремі квартали 

складає відповідно: 

– 402,7 тис. грн (2,714915,0:100); 

– 592,1 тис. грн. (3,9714915,0:100). 

На перспективу керівництву підприємства слід розробити заходи щодо 

покращення ритмічності та рівномірності випуску продукції. 
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Завдання № 2.4 

 

На підставі додаткової інформації та даних цеху № 1 ТОВ «Крок», 

наведених у табл. 2.7, необхідно: 

1) перерахувати в порівнянні умови обсяг виробництва продукції; 

2) оцінити ефективність використання трудових ресурсів за обидва 

періоди (у діючих і порівнянних умовах); 

3) дослідити динаміку всіх показників у діючих і порівнянних умовах; 

4) виявити та кількісно виміряти вплив чинників, пов’язаних зі зміною 

цін, наявністю та ефективністю використання трудових ресурсів на зміну 

обсягу виробництва; 

5) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.7 – Інформація про обсяг виробництва та наявність 

трудових ресурсів ТОВ «Крок» за два роки 

 

Показник  Минулий рік Звітний рік 

Обсяг виробництва, тис. грн  805,0 850,0 

Середньооблікова чисельність 

працівників, осіб 15 16 

 

Додаткова інформація.  

У звітному періоді порівняно з минулим ціни на продукцію підприємства 

зросли в середньому на 5,5 %. 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для визначення у порівнянних умовах фактичного обсягу виробництва 

продукції попередньо визначаємо середній індекс цін на продукцію.  

Оскільки ціни на продукцію підприємства на споживчому ринку 

збільшились на 5,5%, індекс цін дорівнює 1,055 рази ((100+5,5):100). 

Фактичний обсяг виробництва продукції у порівняних умовах 

визначається за формулою: 
 

р

зіст

І

В
В 1

1  , 

 

де 1В  – фактичний обсяг виробництва продукції, грн; 

рІ  – індекс цін, коеф. 
 

Далі, як співвідношення фактичного обсягу виробництва та індексу цін, 

визначаємо фактичну в порівнянних умовах суму обсягу виробництва продукції 

( зіст
В1 ): 
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7,805055,1:0,8501 
зіст

В  тис. грн. 
 

2) Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів цеху № 1 

ТОВ «Крок» як у діючих, так і у порівнянних умовах, використовується 

показник продуктивності праці. Його обчислюють для кожного періоду окремо. 

Продуктивність праці визначається за формулою: 

 

Ч

В
ПП  , 

де В  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 

періоді, грн; 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

осіб.  

За даними ТОВ «Крок» (табл. 1.7) продуктивність праці одного 

працівника складає: 

– у минулому році: 667,53150,8050 ПП тис. грн; 

– у звітному році фактично: 

– у діючих умовах – 125,53160,8501 ПП тис. грн, 

–  у порівнянних умовах – 356,50167,8051 
зіст

ПП тис. грн. 

3) Динаміка показників господарювання ТОВ «Крок» досліджується на 

підставі аналітичних показників динаміки – абсолютного приросту та темпу 

росту, які обчислюються у діючих і у порівнянних умовах.  

Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і минулий періоди, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих даних. 

Усі розрахунки краще реалізовувати та надавати у вигляді аналітичної 

таблиці. Техніка і результати оцінки динаміки обсягу виробництва, наявності та 

ефективності використання трудових ресурсів цеху № 1 ТОВ «Крок» наведені  

у табл. 2.8.  

4) Зміна обсягу виробництва продукції у діючих мовах формується під 

впливом зміни відпускних цін на продукцію підприємства та внутрішніх 

чинників, пов’язаних з наявністю та ефективністю використання трудових 

ресурсів. Зміною середньооблікової чисельності та продуктивності праці 

визначається також зміна обсягу виробництва у порівнянних умовах. 

Вплив чинника інфляції на зміну обсягу виробництва ( цінB ) 

визначається за формулою: 
 

зіст
цін ВВВ 11   , 

 

де 1В , зіст
В1  – відповідно фактичний обсяг виробництва продукції у 

діючих і порівнянних умовах.  
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Таблиця 2.8 – Оцінка динаміки наявності та ефективності 

використання трудових ресурсів цеху № 1 ТОВ «Крок» 

 

Показник 

Мину-

лий 

рік 

Звіт-

ний 

рік 

Серед-

ній 

індекс 

цін, 

коеф. 

Звіт-

ний рік 

у порів-

нянних 

умо-вах 

Абсолютний 

приріст  
Темп росту, % 

У дію-

чих 

умовах 

У по-

рівнян-

них 

умовах 

У дію-

чих 

умовах 

У по-

рівнян-

них 

умовах 

гр. 1 гр. 2 гр.3 гр.4 гр.5 
гр.6= 

гр.3-гр.2 

гр.7=   

гр.5-гр.2 

гр.8=гр.3/ 

гр.2х100 

гр.9=гр.5/ 

гр.2х100 

Обсяг виробниц-

тва, тис. грн  805,0 850,0 1,055 805,7 45,0 0,7 105,6 100,1 

Середньооблікова 

чисельність пра-

цівників, осіб 15 16 - 16 1 1,0 106,7 106,7 

Продуктивність 

праці, тис. грн/особу 53,667 53,125 - 50,356 -0,542 -3,311 99,0 93,8 

 

За даними ТОВ «Крок» (табл. 1.8) маємо: 
 

3,447,8050,850  цінВ  тис. грн.  
 

Для кількісної оцінки впливу зміни середньооблікової чисельності (Ч ) та 

продуктивності праці працюючих ( ПП ) на зміну обсягу виробництва продукції 

у порівнянних умовах доцільним є застосування інтегрального методу до 

моделі, яка відображає залежність обсягу виробництва (В) від цих чинників, і 

має вигляд: 
 

ППЧB  . 

 

За даними цеху № 1 ТОВ «Крок» (табл. 1.8) зміна обсягу виробництва у 

порівнянних умовах ( зіст
B ) складає: 

– під впливом зміни середньооблікової чисельності працюючих ( Ч ): 
 

          

,.0,52)356,50667,53()1516(
2

1

)()(
2

1
1001

грнтис

ППППЧЧB
зістзіст

Ч






 

– під впливом зміни продуктивності праці одного працівника у 

порівнянних умовах ( зіст
ПП ): 
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Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна обсягу виробництва в 

порівнянних умовах ( 7,00,8057,85001  BBB
зістзіст тис. грн) дорівнює сумі 

часткового впливу включених до моделі чинників: 

 

..7,0)3,51(0,52 грнтисBBB
зіст

ПП

зіст

Ч

зіст
зіст 


 

Отже, у звітному році порівняно з минулим, обсяг виробництва у 

порівнянних умовах за рахунок зростання чисельності працюючих на одного 

чоловіка збільшився на 52,0 тис. грн, а за рахунок зниження продуктивності 

праці одного працівника цеху (на 3,311 тис. грн) – відповідно зменшився на 51,3 

тис. грн. Дані зміни в цілому і забезпечили приріст обсягу виробництва у 

розмірі 0,7 тис. грн. 

5) Результати оцінки динаміки обсягу виробництва цеху № 1                       

ТОВ «Крок» свідчать про те, що у звітному році порівняно з минулим як у 

діючих так і у порівнянних умовах спостерігається зростання обсягу 

виробництва продукції на 45,0 тис. грн або 5,6% та 0,7 тис. грн або 0,1%. 

98,4 % (44,3:45,0100) загального зростання обсягу виробництва 

продукції в діючих умовах зумовлено збільшенням цін на продукцію 

підприємства в середньому на 5,5, а 1,6% – зміною чинників, пов’язаних із 

наявністю та ефективністю використання трудових ресурсів підприємства.  

У порівнянних умовах обсяг виробництва продукції відповідно до 

минулого року збільшився на 52,0 тис. грн за рахунок зростання чисельності 

персоналу на одного працівника. У той же час за рахунок зниження 

продуктивності праці одного робітника в середньому на 3,312 тис. грн 

відмічається скорочення обсягу виробництва продукції на 51,3 тис. грн.  

На перспективу керівництву підприємства слід приділити увагу 

підвищенню рівня ефективності використання трудових ресурсів. Для 

зростання рівня продуктивності праці бачиться за доцільне: 

− підвищення рівня технічної оснащеності праці; 

− впровадження систем матеріального заохочення працівників; 

− підвищення рівня соціального захисту працівників підприємства та т. ін.  

 

 

Завдання № 2.5 

 

На підставі даних промислового підприємства ТОВ «Фікус», наведених у 

табл. 2.9, необхідно: 

1) оцінити рух трудових ресурсів на підприємстві за обидва періоди; 

2) дослідити динаміку абсолютних і відносних показників руху трудових 

ресурсів на підприємстві; 
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3) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.9 – Інформація щодо наявності та руху трудових ресурсів на 

промисловому підприємстві ТОВ «Фікус»  

(осіб) 

№ 

з/п 
Показник 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 
1 2 3 4 

1 Прийнято на підприємство 7 8 

2 Вибуло з підприємства, всього, у т. ч:. 13 17 

2.1 на навчання; 2 3 

2.2 у збройні сили; 3 2 

2.3 на пенсію та з інших причин, передбачених 

законом; 

 

2 

 

3 

2.4 за власним бажанням; 5 6 

2.5 за порушення трудової дисципліни 1 3 

3 Середньооблікова чисельність працівників 75 78 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Рух трудових ресурсів на підприємстві оцінюється на підставі 

коефіцієнтів обороту з прийому ( П
обК .) і зі звільнення ( ЗВ

обК .) кадрів, їх 

плинності ( ПКК ) та приросту (КПРИР).  

Коефіцієнт обороту з прийому кадрів ( П
обК ) визначається за формулою:  

 

Ч

Ч
К ПП

об  , 

 

де ПЧ  – кількість працівників, прийнятих у звітному або базисному 

періоді, осіб; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників у звітному  або базисному 

періоді, осіб. 

За даними ТОВ «Фікус» цей коефіцієнт складає: 

– у минулому році: 7÷75=0,093 або 9,3%;  

– у звітному році: 8÷78=0,103 або 10,3%. 

Коефіцієнт обороту зі звільнення кадрів ( ЗВ
обК .)визначається за формулою:  

 

Ч

Ч
К ЗВЗВ

об  , 

 

де ЗВЧ  – загальна кількість працівників, звільнених у звітному або 

базисному періоді, осіб; 
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Ч – середньооблікова чисельність працівників у звітному або базисному 

періоді, осіб. 

За даними ТОВ «Фікус» складає: 

– у минулому році: 13÷75=0,173 або 17,3%;  

– у звітному році: 17÷78=0,218 або 21,8%. 

Коефіцієнт плинності кадрів ( ПКК )визначається за формулою:  

 

Ч

Ч
К

нквбптдЗВ

ПК

,,.
 , 

де нквбптдЗВЧ ,,.  – кількість працівників, звільнених у звітному періоді за 

порушення трудової дисципліни, за власним бажанням і в результаті 

невідповідності кваліфікації, осіб; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників у звітному або базисному 

періоді, осіб. 

За даними ТОВ «Фікус» цей коефіцієнт складає: 

– у минулому році: (1+5)÷75=0,08 або 8,0%;   

– у звітному році: (3+6)÷78=0,115 або 11,5%. 

Коефіцієнт приросту кадрів (КПРИР) визначається за формулою: 
 

Ч

ЧЧ
К ЗВП

ПРИР


 , 

 

де ПЧ  – кількість працівників, прийнятих у звітному або базисному 

періоді, осіб; 

ЗВЧ  – загальна кількість працівників, звільнених у звітному або 

базисному періоді, осіб; 

Ч – середньооблікова чисельність працівників у звітному або базисному 

періоді, осіб. 

За даними ТОВ «Фікус» коефіцієнт приросту кадрів дорівнює: 

– у минулому році: (7-13)÷75= – 0,08 або 8,0%;  

– у звітному році: (8-17)÷78= – 0,115 або 11,5%. 

2) Для дослідження динаміки абсолютних і відносних показників руху 

трудових ресурсів на підприємстві визначаються абсолютний приріст та темп 

росту за показниками середньооблікової чисельності працівників, кількості 

прийнятих і звільнених із підприємства працівників, а також за коефіцієнтами 

обороту з прийому і звільнення кадрів, їх плинності та приросту. 

Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і минулий періоди, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням фактичних даних за звітний і минулий періоди за всіма 

показниками, динаміка яких досліджується.  

Техніка і результати оцінки динаміки руху трудових ресурсів ТОВ 

«Фікус» наведені у табл. 2.10.  
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Таблиця 2.10 – Оцінка динаміки показників руху трудових ресурсів 

ТОВ «Фікус» 
 

№ 

з/п 
Показник 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолютний 

приріст  

Темп 

росту, % 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5= 

гр.4–гр.3 

гр.6= 

гр.4/гр.3х100 

1 Прийнято на підприємство, осіб 7 8 1 114,3 

2 Вибуло з підприємства, осіб 

всього, у т. ч.: 13 17 4 130,8 

2.1 на навчання 2 3 1 150,0 

2.2 у збройні сили 3 2 -1 66,7 

2.3 на пенсію та з інших причин, 

передбачених законом 2 3 1 150,0 

2.4 за власним бажанням 5 6 1 120,0 

2.5 за порушення трудової 

дисципліни 1 3 2 в 3 рази 

3 Середньооблікова чисельність 

працівників, осіб 75 78 3 104,0 

4 Коефіцієнт обороту з прийому 0,093 0,103 0,01 110,8 

5 Коефіцієнт обороту зі звільнення  0,173 0,218 0,045 126,0 

6 Коефіцієнт плинності кадрів  0,08 0,115 0,035 143,8 

7 Коефіцієнт приросту кадрів -0,08 -0,115 -0,035 143,8 

 

3) Проведений аналіз руху трудових ресурсів на ТОВ «Фікус» дозволив 

встановити, що у звітному році порівняно з минулим середньооблікова 

чисельність персоналу підприємства зросла на 3 особи або 4% і становила          

78 осіб.  

Протягом звітного року керівництвом ТОВ «Фікус» було прийнято на 

роботу 8 осіб, що на 1 особу або 14,3% більше ніж у минулому періоді, проте 

при цьому спостерігається збільшення кількості звільнених із роботи 

працівників на 4 особи або 30,8% чисельність яких становить у звітному році 

17 осіб. Негативним моментом є зростання кількості звільнених за власним 

бажанням та за порушення трудової дисципліни відповідно на 6 осіб або 20% та 

3 особи або в 3 рази. 

Більш детальний аналіз руху трудових ресурсів на підставі визначення 

коефіцієнтів руху показав, що у звітному році питома вага прийнятих на роботу 

працівників склала 10,3% у загальній середньообліковій чисельності персоналу, 

що на 1%-й пункт або 10,8% більше ніж у минулому році. Про це свідчать 

результати розрахунку коефіцієнта обороту з прийому кадрів. Проте, при цьому 

в звітному періоді спостерігається зростання частки звільнених із роботи 

працівників на 4,5%-х пункти або 26,0%, що є негативним моментом. 



 131 

Як наслідок, по підприємству спостерігається зменшення коефіцієнта 

приросту кадрів на 0,035 пункти, що свідчить про зниження інтенсивності 

оновлення трудових ресурсів у звітному періоді. 

Коефіцієнт плинності кадрів зростає на 0,035 пункти або 43,8%, що 

свідчить про збільшення на 3,5% питомої ваги числа працівників, звільнених за 

порушення трудової дисципліни і за власним бажанням у загальній чисельності 

працюючих у звітному періоді порівняно з минулим. Зростання цього 

показника негативно характеризує діяльність підприємства.  

Отже, керівництву підприємства слід розробити заходи щодо усунення 

виявлених недоліків у частині формування і використання трудових ресурсів, і 

їх впровадження в практичну діяльність. 

 

 

Завдання № 2.6 

 

На підставі даних про час роботи промислово-виробничого персоналу 

промислового підприємства ТОВ «Альтера», наведених у табл. 2.11, необхідно: 

1) визначити кількість відпрацьованих годин кожним робітником та фонд 

робочого часу працівників підприємства у звітному періоді; 

2) оцінити ступінь виконання плану за всіма показниками; 

3) з'ясувати та кількісно виміряти причини скорочення фактично 

відпрацьованого робочого часу; 

4) обчислити обсяг недоданої продукції за рахунок втрат робочого часу з 

вини підприємства; 

5) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.11 – Інформація щодо часу роботи промислово-виробничого 

персоналу ТОВ «Альтера» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Звітний рік 

План Факт 

1 Середньооблікова чисельність працівників осіб 80 83 

2 Відпрацьовано за рік одним працівником:    

2.1 – днів дні 245 237 

2.2 – годин годин ? ? 

3 Середня тривалість робочого дня годин 8,0 7,8 

4 Обсяг виробництва тис. грн 9000,0 9500,0 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для визначення кількості відпрацьованих годин кожним робітником 

підприємства у звітному періоді необхідно середню кількість днів, 
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відпрацьованих одним робітником за досліджуваний період часу (Д) помножити 

на середню тривалість робочого дня (ТРД). 

За даними ТОВ «Альтера» (табл. 2.11) кількість відпрацьованих годин 

кожним робітником підприємства у звітному періоді становить: 

– за планом: 245×8,0=1960,0 годин; 

– фактично: 237×7,8=1848,6 годин. 

Фонд робочого часу працівників підприємства (ФРЧ) визначається за 

формулою: 

ТРДДЧФРЧ  , 

де Ч – середньооблікова чисельність працівників підприємства, осіб; 

Д – кількість відпрацьованих одним працівником днів; 

ТРД – середня тривалість робочого дня.  

За даними ТОВ «Альтера» фонд робочого часу робітників у звітному 

періоді складає: 

– за планом: 80×245×8,0=156800 годин; 

– фактично: 83×237×7,8=153433,8 годин. 

2) Для оцінки ступеня виконання плану використання робочого часу 

обчислюють абсолютне відхилення від плану та відсоток виконання плану за 

всіма показниками, зміна яких досліджується. Абсолютне відхилення від плану 

визначається різницею між фактичними та запланованими даними за всіма 

показниками, а відсоток виконання плану – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих показників. 

Техніка та результати оцінки ступеня виконання плану використання 

робочого часу промислово-виробничого персоналу ТОВ «Альтера» наведені у 

табл. 2.12.  

 

Таблиця 2.12 – Оцінка ступеня виконання плану використання 

робочого часу промислово-виробничого персоналу ТОВ «Альтера» 
 

№ 
з/п 

Показник 
Звітний рік Абсолютне 

відхилення 
від плану 

Відсоток 
виконання 
плану, % 

План Факт 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5= 

гр.4–гр.3 
гр.6= 

гр.4/гр.3х100 
1 Середньооблікова чисельність 

працівників, осіб 80 83 3 103,8 
2 Відпрацьовано за рік одним 

робітником:     
2.1 днів 245 237 -8 96,7 
2.2 годин 1960,0 1848,6 -111,4 94,3 
3 Середня тривалість робочого 

дня, год. 8,0 7,8 -0,2 97,5 

4 Фонд робочого часу, год. 156800,0 153433,8 -3366,2 97,9 
5 Обсяг виробництва, тис. грн 9000,0 9500,0 500 105,6 
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3) На зміну фактичного фонду робочого часу працівників підприємства 

впливають внутрішні чинники, пов’язані зі зміною середньооблікової 

чисельності працівників підприємства (Ч) та середньої кількості днів, 

відпрацьованих одним працівником за рік (Д) і середньої тривалості робочого 

дня (ТРД). Для кількісної оцінки впливу цих чинників на зміну фактично 

відпрацьованого робочого часу доцільно використовувати прийом абсолютних 

різниць до наступної факторної моделі: 

 

ТРДДЧФРЧ   
 

За даними ТОВ «Альтера» (табл. 1.12) зміна фактичного фонду робочого 

часу (ΔФРЧ) складає: 

– під впливом зміни середньооблікової чисельності працівників 

( ЧФРЧ ): 
 

    0,58800,824580830001   ТРДДЧЧФРЧ Ч годин. 
 

– під впливом зміни середньої кількості днів, відпрацьованих одним 

робітником за досліджуваний період часу ( ДФРЧ  ): 

 

    0,53120,8245237830011   ТРДДДЧФРЧ Д  годин. 
 

– під впливом зміни середньої тривалості робочого дня ( ТРДФРЧ  ): 
 

    2,39340,88,7237830111   ТРДТРДДЧФРЧ ТРД годин. 
 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна фактичного фонду робочого 

часу складає –3366,2 години ( 0,1568008,15343301  ФРЧФРЧФРЧ ), і дорівнює 

сумі часткового впливу включених до моделі чинників: 
 

.2,3366)2,3934()0,5312(0,5880 години

ФРЧФРЧФРЧФРЧ ТРДДЧ



 
 

 

Отже, у звітному році фактично порівняно з планом, фонд робочого часу 

за рахунок зростання чисельності працюючих на трьох чоловіків збільшився на 

5880,0 годин, а за рахунок зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих 

одним робітником за досліджуваний період часу (на 8 днів) та скорочення 

середньої тривалості робочого дня (на 0,2 години) – відповідно зменшився на 

5312,0 та 3934,2 години. Дані зміни в цілому і забезпечили скорочення 

фактичного фонду робочого часу на 3366,2 години. 

4) Обсяг недоданої продукції за рахунок втрат робочого часу з вини 

підприємства визначається як добуток втрат робочого часу з вини підприємства 
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( ВПВРЧ ) та планової середньогодинної продуктивності праці одного 

працівника підприємства ( год
ПП0 ).  

Планова середньогодинна продуктивність праці одного працівника 

підприємства розраховується за формулою: 

 

000

0
0

ТРДДЧ

В
ПП

год


 ,      

 

де 0В  – запланований обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, 

послуг) за звітний період, грн.; 

0Ч – планова середньооблікова чисельність працівників, осіб; 

0Д – середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за 

планом, дні; 

0ТРД – запланована середня тривалість робочого дня, годин. 
 

За даними ТОВ «Альтера» планова середньогодинна продуктивність праці 

одного працівника складає: 
 

0574,0
156800

0,9000

0,824580

0,9000
0 




год
ПП  тис. грн/годину. 

 

Як показали проведені нами розрахунки, за звітний рік до втрат робочого 

часу з вини підприємства ( ВПВРЧ ) у ТОВ «Альтера» належать цілодобові 

(5312,0 годин) та внутрішньозмінні (3934,2 години) втрати робочого часу:  
 

2,9246)2,3934()0,5312( ВПВРЧ  години. 
 

Таким чином, обсяг недоданої продукції за рахунок втрат робочого часу з 

вини підприємства для ТОВ «Альтера» складає: 
 

7,5300574,02,9246  ВПВ  тис. грн.  
 

5) Проведений аналіз використання робочого часу промислово-

виробничого персоналу ТОВ «Альтера» дозволив встановити, що у звітному 

році фактичний фонд робочого часу склав 153433,8 години, що на                        

3366,2 години або 2,1% менше ніж було встановлено планом. При цьому 

середньооблікова чисельність робітників фактично порівняно з планом зросла 

на 3 особи або 3,8% і склала 83 особи, що позитивно відбилось на розмірі 

фонду робочого часу – він збільшився на 5880,0 години. У звітному році в 

середньому одним робітником було відпрацьовано 237 замість запланованих 

245 днів. Зменшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним 

працівником на 8 днів або 3,3% призвело до появи цілодобових втрат робочого 

часу в розмірі 5312,0 годин. Зниження фактичної середньої тривалості робочого 

дня до 7,8 годин, що на 0,2 години або 2,5% менше встановленої планом 
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негативно вплинуло на використання робочого часу і призвело до появи 

внутрішньозмінних втрат у розмірі 3934,2 години. У цілому за рахунок втрат 

робочого часу з вини підприємства ТОВ «Альтера» недодало продукції на суму 

530,7 тис. грн.  

Отже, керівництву підприємства слід розробити заходи щодо скорочення 

втрат робочого часу, щоб уникнути у подальшому пов'язаних із ними 

непродуктивних виплат заробітної платні. 

 

 

Завдання № 2.7 

 

На підставі даних промислового підприємства ТОВ «Промінь», 

наведених у табл. 2.13, про трудові ресурси підприємства необхідно: 

1) визначити витратність утримання трудових ресурсів підприємства, 

продуктивність праці та середню заробітну платню одного робітника 

підприємства у звітному періоді; 

2) оцінити ступінь виконання плану за всіма показниками; 

3) кількісно виміряти вплив зміни обсягу виробництва товарної продукції 

та середнього рівня витрат на оплату праці робітників підприємства на 

відхилення суми фактичних витрат на оплату праці робітників підприємства від 

планових; 

4) кількісно оцінити вплив на зміну середнього рівня витрат на оплату 

праці зміни порівняно з планом фактичної середньої заробітної платні та 

продуктивності праці одного робітника підприємства; 

5) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.13 – Інформація щодо наявності трудових ресурсів, оплату 

їх праці та обсяг виробництва продукції ТОВ «Промінь» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 
За планом Фактично 

1 Обсяг виробництва продукції  тис. грн 5120,0 5680,0 

2 Середньооблікова чисельність 

робітників підприємства осіб 110 102 

3 Витрати на оплату праці 

робітників підприємства тис. грн 3510,0 3696,0 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Витратність утримання трудових ресурсів промислового підприємства 

характеризується рівнем витрат на оплату праці ( ВОПР ), який розраховується 

наступним чином: 
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100
В

ВОП
РВОП , 

 

де ВОП  – сума витрат на оплату праці персоналу підприємства, грн; 

B  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

 

За даними ТОВ «Промінь» рівень витрат на оплату праці складає: 

– за планом: 68,55% ((3510,0÷5120,0)×100); 

– фактично: 65,07% ((3696,0÷5680,0)×100). 

Продуктивність праці (ПП) є показником, що характеризує ефективність 

використання трудових ресурсів підприємства та розраховується за формулою: 
 

Ч

В
ПП  , 

де В  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 

періоді, грн; 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

осіб.  

За даними ТОВ «Промінь» (табл. 1.13) продуктивності праці робітників 

підприємства становить: 

– за планом: 46,55 тис. грн/особу. (5120,0:110); 

– фактично: 55,69 тис. грн/особу. (5680,0:102). 

Середня заробітна платня одного робітника підприємства (ЗП) 

визначається наступним чином: 
 

Ч

ВОП
ЗП  , 

 

де ВОП  – сума витрат на оплату праці персоналу підприємства, грн; 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

осіб.  

За даними табл. 1.13 розмір середньорічної заробітної платні одного 

робітника виробництва ТОВ «Промінь» складає: 

– за планом: 31,91 тис. грн/особу (3510,0:110); 

– фактично: 36,24 тис. грн/особу (3696,0:102). 

2) Для оцінки ступеня виконання плану обчислюють абсолютне 

відхилення від плану та відсоток виконання плану за всіма показниками, зміна 

яких досліджується. 

Абсолютне відхилення від плану визначається різницею між фактичними 

та запланованими даними за всіма показниками, а відсоток виконання плану – 

вираженим у відсотках співвідношенням цих показників. 

Техніка та результати оцінки ступеня виконання плану показників 

господарювання ТОВ «Промінь» надані у табл. 2.14.  
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Таблиця 2.14 – Оцінка ступеня виконання плану за трудовими 

показниками ТОВ «Промінь» 
 

№ 

з/п 
Показник План Факт 

Абсолютне 

відхилення 

від плану 

Відсоток 

виконання 

плану, % 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5= 

гр.4–гр.3 

гр.6= 

гр.4:/гр.3х100 

1 Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 5120,0 5680,0 560,0 110,9 

2 Середньорічна чисельність робітників 

підприємства, осіб 110 102 -8 92,7 

3 Витрати на оплату праці робітників 

підприємства, тис. грн 3510,0 3696,0 186,0 105,3 

4 Рівень витрат на оплату праці, % до 

обороту 68,55 65,07 -3,48 94,9 

5 Продуктивність праці одного робітника 

підприємства, тис. грн/особу 46,55 55,69 9,14 119,6 

6 Середня заробітна плата одного 

робітника підприємства, тис. грн/особу 31,91 36,24 4,33 113,6 

 

3) Для кількісної оцінки впливу на відхилення суми фактичних витрат 

на оплату праці робітників підприємства від планових зміни обсягу 

виробництва товарної продукції (В) та середнього рівня витрат на оплату 

праці робітників підприємства (РВОП) доцільно використовувати метод 

абсолютних різниць до наступної факторної моделі: 
 

100

ВОПРВ
ВОП


  

 

За даними ТОВ «Промінь» (табл. 1.14) зміна суми фактичних витрат на 

оплату праці робітників підприємства (ΔВОП) складає: 

– під впливом зміни обсягу виробництва продукції ( ВВОП  ): 
 

 

 
..88,383

100

38388

100

55,680,51200,5680

100

001

грнтис

РВВ
ВОП

ВОП
В









 

 

 

– під впливом зміни середнього рівня витрат на оплату праці робітників 

підприємства (
ВОПРВОП  ): 

 

 

 
..66,197

100

4,19766

100

55,6807,650,5680

100

011

грнтис

РРВ
ВОП

ВОПВОП
РВОП












 

 

 



 138 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна проти плану фактичної 

суми витрат на оплату праці робітників підприємства складає 186,0 тис. грн 

(3696,0–3510,0), і дещо не співпадає з сумою часткового впливу включених до 

моделі чинників: 
 

22,186)66,197(88,383   ВОПРВ ВОПВОПВОП тис. грн.  

Для перевірки достовірності результатів проведеного факторного аналізу 

розрахуємо помилку погрішності за формулою: 
 

100
0





 

ВОП

ВОПВОП і
 ,     

 

де ВОП  – загальна зміна витрат на оплату праці робітників 

підприємства за досліджуваний період, тис. грн; 

  іВОП – сума зміни витрат на оплату праці під впливом і–го чинника, 

тис. грн. 

 

Якщо   < 5%, то факторний аналіз зроблено вірно, а отримане відхилення 

склалося за рахунок округлень, якщо ж   > 5% – оцінка впливу чинників на 

зміну результативного показника зроблена невірно, і користуватися цими 

розрахунками для прийняття рішень не доцільно. 

За результатами факторного аналізу витрат на оплату праці                             

ТОВ «Промінь» помилка погрішності складає: 

 

%0063,0100
0,3510

22,1860,186



 < 5%. 

 

Отже, з імовірністю 99,99% (100–0,0063) можна стверджувати, що 

результати, отримані в процесі факторного аналізу витрат на оплату праці             

ТОВ «Промінь», є достовірними, і їх можна використовувати для обґрунтування 

управлінських рішень. 

4) Для кількісної оцінки впливу на зміну середнього рівня витрат на 

оплату праці зміни порівняно з планом фактичної середньої заробітної платні 

(ЗП) та продуктивності праці одного робітника підприємства (ПП) доцільно 

використовувати інтегральний метод та факторну модель залежності рівня 

витрат на оплату праці (РВОП) від перелічених чинників 
 

100
ПТ

ЗП
РВОП . 

 

За даними ТОВ «Промінь», наведеними у табл. 2.58, зміна середнього 

рівня витрат на оплату праці ( ВОПР ) складає: 

– під впливом зміни середньорічної заробітної платні одного робітника 

виробництва (
ЗПВОПР


 ): 
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 14,9

33,4
ln

0

1
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Р
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55,46

69,55
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                                           %49,80849,01793,04737,0 або до обороту. 

– під впливом зміни продуктивності праці одного робітника виробництва 

(
ППВОПР


 ): 

%97,1149,848,3 
 ЗППП ВОПВОПВОП РРР до обороту. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що фактично порівняно з планом середній 

рівень витрат на оплату праці робітників підприємства зменшився на 3,48 % до 

обороту (65,07–68,55). Це зменшення дорівнює сумі часткового впливу 

включених до моделі чинників: 
 

%48,3)97,11(49,8 
 ППВОПЗПВОПВОП РРР до обороту. 

 

5) Проведений аналіз ступеня виконання плану трудових показників     

ТОВ «Промінь» дозволив встановити, що майже за всіма показниками 

спостерігається перевиконання планового завдання. Зокрема, обсяг випуску 

продукції фактично порівняно з планом зріс на 560 тис. грн або 5,1% і склав 

5680,0 тис. грн. 

Загальні витрати підприємства на оплату праці в сумі нарахованої 

заробітної платні робітникам виробництва фактично порівняно з планом 

збільшились на 186 тис. грн або 5,3% і склали 3696,0 тис. грн. Дане підвищення 

було зумовлене дією двох чинників – зміною обсягу виробництва продукції та 

рівня витрат на оплату праці. Зростання обсягу виробництва призвело до 

збільшення витрат на оплату праці на 383,88 тис. грн, а скорочення рівня витрат 

на оплату праці на 3,48% до обороту або 5,1% призвело до зниження 

результативного показника на 197,66 тис. грн.  

У свою чергу, зменшення витратності утримання трудових ресурсів 

відбулось за рахунок збільшення середнього розміру заробітної платні на                

4,33 тис. грн або 13,6% фактично порівняно з планом – рівень витрат на оплату 

праці відповідно зріс на 8,49% до обороту, та підвищення продуктивності праці 

одного робітника виробництва на 9,14 тис. грн/особу або 19,6% – рівень витрат 

відповідно зменшився на 11,97 % до обороту.  

Разом з тим, на підприємстві спостерігається скорочення середньої 

чисельності робітників на 8 осіб або 7,3% фактично порівняно з планом.  

Отже, результати проведеного аналізу свідчать про те, що на підприємстві 

ТОВ «Промінь» спостерігається зростання продуктивності праці за одночасного 

збільшення розміру середньої заробітної платні, що в свою чергу зумовлює 

зниження рівня витрат на оплату праці. 
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Завдання № 2.8 

 

На підставі даних промислового підприємства ТОВ «Грот», наведених у 

табл. 2.15, необхідно: 

1) оцінити наявність основних засобів на кінець звітного періоду за 

первісною вартістю; 

2) дослідити динаміку абсолютних показників наявності та руху основних 

засобів; 

3) розрахувати відносні показники руху основних засобів та оцінити їх 

зміни у динаміці; 

4) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.15 − Вихідні дані для аналізу руху основних засобів                         

ТОВ «Грот» 

(тис. грн) 

Показник 
Базисний 

період 

Звітний 

період 

Наявність основних засобів на початок 

періоду за первісною вартістю 3994 4234 

Надійшло основних засобів усього: 250 118 

у тому числі нових 240 118 

Вибуло основних засобів усього: 10 138 

у тому числі в результаті зносу 10 112 

Наявність основних засобів на кінець періоду 

за первісною вартістю 

 

4234 

 

? 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для оцінки наявності основних засобів використовується показник 

вартості основних засобів на кінець періоду за первісною оцінкою (ОЗК). Він 

визначається на підставі формули балансу основних засобів за первинною 

вартістю: 

 

ОЗП+ ОЗН = ОЗВ + ОЗК,      

 

де ОСП, ОСК – основні засоби по первинній вартості відповідно на 

початок і кінець звітного періоду, тис. грн;  

ОЗН – вартість основних засобів, що надійшли, за первинною оцінкою, 

тис. грн; 

ОЗВ – вартість вибулих основних засобів за первинною оцінкою, грн. 

За даними ТОВ «Грот» (табл. 1.15) вартість основних засобів на кінець 

періоду за первісною оцінкою складає: 
 

ОЗК = 4234+118-138 = 4214 тис. грн. 
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2) Абсолютними показниками руху основних засобів є вартість основних 

засобів, які поступили і вибули протягом звітного періоду. Вони знаходять 

відображення в балансах основних засобів за первинною та залишковою 

вартістю. 

Зміни, що відбулися в динаміці абсолютних показників наявності та руху 

основних засобів ТОВ «Грот» досліджуються на підставі аналітичних 

показників динаміки – абсолютного приросту та темпу росту.  

Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і базисний періоди, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням фактичних даних за звітний і базисний періоди за всіма 

показниками, динаміка яких досліджується.  

Техніка та результати оцінки динаміки абсолютних показників наявності 

та руху основних засобів ТОВ «Грот» наведені у табл. 2.16.  

 

Таблиця 2.16 − Аналіз динаміки абсолютних показників наявності та 

руху  основних засобів ТОВ «Грот»  

 

Показник 

Базис-

ний 

період 

Звіт-

ний 

період 

Абсолют-

ний 

приріст  

Темп росту, 

% 

гр.1 гр.2 гр.3 
гр.4 = 

гр. 3-гр. 2 

гр.5 = 

гр.3/гр.2×100 

Наявність основних засобів на 

початок періоду за первісною 

вартістю 3994 4234 240 106 

Надійшло основних засобів усього: 250 118 -132 47,2 

у тому числі нових 240 118 -122 49,2 

Вибуло основних засобів усього: 10 138 128 138,0 

у тому числі у результаті зносу 10 112 102 112,0 

Наявність основних засобів на 

кінець періоду за первісною 

вартістю 4234 4214 -20 99,5 

 

3) Рух основних засобів на підприємстві оцінюється на підставі 

коефіцієнтів надходження (введення) основних засобів (КН), вибуття основних 

засобів (КВИБ), приросту основних засобів (КПР), оновлення основних засобів 

(КОН) та швидкості оновлення основних засобів (ШОН).  

Коефіцієнт надходження (введення) основних засобів (КН) визначається за 

формулою: 

 

К

Н
Н

ОЗ

ОЗ
К  , 
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де ОЗП – первинна вартість основних засобів на початок звітного періоду, 

тис. грн; 

ОЗК – первинна вартість основних засобів на кінець звітного періоду, тис. 

грн; 

За даними ТОВ «Грот» (табл. 1.16) цей коефіцієнт складає: 

– у базисному періоді: 250÷4234=0,059 або 5,9%;  

– у звітному періоді: 118÷4214=0,028 або 2,8%. 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (КВИБ) визначається за формулою: 

 

П

В
ВИБ

ОЗ

ОЗ
К  , 

 

де ОЗВ - вартість основних засобів, які вибули протягом звітного періоду 

за первинною оцінкою, грн; 

ОЗП – первинна вартість основних засобів на початок звітного періоду, 

тис. грн. 

За даними ТОВ «Грот» цей коефіцієнт складає: 

– у базисному періоді: 10÷3994=0,003 або 0,3%;  

– у звітному періоді: 138÷4234=0,033 або 3,3%. 

Коефіцієнт приросту основних засобів (КПР) визначається на підставі 

формули: 

 

П

ПК
ПР

ОЗ

ОЗОЗ
К

)( 


 

 

де ОЗК – первинна вартість основних засобів на кінець звітного періоду, 

тис. грн; 

ОЗП – первинна вартість основних засобів на початок звітного періоду, 

тис. грн. 

 

За даними ТОВ «Грот» цей коефіцієнт складає: 

– у базисному періоді: (4234–3994)÷3994=0,06 або 6,0%;  

– у звітному періоді: (4214–4234)÷4234= – 0,005 або – 0,5%. 

Коефіцієнт заміни устаткування (КЗАМ) розраховується як відношення 

вартості основних засобів, які вибули протягом звітного періоду за первинною 

оцінкою, до вартості основних засобів, що надійшли у звітному періоді. На 

досліджуваному підприємстві він складає: 

– у базисному періоді: 10÷250=0,046 або 4,0%;  

– у звітному періоді: 138÷118= 1,169 або 116,9%. 

Коефіцієнт оновлення основних засобів (КОН) розраховується як 

відношення вартості нових основних засобів, що надійшли і введені в 
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експлуатацію до первинної вартості основних засобів на кінець звітного 

періоду. На досліджуваному підприємстві він складає: 

– у базисному періоді: 240÷4234=0,057 або 5,7%;  

– у звітному періоді: 118÷4214= 0,028 або 2,8%. 

Швидкість оновлення основних засобів (ШОН) визначається 

співвідношенням первинної вартості основних засобів на кінець звітного 

періоду та вартості нових основних засобів, що надійшли і введені в 

експлуатацію. За даними ТОВ «Грот» цей показник складає: 

– у базисному періоді: 4234÷240=17,6;  

– у звітному періоді: 4214÷118= 35,7. 

Для дослідження динаміки відносних показників руху основних засобів 

на підприємстві визначаються абсолютний приріст та темп росту за наведеними 

вище коефіцієнтами. 

Техніка і результати оцінки динаміки руху основних засобів ТОВ «Грот» 

наведені у табл. 2.17.  

 

Таблиця 2.17 – Оцінка динаміки відносних показників руху основних 

засобів ТОВ «Грот» 

 

Показник 
Базисний 

період 

Звітний 

період 

Абсолютна 

зміна (+,-) 

Коефіцієнт надходження (введення) 

основних засобів, % 5,9 2,8 -3,1 

Коефіцієнт вибуття основних засобів, % 0,3 3,3 +3,0 

Коефіцієнт приросту основних засобів, % 6,0 -0,5 -6,5 

Коефіцієнт заміни устаткування, % 4,0 116,9 +112,9 

Коефіцієнт оновлення основних засобів, % 5,7 2,8 -2,9 

Швидкість оновлення основних засобів, 

коефіцієнт 17,6 35,7 +18,1 

 

4) Проведений аналіз руху основних засобів на ТОВ «Грот» дозволив 

встановити, що у звітному році величина основних засобів на кінець періоду за 

первісною вартістю становила 4214 тис. грн, що на 20 тис. грн або 0,5% менше 

ніж у базисному періоді.  

Протягом звітного періоду на підприємство ТОВ «Грот» надійшло 

основних засобів на загальну суму 118 тис. грн, що на 132 тис. грн або 52,8% 

менше ніж у базисному періоді. Вартість нових засобів, введених у 

експлуатацію також скоротилась у порівнянні з минулим періодом на              

122 тис. грн або 50,8%. При цьому вартість основних засобів, що вибули з 

підприємства зросла  на 128 тис. грн або 38%, в тому числі за рахунок зносу на 

102 тис. грн або 12%. Дані зміни абсолютних показників руху основних засобів 

свідчать про негативну динаміку на досліджуваному підприємстві. 
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Більш детальний аналіз руху основних засобів на підставі визначення 

коефіцієнтів руху показав, що у звітному році питома вага основних засобів, що 

надійшли склала 2,8% в загальній їх сумі на кінець звітного періоду, що на 

3,1%-х пункти менше ніж у минулому році. Про це свідчать результати 

розрахунку коефіцієнта надходження (введення) основних засобів. Окрім цього 

у звітному періоді спостерігається зростання частки основних засобів, які 

вибули за період в загальній їх сумі на 3,0%-х пункти, що є негативним 

моментом. Як наслідок, по підприємству спостерігається зменшення 

коефіцієнта приросту основних засобів на 6,5%-х пункти, що говорить про 

зниження інтенсивності оновлення основних засобів у звітному періоді. Це 

підтверджують також розрахунки коефіцієнта оновлення основних засобів, який 

у звітному періоді порівняно з базисним скоротився на 2,9%-х пункти і склав 

2,8%. І, якщо за рахунок нових надходжень у базисному періоді підприємство 

могло поновити свою матеріально-технічну базу за 17,6 років, то виходячи з 

надходжень звітного періоду для цього йому знадобиться 35,7 років. 

Зіставлення даних показує, що коефіцієнт вибуття основних засобів у 

звітному періоді перевищує коефіцієнт їхнього відновлення. Цей факт варто 

оцінити негативно, оскільки він призводить до зниження технічного стану 

основних засобів. 

Отже, керівництву підприємства слід розробити заходи щодо усунення 

виявлених недоліків у частині формування і використання основних засобів, та 

їх впровадження в практичну діяльність. 

 

 

Завдання № 2.9 

 

На підставі даних промислового підприємства ТОВ «Рута», наведених у 

табл. 2.18, необхідно: 

1) визначити питому вагу активної частини основних засобів 

підприємства у загальній їх вартості; 

2) оцінити ефективність використання основних засобів та їх активної 

частини за обидва періоди;  

3) оцінити ефективність використання трудових ресурсів та рівень 

оснащеності праці працівників підприємства за обидва періоди; 

4) визначити рентабельність операційної діяльності підприємства; 

5) дослідити динаміку наведених та обчислених показників; 

6) кількісно оцінити зміну фондовіддачі основних засобів у звітному році 

порівняно з минулим за рахунок зміни:  

а) питомої ваги та фондовіддачі активної частини основних засобів; 

б) продуктивності та озброєності праці робітників підприємства. 

7) кількісно виміряти вплив зміни питомої ваги активної частини 

основних засобів, їх фондовіддачі та рентабельності операційної діяльності 

підприємства на зміну рентабельності основних засобів у звітному році 

порівняно з минулим; 
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8) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.18 – Інформація про основні показники господарювання та 

наявність основних засобів ТОВ «Рута» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця  

виміру 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

1 Обсяг виробництва продукції тис. грн 4884 4894 

2 Прибуток від операційної діяльності тис. грн 492 512 

3 Середньооблікова чисельність працівників  осіб 218 216 

4 Середньорічна вартість основних засобів 

всього, у т.ч.: 
тис. грн 

 

4170 

 

4224 

4.1 - активної частини  тис. грн 820 866 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Питома вага активної частини основних засобів ( актОЗ
d ) розраховується 

за формулою: 

100
ОЗ

ОЗ
d

акт

ОЗ
акт , 

 

де ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн; 
акт

ОЗ  – середньорічна вартість активної частини основних засобів 

підприємства, грн. 

За даними ТОВ «Рута» (табл. 1.18) питома вага активної частини 

основних засобів у загальній їх вартості складає: 

– у минулому році: %,7,191004170820
0

акт
ОЗ

d  

– у звітному році: %5,201004224866
1

акт
ОЗ

d . 

2) Ефективність використання основних засобів та їх активної частини 

оцінюється на підставі показників фондовіддачі, фондомісткості та 

рентабельності основних засобів. Комплексним показником рівня ефективності 

використання основних засобів та їх активної частини є інтегральний показник 

використання основних засобів. Для обчислення цих показників 

використовуються формули, наведені у табл. 2.63, та інформація про основні 

показники господарювання та наявність основних засобів досліджуваного 

підприємства. 

Фондовіддача основних засобів (ФВ) визначається за формулою: 

 

ОЗ

В
ФВ  , 
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де ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн; 
В  – обсяг виробництва продукції на підприємстві, грн. 

 

За даними ТОВ «Рута» (табл. 1.18) фондовіддача основних засобів 

складає: 

– у минулому році: 4884÷4170=1,171 грн;  

– у звітному році: 4894÷4224=1,159 грн. 

Фондомісткість основних засобів (ФМ) розраховується за формулою: 

 

В

ОЗ
ФМ  , 

 

де ОЗ  середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн; 
В  – обсяг виробництва продукції на підприємстві, грн. 

 

За даними ТОВ «Рута» фондомісткість основних засобів складає: 

– у минулому році: 4170÷4884=0,854 грн;  

– у звітному році: 4224÷4894=0,863 грн. 

Рентабельність основних засобів (РОЗ) визначається за формулою: 

 

ОЗ

П
Р

ОП

ОЗ  , 

 

де П
ОП

 – прибуток від операційної діяльності до оподаткування, грн. 

ОЗ  – середньорічна вартість основних засобів підприємства, грн; 

 

За даними ТОВ «Рута» рентабельність основних засобів складає: 

– у минулому році: 492÷4170=0,118 або 11,8%;  

– у звітному році: 512÷4224=0,121 або 12,1%. 

Інтегральний показник використання основних засобів (  акт
ОЗ

),  

розраховується за формулою: 

 

ОЗОЗ РФВ  

 

За даними ТОВ «Рута» даний показник складає: 

– у минулому році: 372,0118,0171,1  пункти;  

– у звітному році: 14,0121,0159,1  пункти. 

Аналогічним чином розраховуються показники ефективності 

використання активної частини основних засобів. 
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3) Ефективність використання трудових ресурсів підприємства 

оцінюється на підставі показника продуктивності праці ( ПП ). Для його 

обчислення використовують вартісний метод:  

 

Ч

В
ПП  , 

 

де В  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному 

періоді, грн; 

Ч – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

осіб.  

За даними ТОВ «Рута» (табл. 1.18) продуктивність праці одного 

працюючого складає: 

– у минулому році: 40,2221848840 ПП тис. грн/особу; 

– у звітному році: 66,2221648941 ПП тис. грн/особу. 

Рівень оснащеності праці працівників підприємства основними засобами 

оцінюється на підставі показника фондоозброєності праці (ФО), який 

обчислюється за формулою: 

 

Ч

ОЗ
ФО 

, 

 

де ОЗ – середня первинна вартість основних засобів, тис. грн; 

Ч  – середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, 

осіб. 

За даними ТОВ «Рута» фондоозброєність праці складає: 

– у минулому році: 4170÷218=19,13 тис. грн/особу;  

– у звітному році: 4224÷216=19,56 тис. грн/особу. 

4) Рентабельність операційної діяльності підприємства (Р
ОП

) визначається 

за формулою: 

 

1000 
В

П
Р

ОП
ОП , 

 

де П
ОП

 – обсяг прибутку від операційної діяльності, грн.; 

В – обсяг виробництва продукції, грн. 

За даними ТОВ «Рута» (табл. 1.18) даний показник складає: 

– у минулому році: %1,10101,048844920 абоР
ОП

 до обороту; 

– у звітному році: %5,10105,048945120 абоР
ОП

 до обороту. 

5) Динаміка показників господарювання ТОВ «Рута» досліджується на 

підставі аналітичних показників динаміки – абсолютного приросту та темпу 

росту.  
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Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і минулий періоди, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих даних. 

Техніка та результати оцінки динаміки наведених та обчислених 

показників господарювання ТОВ «Рута» наведені у табл. 2.19.  

 

Таблиця 2.19 – Аналіз динаміки основних показників господарювання 

та наявності основних засобів ТОВ «Рута» 

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолютний 

приріст  

Темп росту, 

% 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 
гр.6= 

гр.5–гр.4 

гр.7= 

гр.5/гр.4х100 

1 Обсяг виробництва 

продукції  тис. грн 4884 4894 10 100,2 

2 Прибуток від операційної 

діяльності тис. грн 492 512 20 104,1 

3 Середньооблікова 

чисельність працівників  осіб 218 216 -2 99,1 

4 Середньорічна вартість 

основних засобів всього, 

у т.ч.: тис. грн 4170 4224 54 101,3 

4.1 активної частини  тис. грн 820 866 46 105,6 

5 Питома вага активної 

частини основних засобів  пункт 0,197 0,205 0,008 104,1 

6 Фондовіддача основних 

засобів грн 1,171 1,159 -0,012 99,0 

7 Фондовіддача активної 

частини основних засобів грн 5,956 5,651 -0,305 94,9 

8 Фондомісткість основних 

засобів  грн 0,854 0,863 0,009 101,1 

9 Фондомісткість активної 

частини основних засобів  грн 0,168 0,177 0,009 105,4 

10 Продуктивність праці   тис. 

грн/особу 22,4 22,66 0,26 101,2 

11 Фондоозброєність праці  тис. 

грн/особу 19,13 19,56 0,43 102,2 

12 Рентабельність основних 

засобів підприємства  коефіцієнт 0,118 0,121 0,003 102,5 

13 Рентабельність активної 

частини основних засобів 

підприємства  коефіцієнт 0,6 0,591 -0,009 98,5 

14 Рентабельність 

операційної діяльності 

підприємства коефіцієнт 0,101 0,105 0,004 104 
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6) На зміну фондовіддачі суттєвий вплив спричиняють внутрішні 

чинники. Основними з них є зміна питомої ваги активної частини основних 

засобів, їх фондовіддачі, продуктивності праці робітників підприємства та 

технічної оснащеності праці. 

Для кількісної оцінки впливу на зміну фондовіддачі основних засобів 

підприємства у звітному році порівняно з минулим зміни чинників, 

пов’язаних із структурою основних засобів та ефективністю використання їх 

активної частини доцільно застосовувати метод абсолютних різниць до 

наступної факторної моделі: 

 
акт

акт ФВdФВ
ОЗ

 , 

 

де ФВ – фондовіддача основних засобів підприємства, коефіцієнт; 

акт
ОЗ

d  – питома вага активної частини основних засобів у загальній їх 

сумі на підприємстві (структура основних засобів підприємства), коефіцієнт; 

ФВ
акт

 – фондовіддачі активної частини основних засобів, коефіцієнт. 

 

За даними ТОВ «Рута» (табл. 2.19) зміна фондовіддачі основних засобів 

(ΔФВ) складає: 

– під впливом зміни питомої ваги активної частини основних засобів: 

048,0956,5008,00  
акт

ОЗd ФВdФВ акт
актОЗ

 грн. 

– під впливом зміни фондовіддачі активної частини основних засобів: 

 

063,0)305,0(205,0
1

 
акт

ОЗФВ
ФВdФВ актакт  грн. 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна фондовіддачі основних 

засобів ТОВ «Рута» у звітному році порівняно з минулим складає                        

–0,012 (1,159–1,171), і дещо не співпадає з сумою часткового впливу включених 

до моделі чинників: 

 

ФВ   акт
ОЗ

dФВ 015,0)063,0(048,0   акт
ФВ

ФВ  грн. 

 

Для перевірки достовірності результатів проведеного факторного аналізу 

розрахуємо помилку погрішності за формулою: 

 

100
0





 

ФВ

ФВФВ і
 ,      

 

де ФВ  – загальна зміна фондовіддачі основних засобів підприємства за 

досліджуваний період, коефіцієнт; 

  іФВ – сума зміни фондовіддачі основних засобів підприємства під 

впливом і-го чинника, коефіцієнт. 



 150 

Якщо   < 5%, то факторний аналіз зроблено вірно, а отримане відхилення 

склалося за рахунок округлень, якщо ж   > 5% – оцінка впливу чинників на 

зміну результативного показника зроблена невірно, і користуватися цими 

розрахунками для прийняття рішень не доцільно. 

За результатами факторного аналізу фондовіддачі основних засобів           

ТОВ «Рута» помилка погрішності складає: 
 

%3,0100
171,1

)012,0(015,0



 < 5%. 

 

Отже, з імовірністю 99,7% (100-0,3) можна стверджувати, що отримані в 

процесі факторного аналізу фондовіддачі основних засобів ТОВ «Рута» 

результати є достовірними, і їх можна використовувати для обґрунтування 

управлінських рішень. 

Для кількісної оцінки впливу на зміну фондовіддачі основних засобів 

підприємства зміни чинників, пов’язаних із оснащеністю і продуктивністю 

праці працівників підприємства доцільно застосовувати метод відносних 

різниць до наступної факторної моделі: 

 

ФО

ПП
ФВ   

 

де ФВ – фондовіддача основних засобів підприємства, коефіцієнт; 
ПП – продуктивність праці працівників підприємства, грн/ осіб; 

ФО  – фондоозброєність праці працівників підприємства, коефіцієнт. 

За даними ТОВ «Рута» (табл. 1.19) зміна фондовіддачі основних засобів 

підприємства (ΔФВ) складає: 

– під впливом зміни продуктивності праці робітників підприємства: 

 

014,0171,1)1012,1()1( 0   ФОІФВ ПППП  грн. 

 

– під впливом зміни фондоозброєності праці робітників підприємства: 

 

026,0171,1)1
022,1

1
(012,1)1

1
( 0   ФВ
І

ІФВ
ФО

ППФО
 грн. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що у звітному році порівняно з минулим 

фондовіддача основних засобів підприємства зменшилась на 0,012 коефіцієнт 

(1,159–1,171). Це зменшення дорівнює сумі часткового впливу включених до 

моделі чинників 

 

ФВ 012,0)026,0(014,0   ФОПП ФВФВ  грн.  
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7) Для кількісної оцінки сили впливу зміни питомої ваги активної частини 

основних засобів, їх фондовіддачі та рентабельності операційної діяльності 

підприємства на зміну рентабельності основних засобів застосовують прийом 

абсолютних різниць до наступної факторної моделі: 

 
ОПакт

ОЗОЗ РФВdР акт  , 

 

ОЗР  – рентабельності основних засобів підприємства, коефіцієнт; 
ОП

Р  – рентабельність операційної діяльності підприємства, коефіцієнт; 

акт
ОЗ

d  – питома вага активної частини основних засобів у загальній їх сумі 

на підприємстві (структура основних засобів підприємства), коефіцієнт; 
акт

ФВ  – фондовіддача активної частини основних засобів підприємства, 

коефіцієнт. 

За даними ТОВ «Рута» зміна рентабельності основних засобів 

підприємства складає: 

– під впливом зміни структури основних засобів: 

 

0048,0101,0956,5008,000 


ОПакт

ОЗОЗ РФВdР акт
актОЗ

d
грн. 

 

– під впливом зміни фондовіддачі активної частини основних засобів: 

 

0063,0101,0)305,0(205,001




ОПакт

ОЗОЗ РФВdР акт
актФВ

грн.  

 

– під впливом зміни рентабельності операційної діяльності підприємства: 

 

0046,0004,0651,5205,011




ОПакт

ОЗОЗ РФВdР акт
ОПР

 грн. 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна рентабельності 

основних засобів у звітному році порівняно з минулим складає 0,003 грн 

(0,121–0,118), і дещо не співпадає з сумою часткового впливу включених до 

моделі чинників: 

 
 ОЗР 

 актОЗ
dОЗР 


акт

ФВ
ОЗР 


ОП

Р
ОЗР

0031,00046,0)0063,0(0048,0   грн. 

 

Для перевірки достовірності результатів проведеного факторного аналізу 

розрахуємо помилку погрішності за формулою 

 

100

0





 

ОЗ

іОЗОЗ

Р

РР
 ,     
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де ОЗР  – загальна зміна рентабельності основних засобів підприємства 

за досліджуваний період, коефіцієнт; 

 


іОЗР – сума зміни рентабельності основних засобів підприємства під 

впливом і–го чинника, коефіцієнт. 

Якщо   < 5%, то факторний аналіз зроблено вірно, а отримане відхилення 

склалося за рахунок округлень, якщо ж   > 5% – оцінка впливу чинників на 

зміну результативного показника зроблена невірно, і користуватися цими 

розрахунками для прийняття рішень не доцільно. 

За результатами факторного аналізу рентабельності основних засобів           

ТОВ «Рута» помилка погрішності складає: 
 

%01,0100
118,0

0031,0003,0



 < 5%. 

 

Отже, з імовірністю 99,99% (100-0,01) можна стверджувати, що отримані 

в процесі факторного аналізу рентабельності основних засобів ТОВ «Рута» 

результати є достовірними, і їх можна використовувати для обґрунтування 

управлінських рішень. 

8) Проведений аналіз динаміки основних показників господарювання 

ТОВ «Рута», дозволив встановити, що протягом звітного періоду обсяг 

виробництва продукції збільшився на 10 тис. грн або 0,2% і склав 4894 тис. грн. 

Прибуток від операційної діяльності зріс на 20 тис. грн або 4,1% і становив   

512 тис. грн. Середньорічна вартість основних засобів підприємства, у тому 

числі їх активної частини у порівнянні з минулим періодом збільшилась на      

54 тис. грн або 1,3% та 46 тис. грн або 5,6% і склала 4224 тис. грн та                         

866 тис. грн відповідно. 

Зміни у складі основних засобів зумовили відповідні зміни у їх структурі, 

так питома вага активної частини основних засобів збільшилась на                        

0,8%-х пункти або 4,1% і становила 20,5%. 

Ефективність використання основних засобів, у тому числі їх активної 

частини, за досліджуваний період знижується, про що свідчить негативна 

динаміка показників фондовіддачі основних засобів. Так, якщо у минулому році 

з кожної гривні основних засобів було вироблено продукції на 1,171 грн, то у 

звітному році підприємство отримує продукції на 0,012 грн або 1% менше. Такі 

ж висновки можна зробити на підставі зростання показників фондомісткості. 

Так, оскільки темпи росту фондомісткості основних засобів та їх активної 

частини більше одиниці (1,011 та 1,054 відповідно), можна говорити про 

зниження ефективності використання основних засобів.  

Зниження фондовіддачі зумовлене перевищенням темпу зростання 

середньорічної вартості основних засобів (101,3%) над темпом зростання 

обсягу виробництва продукції (100,2%). 

У результаті факторного аналізу було встановлено, що у зв'язку зі 

збільшенням питомої ваги активної частини основних засобів рівень 

фондовіддачі зріс порівняно з минулим роком на 0,048 грн. Зниження 
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фондовіддачі активної частини основних засобів на 0,305 грн або 5,1% 

зумовило зменшення рівня фондовіддачі на 0,063 грн. Таким чином, резервом 

зростання рівня фондовіддачі є підвищення фондовіддачі активної частини 

основних засобів. 

Позитивний вплив на зміну фондовіддачі порівняно з минулим роком у 

розмірі 0,014 грн спричинило збільшення продуктивності праці на                           

0,26 тис. грн/особу або 1,2%. До зниження фондовіддачі на 0,026 грн призвело 

зростання фондоозброєності праці працівників на 0,43 тис. грн/особу або 2,2%. 

Рентабельність основних засобів ТОВ «Рута» у звітному році становила 

12,1%, що на 0,3% вище ніж у минулому році. Дане зростання було зумовлено 

впливом трьох чинників – зміни структури основних засобів, фондовіддачі 

активної частини основних засобів та рентабельності операційної діяльності. За 

рахунок зростання питомої ваги активної частини основних засобів у загальній 

їх вартості рентабельність зросла на 0,48%, збільшення рентабельності 

операційної діяльності фактично порівняно з минулим роком на 0,4% призвело 

до збільшення рентабельності основних засобів на 0,46%, тоді як зниження 

фондовіддачі активної частини основних засобів зумовило зниження 

результативного показника на 0,63%.  

 

 

Завдання № 2.10 

 

На підставі даних ПрАТ «Миловарний комбінат», наведених у табл. 2.20, 

необхідно: 

1) визначити планову потребу підприємства у сировині для виробництва 

продукції за звітний період; 

2) оцінити ступінь виконання плану постачання сировини у виробництво 

в цілому та за асортиментом; 

3) оцінити ступінь забезпеченості поточних виробничих потреб 

підприємства сировиною; 

4) зробити висновки. 

 

Розв’язок завдання 
 

1) У вартісних одиницях планова потреба за окремими видами 

матеріальних ресурсів і в цілому по підприємству визначається на підставі 

формули: 

 


варт
МРі

варт
МР ПП , 

 

де варт
МРП , варт

МРіП  – відповідно планова потреба у матеріальних ресурсах в 

цілому по підприємству та в ресурсах і-го виду та для виконання виробничої 

програми та інших виробничих потреб у цілому по підприємству у вартісних 

вимірниках відповідно, грн. 
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Таблиця 2.20 – Інформація щодо надходження і витрачання сировини 

у виробництві продукції ПрАТ «Миловарний комбінат» за рік 

 

№ 

з/п 
Сировина 

Планові за-

паси сиро-

вини на 

кінець 

періоду,  

тис. грн 

Витрачання 

сировини у 

виробництві 

продукції 

згідно з нор-

мативом, кг 

Планова ці-

на придбан-

ня одиниці 

сировини, 

грн 

Надходження 

сировини, 

тис. грн 

За укла-

деними 

дого-

ворами 

Фак-

тично 

1 Дистилят жирних 

кислот пальмовий 80,3 145 20 3010,5 3056,4 

2 Жир яловичий 23,5 90,5 40,6 3700 3674,4 

3 Жир кістковий 564,2 59,1 50 3497 3628,8 

4 Жир свинячий 750,5 60,4 35 2700 2904 

5 Масло кокосове  450,5 37,1 65 2865,7 2868 

6 Віддушка для 

косметики „Apple” 980,5 45,9 55 3600 3874,6 

7 Віддушка для кос-

метики „Blueberry” 20 22 40 905 912 

8 Віддушка для кос-

метики „Emili Aqua” 25,5 25 35 900 900 

9 Віддушка для 

косметики „Lilac” 15,5 14,7 60 887 885 

10 Разом 2910,5 499,7 400,6 22065,2 22703,2 

 

Потреба у певному виді сировини ( варт
МРіП ) обчислюється за формулою: 

 

iMP
перкін

i
варт
МРi pNМРП

ij


..
0 , 

 

де ..
0

перкін
іМР – планові запаси матеріальних ресурсів на кінець періоду за     

і-м видом сировини і матеріалів, грн; 

MPijN  – норматив витрачання сировини і матеріалів і-го виду для 

виробництва j-го виду продукції в рамках виробничої програми та інших 

виробничих потреб підприємства, од. (або кілограм, тонн,  тощо); 

ip  – планова ціна придбання одиниці матеріальних ресурсів і-го виду, 

грн; 

 

За даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 2.20) планова потреба (у 

вартісному вимірі) у пальмовому дистиляті жирних кислот складає                

2980,3 тис. грн ( 201453,80  ). 
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Аналогічним чином визначається планова потреба за всіма іншими 

видами сировини. 

У цілому по підприємству планова потреба у сировині для виробництва 

продукції (у вартісному вимірі) визначається сумою розміру потреби за 

окремими видами сировини, і за даними ПрАТ «Миловарний комбінат»              

(табл. 2.21) складає 22126,8 тис. грн: 

 

 0,35050,28625,28642,35198,36973,2980
варт
МРП  

                                                     8,221265,8975,9000,900   тис. грн. 

 

Таблиця 2.21 – Оцінка ступеня виконання плану постачання 

матеріалів у виробництво та ступеня забезпеченості виробничих потреб 

ПрАТ «Миловарний комбінат» 

 

Сировина 

Планова 

потреба у 

матері-

альних 

ресурсах, 

тис. грн. 

Надходження сировини, тис. грн Коефі-

цієнт 

виконан-

ня плану 

поста-

чання 

% 

За укла-

деними 

договорами  

Фактично 

Фактично 

в межах 

укладених 

договорів 

Фактично 

в межах 

планової 

потреби 

Дистилят 

жирних кислот 

пальмовий 2980,3 3010,5 3056,4 3010,5 2980,3 101,5 

Жир яловичий 3697,8 3700,0 3674,4 3674,4 3674,4 99,3 

Жир кістковий 3519,2 3497,0 3628,8 3497,0 3519,2 103,8 

Жир свинячий 2864,5 2700,0 2904,0 2700,0 2864,5 107,6 

Масло кокосове  2862,0 2865,7 2868,0 2865,7 2862,0 100,1 

Віддушка для 

косметики 

„Apple” 3505,0 3600,0 3874,6 3600,0 3505,0 107,6 

Віддушка для 

косметики 

„Blueberry” 900,0 905,0 912,0 905,0 900,0 100,8 

Віддушка для 

косметики 

„Emili Aqua” 900,5 900,0 900,0 900,0 900,0 100,0 

Віддушка для 

косметики 

„Lilac” 897,5 887,0 885,0 885,0 885,0 99,8 

Разом 22126,8 22065,2 22703,2 22037,6 22090,4 102,9 

 

2) Ступінь виконання плану постачання сировини у виробництво 

оцінюють на підставі коефіцієнта виконання плану постачання. Даний 
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коефіцієнт визначається як в цілому по підприємству, так і за окремим видом 

сировини на підставі формули: 

 

1001 

іД

і
МР

МРіпост
МР

Н

Н
К  

 

iДМР
Н ,

1МРi
Н  – відповідно вартість матеріальних ресурсів і-го виду за 

укладеними договорами на поставку (надходження) та фактичне їх 

надходження на підприємство, грн. 

За даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 1.21) план постачання 

пальмового дистиляту жирних кислот виконаний на 101,5%: 

 

5,1011005,30104,3056 
пост
МРі

К %. 

 

Аналогічним чином оцінюється виконання плану постачання за всіма 

іншими видами сировини. 

У цілому коефіцієнт виконання плану постачання сировини у 

виробництво за даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 1.21) становить: 

 

9,1021002,220652,22703 
пост
МРК %. 

Для оцінки ступеня виконання плану постачання сировини за 

асортиментом обчислюють коефіцієнт виконання плану постачання за 

асортиментом ( постас
МРК

. ) за наступною формулою: 

100
)(

1.






Д

Д

МРi

МРiМРiпостас
МР

Н

НН
К , 

 

де )(
1 іДМРМРі

НН  – фактичне надходження сировини і матеріалів на 

підприємство в межах укладених договорів на поставку матеріальних ресурсів 

і-го виду, грн.; 

iДМР
Н  – вартість матеріальних ресурсів і-го виду за укладеними 

договорами на поставку (надходження), грн. 

За даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 1.21) коефіцієнт 

виконання плану постачання сировини за асортиментом становить: 

 

87,991002,220656,22037
.


постас

МРК %. 

 

3) Для оцінки ступеня забезпеченості виробничих потреб підприємства 

сировиною обчислюють коефіцієнти забезпеченості виробництва сировиною за 

потребою та фактичний, і коефіцієнт відповідності надходження сировини і 

виробничої потреби за асортиментом.  
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Коефіцієнт забезпеченості виробництва сировиною за потребою 

( ..потрзаб
МРК ) визначається за формулою: 

 

100

0

..






МРi

МРiпотрзаб
МР

П

Н
К

Д , 

 

де 
ДМРі

Н , 
0МРі

П  – відповідно вартість за укладеними договорами на 

поставку (надходження) та планова потреба підприємства в запасах сировини і 

матеріалів і-го виду (з урахуванням залишків), грн; 

За даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 1.21) даний показник 

складає: 

 

72,991008,221262,22065
..


потрзаб

МРК %. 

 

Фактичний (покриття потреби) коефіцієнт забезпеченості виробництва 

сировиною ( покр
МРК ) визначається на підставі формули: 

 

100

0

1 



МРi

МРiпокр
МР

П

Н
К , 

 

де 
1МРі

Н , 
0МРі

П  – відповідно фактичне надходження (поставка) та планова 

потреба підприємства в запасах сировини і матеріалів і-го виду (з урахуванням 

залишків), грн; 

За даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 1.21) цей коефіцієнт 

складає: 

 

6,1021008,221262,22703 
покр
МРК %. 

 

Коефіцієнт відповідності надходження сировини виробничій потребі за 

асортиментом ( постас
ПНК

.
/ ) визначається на підставі формули: 

 

100
)(

0

01.
/ 




МРi

МРiМРiпостас
ПН

П

ПН
К , 

 

де )(
01 іМРМРі

ПН  – фактичне надходження сировини і матеріалів на 

підприємство в межах планової потреби підприємства в матеріальних ресурсах 

і-го виду, грн; 

0МРі
П  – планова потреба підприємства в запасах сировини і матеріалів і-го 

виду (з урахуванням залишків), грн 
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За даними ПрАТ «Миловарний комбінат» (табл. 2.21) складає: 

 

84,991008,221264,22090
.
/ 
постас
ПНК %. 

 

Усі розрахунки вище розглянутих показників краще реалізовувати та 

надавати у вигляді аналітичної таблиці. Техніка та результати оцінки ступеня 

виконання плану постачання матеріалів у виробництво та ступеня 

забезпеченості виробничих потреб ПрАТ «Миловарний комбінат» у цілому та за 

асортиментом наведені у табл. 1.21.  

4) Проведений аналіз показників надходження та витрачання сировини у 

виробництві продукції ПрАТ «Миловарний комбінат» дозволив встановити, що 

планова потреба у сировині для виробництва продукції за звітний період у 

цілому по підприємству складає 22126,8 тис. грн. Згідно з укладеними 

договорами на підприємство мало надійти сировини на загальну суму                 

22065,2 тис. грн. Фактичні ж поставки перевищили встановлені договором 

розміри на 2,9% (за результатами розрахунку коефіцієнта виконання плану 

постачання) або 638 тис. грн (22703,2–22065,2).  

Перевиконання плану постачання сировини у виробництво зумовлено 

тим, що за всіма видами сировини (окрім жиру яловичого та віддушки для 

косметики „Lilac”, за якими ступінь виконання плану надходження було 

недовиканоно на 0,7 та 0,2% відповідно) фактичне надходження перевищує 

розмір постачання, встановлений договором.  

Оцінка ступеня виконання плану постачання сировини у виробництво за 

асортиментом свідчить, що ПрАТ «Миловарний комбінат» для потреб 

виробництва недоотримало сировини певного асортименту, визначеного 

укладеними договорами на поставку, в середньому на 0,13% (99,87–100). 

Результати оцінки ступеня забезпеченості виробничих потреб 

підприємства сировиною, показали, що у звітному році ПрАТ «Миловарний 

комбінат» рівень забезпеченості потреби підприємства у сировині укладеними 

договорами на її поставку складає 99,72%. Вартість же фактично виконаних 

договорів на поставку сировини перевищила планову потребу підприємства на 

2,6%. Відносно ступеня відповідності фактичного надходження сировини в 

розрізі асортименту, визначеного виробничою потребою, зазначимо, що в 

звітному періоді виробничий процес підприємства майже на 100% (99,84%) 

забезпечений сировиною певного асортименту. Недоотримало сировини 

необхідного асортименту на 0,16%.  

Для забезпечення безперервної роботи підприємства слід оптимізувати 

показники матеріального постачання. 

 

 

Завдання № 2.11 

 

На підставі даних промислового підприємства ТОВ «Світ», наведених у 

табл. 2.22, необхідно: 
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1) визначити рівень ефективності використання матеріальних ресурсів у 

минулому та звітному роках на підставі показників матеріаловіддачі, 

матеріаломісткості та питомої ваги матеріальних затрат у собівартості продукції; 

2) оцінити витратність виробничої діяльності підприємства за обидва 

періоди; 

3) дослідити динаміку наведених і обчислених показників; 

4) кількісно виміряти вплив на зміну матеріаловіддачі продукції у 

звітному періоді порівняно з минулим зміни витрат предметів праці та обсягу 

випуску продукції; 

5) кількісно виміряти вплив зміни питомої ваги витрат предметів праці у 

собівартості продукції та рівня собівартості виробництва продукції на зміну 

матеріаломісткості продукції у звітному періоді порівняно з минулим; 

6) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.22 – Інформація щодо основних показників виробничої 

діяльності ТОВ «Світ» 

(тис. грн) 

№ 

з/п 
Показник 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

1 Обсяг випуску продукції 9774,0 9809,0 

2 Собівартість випущеної продукції 7160,0 7330,5 

3 Витрати матеріальних ресурсів на виробництво 

продукції 3727,7 3759,3 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для визначення рівня ефективності використання матеріальних 

ресурсів у виробництві продукції ТОВ «Світ» скористаємось формулами       

розрахунку матеріаловіддачі, матеріаломісткості та питомої ваги витрат 

матеріальних затрат у собівартості продукції. 

Матеріаловіддача (МВ) визначається наступним чином: 

 

МРВ

В
МВ  , 

  

де В  – обсяг випуску продукції в цілому по підприємству, грн; 

МРВ  – витрати на виробництво продукції матеріальних ресурсів в цілому 

по підприємству, грн. 

За даними ТОВ «Світ» (табл. 1.22) матеріаловіддача складає: 

– у минулому році: 622,27,37270,97740 МВ  грн;  

– у звітному році: 609,23,37590,98091 МВ  грн. 

Матеріаломісткість (ММ) обчислюється за формулою: 
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В

В
ММ МР , 

 

де В  – обсяг випуску продукції в цілому по підприємству, грн; 

МРВ  – витрати на виробництво продукції матеріальних ресурсів в цілому 

по підприємству, грн. 

 

За даними ТОВ «Світ» (табл. 1.22) матеріаломісткість складає: 

– у минулому році: 381,00,97747,37270 ММ  грн;  

– у звітному році: 383,00,98093,37591 ММ  грн.  

Питома вага витрат матеріальних затрат у собівартості продукції (
МРВD ) 

визначається за формулою: 

 

100
СВ

В
D МР

ВМР
, 

 

де МРВ  – витрати на виробництво продукції матеріальних ресурсів в 

цілому по підприємству, грн; 

CВ  – собівартість випуску продукції в цілому по підприємству, грн. 

 

За даними ТОВ «Світ» (табл. 1.22) питома вага витрат матеріальних 

затрат у собівартості продукції дорівнює: 

– у минулому році: %1,521000,71607,3727
0


МРВD ; 

– у звітному році: %3,511005,73303,3759
1


МРВD . 

2) Витратність виробничої діяльності підприємства характеризує 

показник рівень собівартості продукції (РСВ), який визначається за формулою: 

 

100
В

СВ
РСВ , 

 

де В – обсягу випуску продукції, грн; 

СВ – собівартості випущеної продукції, грн. 

 

За даними ТОВ «Світ» (табл. 1.22) рівень собівартості продукції складає: 

– у минулому році: %3,731000,97740,7160
0


МРВD ; 

– у звітному році: %7,741000,98095,7330
1


МРВD . 

3) Динаміка показників господарювання ТОВ «Світ» досліджується на 

підставі аналітичних показників динаміки – абсолютного приросту та темпу 

росту.  
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Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і минулий періоди, а темп росту – їх співвідношенням, вираженим у 

відсотках. 

Техніка і результати оцінки динаміки обсягу випуску продукції, наявності 

та ефективності використання матеріальних ресурсів ТОВ «Світ» наведені              

у табл. 2.23.  

 

Таблиця 2.23 – Оцінка динаміки обсягу випуску, наявності та 

ефективності використання матеріальних ресурсів ТОВ «Світ»  

 

№ 

з/п 
Показник 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолют-

ний 

приріст 

Темп 

росту, % 

гр. 1 гр. 2 гр.3 гр.4 гр.5=гр.4-гр.3 
гр.6= 

гр.4/гр.3×100 

1 Обсяг випуску продукції, тис. грн 9774,0 9809,0 35,0 100,4 

2 Собівартість випущеної про-

дукції, тис. грн 7160,0 7330,5 170,5 102,4 

3 Витрати матеріальних ресурсів на 

виробництво продукції, тис. грн 3727,7 3759,3 31,6 100,8 

4 Матеріаловіддача, грн 2,622 2,609 -0,013 99,5 

5 Матеріаломісткість, грн 0,381 0,383 0,002 100,5 

6 Питома вага предметів праці у 

собівартості продукції, % 52,1 51,3 -0,008 98,5 

7 Рівень собівартості продукції, % 73,3 74,7 0,015 102,0 

 

4) Для кількісної оцінки сили впливу зміни витрат матеріальних ресурсів 

у виробництві ( МРВ ) та обсягу випуску продукції (В) на зміну матеріаловіддачі 

(МВ) у звітному році порівняно з минулим, доцільним є застосування методу 

абсолютних різниць до факторної моделі фондовіддачі, що наведена формулою  

 

МРВ

В
МВ  . 

 

За даними ТОВ «Світ» (табл. 2.23) зміна матеріаловіддачі ( МВ ) складає: 

– під впливом зміни обсягу випуску продукції ( В ): 

 

009,0
7,3727

0,35

0




 
МР

В
В

В
МВ  грн; 

 

– під впливом зміни  витрат предметів праці ( МРВ ): 
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022,0
7,3727

1

3,3759

1
0,9809

11

0
1

1 























 
МРМР

В
ВВ

ВМВ
МР

 грн. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальне зниження матеріаловіддачі в 

звітному році порівняно з минулим складає 0,013 грн. ( 622,2609,2  ), і 

дорівнює сумі часткового впливу включених до моделі чинників 

 
  .013,0022,009,0 грнМВМВМВ

МРВВ    

 

5) Для кількісної оцінки сили впливу зміни питомої ваги витрат предметів 

праці в собівартості продукції (
МРВD ) та рівня собівартості виробництва 

продукції (РСВ) на зміну матеріаломісткості (ММ) у звітному році порівняно з 

минулим, доцільним є застосування методу відносних різниць до факторної 

моделі матеріаломісткості, яка надана формулою: 

 

СВВ РDММ
МР

 . 

 

За даними ТОВ «Світ» (табл. 1.23) зміна матеріаломісткості ( ММ ) 

складає: 

– під впливом зміни  питомої ваги витрат предметів праці у собівартості 

продукції (
МРВD ): 

 

    006,0381,01985,01 0   ММІММ
МРВМРВ DD  грн; 

 

– під впливом зміни  рівня собівартості виробництва продукції (РСВ): 

 

    008,0381,0102,1985,01 0   ММІІММ
СВМРВСВ РDР  грн.  

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна матеріаломісткості  у 

звітному році порівняно з минулим складає 0,002 грн ( 381,0383,0  ), і дорівнює 

сумі часткового впливу включених до моделі чинників: 

 

  002,0008,0006,0   СВМРВ РD ММММММ  грн.  

 

6) Результати оцінки динаміки обсягу випуску, наявності та ефективності 

використання матеріальних ресурсів ТОВ «Світ» свідчать про те, що у звітному 

році порівняно з минулим спостерігається зростання обсягу випуску продукції 

на 35 тис. грн або 0,4%. Собівартість випущеної продукції та витрати 

матеріальних ресурсів на виробництво продукції також зростають на                    
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170,5 тис. грн або 2,4% та 31,6 тис. грн або 0,8% й складають відповідно                     

7330,5 тис. грн та 3759,3 тис. грн. 

У звітному році на досліджуваному підприємстві спостерігається 

зниження ефективності використання матеріальних ресурсів. Так, 

матеріаловіддача зменшилась на 0,013 грн або 0,5%, а матеріаломісткість зросла 

на 0,002 грн або 0,5%. Окрім цього, витратність виробничої діяльності         

ТОВ «Світ» збільшується, про що свідчить зростання рівня собівартості 

продукції на 0,015%-х пункти або 2%. 

Проведений факторний аналіз дозволив встановити, що матеріаловіддача 

відносно минулого року збільшилась на 0,009 грн за рахунок зростання обсягу 

випуску продукції. У той же час за рахунок підвищення витрат предметів праці 

на виробництво продукції відмічається скорочення матеріаловіддачі на                 

0,022 грн. 

Збільшення матеріаломісткості було зумовлено впливом двох чинників – 

зміною питомої ваги матеріальних витрат у собівартості випущеної продукції та 

рівня собівартості продукції. Так, за рахунок зменшення питомої ваги 

матеріальних витрат у собівартості продукції на 0,008%-х пункти або 1,5% 

матеріаломісткість знизилась на 0,006 грн. При цьому підвищення витратності 

виробничої діяльності призвело до збільшення матеріаломісткості на 0,008 грн. 

На перспективу керівництву підприємства слід приділити увагу 

підвищенню рівня ефективності використання матеріальних ресурсів. 

 

 

Завдання № 2.12 

 

На підставі даних ТОВ «Графіт», наведених у табл. 2.24, і додаткової 

інформації необхідно: 

1) визначити обсяг товарної продукції та її собівартість за звітний період; 

2) обчислити витрати на 1 грн товарної продукції за звітний період; 

3) оцінити ступінь виконання плану обсягу виробництва продукції, її 

собівартості та витрат на 1 грн товарної продукції; 

4) кількісно виміряти вплив зміни обсягу виробленої продукції, її 

структури, змінних витрат на одиницю продукції та постійних витрат на весь 

випуск, на зміну фактичної собівартості продукції порівняно з плановою; 

5) кількісно оцінити зміни за звітний період витрат на 1 грн товарної 

продукції за рахунок зміни обсягу виробленої продукції, її структури, змінних 

витрат на одиницю продукції, постійних витрат на весь випуск та оптових цін 

на продукцію підприємства; 

6) зробити висновки. 

 

Додаткова інформація. Сума умовно-постійних витрат у собівартості 

загального випуску промислової продукції за планом становить 218,0 тис. грн, а 

фактично – 277,0 тис. грн. 
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Таблиця 2.24 – Інформація щодо показників виробничої діяльності   

ТОВ «Графіт» 

№ 

з/п 
Продукція 

Обсяг 

виробництва, 

 тис. од. 

Оптова ціна за од., 

грн 

Змінні витрати  

на од., грн 

план факт план факт план факт 

1 А 100 108 10,0 11,0 5,0 6,0 

2 В 48 60 12,0 12,4 7,5 8,0 

3 С 30 34 14,0 16,0 9,0 10,0 

 Разом 178 202 - - - - 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Обсяг товарної продукції в цілому по підприємству визначається 

сумою обсягів виробництва товарної продукції за окремими її видами. 

На підставі даних ТОВ «Графіт» (табл. 1.24) обсяг виробництва 

продукції А, готової до вжитку, у звітному періоді складає: 

–за планом: 0,10000,10100
0

АТП  тис. грн; 

– фактично: 0,11880,11108
1

АТП тис. грн. 

Аналогічним чином визначається обсяг виробництва товарної продукції В і С. 

У цілому по підприємству обсяг товарної продукції складає: 

–за планом: 0,19960,4200,5760,10000 ТП  тис. грн; 

– фактично: 0,24760,5440,7440,11881 ТП тис. грн. 

Собівартість виробництва товарної продукції (СВ ) визначається на 

підставі формули:  

 

пост
п

і

зм
ii ВBqСВ 

1

)( , 

 

де iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і–го виду, од.; 
зм
іВ  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і–го виду, грн; 
пост

В  – постійні витрати на виробництво та реалізацію продукції, грн.  

 

На підставі даних ТОВ «Графіт» (табл. 1.24) собівартість товарної 

продукції підприємства у звітному періоді складає: 

– за планом:        0,13480,2180,9305,7480,51000 СВ  тис. грн; 

– фактично:        0,17450,2770,10340,8600,61081 СВ  тис. грн. 

2) Витрати на 1 грн товарної продукції (
грн

B ) визначаються на підставі 

формули: 

100
ТП

СВ
B

грн
, 
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де СВ – собівартість виробництва товарної продукції, грн; 

ТП – обсяг товарної продукції в цілому по підприємству, грн. 

 

За даними ТОВ «Графіт» витрати на 1 грн товарної продукції у звітному 

році складають: 

–за планом: 54,671000,19960,1348
0

грнВ грн; 

– фактично: 48,701000,24760,1745
1

грнВ  грн. 

3) Для оцінки ступеня виконання плану обсягу виробництва товарної 

продукції, її собівартості та витрат на 1 грн товарної продукції обчислюють 

абсолютне відхилення від плану та відсоток виконання плану за всіма 

показниками, зміна яких досліджується. Абсолютне відхилення від плану 

визначається різницею між фактичними та запланованими даними за всіма 

показниками, а відсоток виконання плану – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих показників. 

Техніка та результати оцінки ступеня виконання плану та дотримання 

кошторису витрат операційної діяльності ТОВ «Графіт» наведені у табл. 2.25. 

 

Таблиця 2.25 – Оцінка ступеня виконання плану виробництва товарної 

продукції та витрат на її випуск ТОВ «Графіт» 

 

№ 

з/п 
Показник План  Факт 

Абсолютне 

відхилення 

від плану 

Відсоток 

виконання 

плану, % 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
гр.5= 

гр.4–гр.3 

гр.6= 

гр.4:/гр.3х100 

1 Обсяг виробництва продукції, тис. грн 1996,0 2476,0 480,0 124,0 

2 Собівартість продукції, тис. грн. 1348,0 1745,0 397,0 129,5 

3 Витрати на 1 грн товарної продукції, 

грн 
67,54 70,48 2,94 104,4 

 

4) На зміну собівартості продукції впливають чинники, пов’язані зі 

зміною кількості виробленої продукції певного виду, суми змінних витрат на 

виробництво одиниці продукції  та суми постійних витрат на виробництво і 

реалізацію продукції.  

Для кількісної оцінки впливу цих чинників на зміну фактичної 

собівартості від запланованої її величини доцільно використовувати прийом 

повних ланцюгових підстанов до факторної моделі собівартості, що 

виражається формулою: 

 

пост
п

і

зм
ii ВBqСВ 

1

)( , 
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де СВ  – собівартість виробництва та реалізації продукції, грн; 

iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і-го виду, од.; 
зм
іВ  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і-го виду, грн; 
пост

В  – постійні витрати на виробництво та реалізацію продукції, грн.  

Для забезпечення можливості кількісної оцінки впливу зміни обсягу та 

структури виробництва продукції на загальну зміну собівартості продукції, 

наведену факторну модель необхідно розширити, представивши кількість 

виробленої продукції і-го виду добутком загального обсягу виробництва 

продукції у натуральному вираженні та питомої ваги виробленої продукції 

певного виду в загальному її обсязі. Отже, розширена факторна модель 

залежності собівартості продукції від чинників, що її визначають, матиме 

вигляд: 

 

пост
п

і

зм
ii ВBdQСВ 

1

)(  

 

де СВ  – собівартість виробництва та реалізації продукції, грн;  

Q  – загальний обсяг виробництва продукції у натуральному вираженні, 

од.; 

id  – питома вага виробленої продукції певного виду в загальному її 

обсязі, коефіцієнт; 
зм
іВ  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і–го виду, грн; 
пост

В  – постійні витрати на виробництво та реалізацію продукції, грн.  

 

Для її застосування необхідно обчислити питому вагу кожного виду 

продукції у загальному обсязі виробництва у натуральному вираженні: 

 

100
Q

q
d i

i , 

 

де iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і-го виду, од.; 

Q  – загальний обсяг виробництва продукції у натуральному вираженні, 

од. 

За даними ТОВ «Графіт» (табл. 2.24) питома вага виробництва продукції 

А складає: 

– за планом: 5618,0178100
0

Аd або 56,18%; 

– фактично: 5347,0202108
1

Аd  або 53,47%. 

Аналогічним чином визначається питома вага кількості виробленої 

продукції В і С у загальному обсязі виробництва товарної продукції               

ТОВ «Графіт». 
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Алгебраїчна сума часток окремих видів продукції має дорівнювати 100%. 

Реалізація методу повних ланцюгових підстанов передбачає попереднє 

визначення собівартості виробництва товарної продукції за умов послідовної 

заміни базисного значення кожного з визначених у моделі чинників його 

фактичною величиною. Отримані умовні значення собівартості товарної 

продукції в подальшому використовуються для кількісної оцінки сили впливу 

чинників на її зміну. 

Техніка розрахунку собівартості товарної продукції ТОВ «Графіт» за 

різних значень визначених вище наведеною факторною моделлю чинників 

наступна: 

 

І підставлення 
пост

п

і

зм
ii ВBdQСВ 0

1
0000 )( 



; 

ІІ підставлення 
пост

п

і

зм
ii ВBdQСВ 0

1
001

/
)( 



; 

ІІІ підставлення 
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п

і

зм
ii ВBdQСВ 0

1
011
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IV підставлення 
пост

п

і

зм
ii ВBdQСВ 0

1
111

///
)( 



; 

V підставлення 
пост

п

і

зм
ii ВBdQСВ 1

1
1111 )( 



. 

 

Результати розрахунку за різних умов собівартості виробництва товарної 

продукції за даними ТОВ «Графіт» (табл. 1.24) наведені у табл. 2.26. 

 

Таблиця 2.26 – Розрахункова таблиця для визначення впливу 

чинників на зміну собівартості продукції ТОВ «Графіт» 
 

Підстановка Продукція Q  id  зм

і
В  

Змінні 
витрати 

на вироб-
ництво 

продукції 

Постійні 
витрати 

на вироб-
ництво 

продукції 
пост

В  

Собівар-
тість ви-
робниц-
тва про-
дукції, 

іСВ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

І: 0СВ  

А 178 0,5618 5,0 500,0   

В 178 0,2697 7,5 360,1 

С 178 0,1685 9,0 269,9 

Разом  1130,0 218,0 1348,0 

ІІ: /
СВ  

А 202 0,5618 5,0 567,4   

В 202 0,2697 7,5 408,6 

С 202 0,1685 9,0 306,3 

Разом  1282,3 218,0 1500,3 
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Продовження таблиці 2.26 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІІ: //СВ  

А 202 0,5347 5,0 540,1   

В 202 0,297 7,5 450,0 

С 202 0,1683 9,0 306,0 

Разом  1296,1 218,0 1514,1 

 

IV: ///СВ  

А 202 0,5347 6,0 648,1   

В 202 0,297 8,0 480,0 

С 202 0,1683 10,0 340,0 

Разом   1468,1 218,0 1686,1 

V: 1СВ  

А 202 0,5347 6,0 648,0   

В 202 0,297 8,0 480,0 

С 202 0,1683 10,0 340,0 

Разом  1468,1 277,0 1745,0 

 

Таким чином, зміна проти плану фактичної собівартості виробництва 

товарної продукції ТОВ «Графіт» ( СВ ) за даним табл. 2.26 складає: 

– під впливом зміни загального обсягу виробництва продукції у 

натуральному вираженні ( Q ): 
 

3,1520,13483,15000
/

  СВСВСВ Q  тис. грн, 
 

– під впливом змін питомої ваги виробленої продукції певного виду в 

загальному її обсязі ( id ): 
 

8,133,15001,1514
///

  СВСВСВ di  тис. грн,  
 

– під впливом зміни суми змінних витрат на виробництво одиниці 

продукції ( зм
іВ ): 

 

0,1721,15141,1686///// 


СВСВСВ зм
іВ

 тис. грн,  

 

– під впливом зміни суми постійних витрат на виробництво і реалізацію 

продукції ( пост
В ): 

 

9,581,16860,1745
///

1 


СВСВСВ пост
В

 тис. грн. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальне збільшення фактичної 

собівартості продукції порівняно з планом складає 397,0 тис. грн 

( 0,13480,1745  ), і дорівнює сумі часткового впливу включених до моделі 

факторів: 
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 постзм

іi ВВdQ СВСВСВСВСВ  

0,3979,580,1728,133,152   тис. грн. 
 

5) Для кількісної оцінки впливу зміни кількості виробленої продукції 

певного виду змінних витрат та ціни на одиницю продукції певного виду, а 

також постійних витрат на випуск продукції в цілому по підприємству на зміну 

витрат на одну гривню товарної продукції доцільно використовувати прийом 

повних ланцюгових підстановок, який застосовується до факторної моделі, що 

виражається формулою: 

100

)(

)(

1

1 















n

i

ii

пост
n

i

зм
ii

грн

pq

ВBq

B ,     

 

де г рнB  – витрати на одну гривню товарної продукції, грн; 

iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і–го виду, од.; 
зм
іВ  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і–го виду, грн; 
пост

В  – постійні витрати на виробництво і реалізацію продукції, грн;  

ip  – відпускна ціна одиниці продукції і–го виду, грн. 

 

Для забезпечення можливості кількісної оцінки впливу зміни обсягу та 

структури виробництва на зміну витрат на одну гривню товарної продукції, 

наведена факторна модель потребує розширення шляхом заміни кількості 

виробленої продукції певного виду ( iq ) добутком загального обсягу виробленої 

продукції у натуральному вираженні (Q ) та питомої ваги цієї продукції у ньому 

( id ). Отже, факторна модель залежності витрат на одну гривню товарної 

продукції від чинників, що її визначають матиме вигляд: 
 

100

)(

)(

1

1 















n

i

ii

пост
n

i

зм
ii

грн

pdQ

ВBdQ

B .     

 

Техніка розрахунку витрат на одну гривню товарної продукції                     

ТОВ «Графіт» за різних значень визначених даною факторною моделлю 

чинників наступна: 
 

І підставлення 100100

)(

)(

0

0

1
000

0

1
000

0
















ТП

СВ

pdQ

ВBdQ

B
n

i

ii

пост
n

i

зм
ii

грн ; 
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ІІ підставлення 100100
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/

/
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ІІІ підставлення 100100
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Як бачимо, під час розрахунку витрат на одну гривню товарної продукції 

за різних значень чинників, що їх формують, приймають участь показники 

собівартості та товарної продукції, визначені за умови зміни тих же самих 

чинників. Собівартість виробництва товарної продукції за певних умов нами 

була визначена раніше (табл. 2.26). Отже, слід обчислити обсяг товарної 

продукції за формулою: 





п

і

ii pdQТП

1

)(  

 

де ТП – обсяг товарної продукції в цілому по підприємству, грн. 

Q  – загальний обсяг виробництва продукції у натуральному вираженні, 

од.; 

iq  – кількість виробленої та реалізованої продукції і-го виду, од.; 

id  – питома вага виробленої продукції певного виду в загальному її 

обсязі, коефіцієнт; 

Техніка розрахунку обсягу товарної продукції ТОВ «Графіт» за різних 

значень визначених вище наведеною факторною моделлю чинників наступна: 
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І підставлення 
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Результати розрахунку умовних значень товарної продукції за даними 

ТОВ «Графіт» (табл. 2.24) наведені у табл. 2.27. 

На підставі розрахунків умовних значень собівартості виробництва 

товарної продукції (табл. 2.26) та обсягу товарної продукції (табл. 2.27) 

надається можливим обчислити витрати на одну гривню товарної продукції за 

різних значень чинників, що включені до факторної моделі залежності витрат 

на одну гривню товарної продукції: 
 

100
ТП

СВ
B

грн
, 

 

Таблиця 2.27 – Розрахункова таблиця для визначення впливу 

чинників на зміну товарної продукції ТОВ «Графіт» 
 

Підстановка Продукція Q  id  ip  

Обсяг 

товарної 

продукції, 

іТП  

І: 0ТП  

А 178 0,5618 10,0 1000,0 

В 178 0,2697 12,0 576,1 

С 178 0,1685 14,0 419,9 

Разом  1996,0 

ІІ: 
/

ТП  

А 202 0,5618 10,0 1134,8 

В 202 0,2697 12,0 653,8 

С 202 0,1685 14,0 476,5 

Разом  2265,1 

ІІІ: 
//

ТП  

А 202 0,5347 10,0 1080,1 

В 202 0,297 12,0 719,9 

С 202 0,1683 14,0 476,0 

Разом  2276,0 

ІV: 1ТП  

А 202 0,5347 11,0 1188,1 

В 202 0,297 12,4 743,9 

С 202 0,1683 16,0 543,9 

Разом  2476,0 
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де СВ – собівартість виробництва товарної продукції, грн; 

ТП – обсяг товарної продукції в цілому по підприємству, грн. 

 

Таким чином, за даними ТОВ «Графіт» витрати на одну гривню товарної 

продукції за різних значень чинників, що їх формують, складають: 

 

І підставлення 54,67100
0,1996

0,1348
100

0

0

0


ТП

СВ
Bгрн  грн; 

ІІ підставлення 24,66100
1,2265

3,1500
100

/

/
/


ТП

СВ
B

грн
грн; 

ІІІ підставлення 52,66100
0,2276

1,1514
100

//

//
//


ТП

СВ
B

грн
грн; 

IV підставлення 08,74100
0,2276

1,1686
100

//

///
///


ТП

СВ
B

грн
 грн; 

V підставлення 67,76100
0,2276

0,1745
100

//

1////


ТП

СВ
B

грн
 грн; 

VІ підставлення 48,70100
0,2476

0,1745
100

1

1

1


ТП

СВ
B

грн
 грн. 

 

Отже, зміна відносно плану фактичних витрат на одну гривню товарної 

продукції ТОВ «Графіт» ( грнВ ) складає: 

– під впливом зміни загального обсягу виробництва продукції у 

натуральному вираженні ( Q ): 

 

3,154,6724,66
0

/ 
 грнQгрн ВВВ грн  грн, 

 

– під впливом зміни питомої ваги виробленої продукції і-го виду у 

загальному її обсязі ( id ): 

 

28,024,6652,66
///


 грнdiгрн ВВВ грн  грн,  

 

– під впливом зміни величини змінних витрат на виробництво одиниці 

продукції ( зм
іВ ): 

 

56,752,6608,74
/////




грнгрнзм
і

ВВВ
Вгрн  грн, 

 

– під впливом зміни суми постійних витрат на виробництво і реалізацію 

продукції ( пост
В ): 
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59,208,7467,76
///////


 грнгрнВгрн ВВВ пост  грн, 

 

– під впливом зміни цін на одиницю продукції певного виду ( ip ): 

 

19,667,7648,70
////

1


 грнгрнргрн ВВВ
і

 грн. 

 

Наведені розрахунки свідчать про те, що загальне збільшення витрат на 

одну гривню товарної продукції порівняно з планом складає 2,94 грн 

( 54,6748,70  ), і дорівнює сумі часткового впливу включених до моделі 

чинників: 

 



ір

постзм
іi

грнВгрнВгрн
d

грнQгрнгрн ВВВВВВ  

    94,219,659,256,728,03,1   грн.  
 

6) Проведений аналіз показників виробничої діяльності ТОВ «Графіт» 

дозволив встановити, що у звітному році фактично порівняно з планом обсяг 

товарної продукції збільшився на 480 тис. грн або 24% і склав 2476 тис. грн. 

Спостерігається також зростання собівартості виробництва товарної продукції 

на 397 тис. грн або 29,5%.  

Збільшення собівартості товарної продукції відбулось за рахунок зміни 

обсягу її виробництва у натуральному вираженні та його структури, а також 

зміни величини змінних витрат на виробництво продукції певних видів та суми 

постійних витрат на весь випуск. Так, за рахунок збільшення обсягу 

виробництва товарної продукції на 24 тис. од. собівартість збільшилась на           

152,3 тис. грн; за рахунок змін у структурі виробництва продукції – на            

13,8 тис. грн; за рахунок зміни величини змінних витрат на виробництво 

одиниці продукції певних видів – на 172 тис. грн; за рахунок підвищення суми 

умовно-постійних витрат – на 59 тис. грн. 

Що стосується витрат на одну гривню товарної продукції, то вони зросли 

на 2,94 грн або 4,4% і склали 70,48 грн. Під впливом зміни загального обсягу 

виробництва продукції в натуральному вираженні та ціни на одиницю продукції 

певного виду витрати на одну гривню зменшились відповідно на 1,3 грн та   

6,19 грн. На збільшення витрат на одну гривню товарної продукції відповідно 

на 0,28 грн, 7,56 грн та 2,59 грн вплинули зміни питомої ваги виробленої 

продукції певного виду в загальному її обсязі, зміни суми змінних витрат на 

виробництво одиниці продукції певного виду та зміни суми постійних витрат на 

виробництво продукції в цілому по підприємству. 

На перспективу підприємству слід переглянути асортиментну та цінову 

політику, і розробити дієві заходи щодо забезпечення перевищення темпів росту 

обсягу виробництва товарної продукції над темпами росту собівартості. 
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Завдання № 2.13 

 

На підставі даних ПАТ «Мета», наведених у табл. 2.28, необхідно: 

1) оцінити діяльність підприємства з формування собівартості одиниці 

продукції А у динаміці; 

2) визначити чинники, що зумовили зміну собівартості виробництва 

одиниці продукції А, і кількісно виміряти силу їх впливу; 

3) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.28 – Інформація щодо собівартості виробництва одиниці 

продукції А ПАТ «Мета» 

(тис. грн) 

№ 

з/п 
Показник Минулий рік Звітний рік 

1 Обсяг виробництва, млн од. 37,0 35,8 

2 Сума умовно-постійних витрат, млн грн 1800,0 1830,0 

3 Сума змінних витрат на одиницю 

продукції, грн 620,0 630,0 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для оцінки діяльності підприємства з формування собівартості одиниці 

продукції А попередньо визначимо собівартість виробництва одиниці             

продукції А за минулий і звітний рік, використав нижче наведену формулу: 

 

зм
і

i

пост
і

і В
q

В
СВ  ,      

 

де іСВ  – собівартість виробництва одиниці продукції і-го виду, грн; 
пост
іВ  – сума постійних витрат, що припадають на виробництво продукції 

і-го виду, грн; 
зм
іВ  – змінні витрати на виробництво одиниці продукції і-го виду, грн; 

iq  – кількість виробленої продукції і–го виду, од. 

 

За даними ПАТ «Мета» собівартість одиниці продукції А складає: 

– у минулому році: 6,6680,6200,370,1800
0

іСВ  грн; 

– у звітному році: 1,6810,6308,350,18301 іСВ  грн. 

Динаміка показників господарювання ПАТ «Мета» досліджується на 

підставі аналітичних показників динаміки – абсолютного приросту та темпу 

росту.  
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Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і минулий періоди, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих даних. 

Техніка та результати оцінки динаміки собівартості виробництва одиниці 

продукції А ПАТ «Мета» наведені у табл. 2.29.  

 

Таблиця 2.29 – Оцінка динаміки показників господарювання          

ПАТ «Мета» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолют-

ний 

приріст 

Темп 

росту, % 

гр. 1 гр. 2 гр.3 гр.4 гр.5=гр.4-гр.3 
гр.6= 

гр.4/гр.3×100 
1 Обсяг виробництва, млн од 37,0 35,8 -1,2 96,8 

2 Сума умовно-постійних витрат, 

млн грн 1800,0 1830,0 30,0 101,7 

3 Сума змінних витрат на одиницю 

продукції, грн 620,0 630,0 10,0 101,6 

4 Собівартість (сума витрат на 

виробництво) одиниці продукції 

А, грн 668,6 681,1 12,5 101,9 

 

2) На зміну фактичної собівартості одиниці продукції А порівняно з 

минулим роком впливають зміни: 

– кількості виробленої продукції даного виду ( Аq ); 

– суми постійних витрат, що припадають на весь обсяг виробництва 

продукції А ( пост
АВ ); 

– змінних витрат на одиницю цієї продукції ( зм
АВ ).  

Для кількісної оцінки сили впливу цих чинників доцільним є 

застосування методу повних ланцюгових підставлень до вище наведеної 

факторної моделі собівартості одиниці продукції, яка відносно собівартості 

одиниці продукції А за досліджуваним підприємством має вигляд: 

 

зм
А

А

пост
А

А В
q

В
СВ  . 

 

Реалізація методу повних ланцюгових підставлень передбачає попереднє 

обчислення суми витрат на виробництво одиниці продукції А за умов 

послідовної заміни базисного значення кожного з визначених у моделі чинників 

його фактичною величиною. Отримані умовні значення собівартості одиниці 

продукції А у подальшому використовуються для кількісної оцінки сили впливу 

чинників на її зміну. 
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За даними ПАТ «Мета» (табл. 2.29) собівартість одиниці продукції А за 

різних значень чинників складає: 

 

І підставлення 6,6680,620
0,37

0,1800
0

0

0
0


зм
А

А

пост
А

А В
q

В
СВ грн; 

ІІ підставлення 
/

АСВ 3,6700,620
8,35

0,1800
0

1

0 
зм
А

А

пост
А

В
q

В
 грн; 

ІІІ підставлення 
//

АСВ 1,6710,620
8,35

0,1830
0

1

1 
зм
А

А

пост
А

В
q

В
 грн; 

IV підставлення 1,6810,630
8,35

0,1830
1

1

1
1


зм
А

А

пост
А

А В
q

В
СВ  грн. 

 

Отже, загальна зміна собівартості одиниці продукції А ПАТ «Мета» 

( АСВ ) складає: 

– під впливом зміни кількості виробленої продукції А ( Aq ): 

 

 
АqАСВ 

/
АСВ 7,16,6683,670

0
АСВ  грн, 

 

– під впливом зміни суми постійних витрат, що припадають на 

виробництво продукції А ( пост
АВ ): 

 

  пост
АВАСВ 

//
АСВ

/
АСВ 8,03,6701,671   грн, 

 

– під впливом зміни суми змінних витрат на виробництво одиниці 

продукції А ( зм
АВ ) 

 

  1АВА СВСВ зм
А

0,101,6711,681
//

АСВ  грн.   

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальне зростання собівартості 

одиниці продукції в звітному році порівняно з минулим складає 12,5 грн 

( 1,6711,681  ), і дорівнює сумі часткового впливу включених до моделі 

чинників 

 

 АСВ  
АqАСВ   пост

АВАСВ 5,120,108,07,1   зм
АВАСВ  грн. 

 

3) Проведений аналіз формування собівартості одиниці продукції А 

показав, що у звітному році порівняно з минулим сума витрат на виробництво 

одиниці продукції А збільшилась на 12,5 грн або 1,9%.  
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80,0% (10,012,5100) цього приросту зумовлено збільшенням суми 

змінних витрат на одиницю продукції, 13,6% (1,712,5100) – скороченням 

кількості виробленої продукції та 6,4% (0,812,5100) – зростанням суми 

умовно-постійних витрат, що припадають на весь обсяг виробництва    

продукції А. 

Так, за рахунок зменшення обсягу виробництва продукції А на 1,2 млн. 

од. або 3,2% собівартість виробництва одиниці продукції А зросла на 1,7 грн. 

Збільшення суми умовно-постійних витрат на 30 млн. грн або 1,7% призвело до 

збільшення собівартості виробництва одиниці продукції на 0,8 грн. Підвищення 

суми змінних витрат на одиницю продукції на 1,6% збільшило собівартість 

виробництва одиниці цієї продукції на 10 грн. 

На перспективу підприємству слід більше уваги приділити формуванню 

собівартості та додатково з’ясувати причини зміни суми змінних витрат на 

одиницю продукції. 

 

 

Завдання № 2.14 

 

На підставі даних ТОВ «Захід», наведених у табл. 2.30, необхідно: 

1) визначити суму прямих трудових витрат за звітний період; 

2) дослідити дотримання кошторису витрат на утримання виробничого 

персоналу підприємства; 

3) кількісно оцінити вплив зміни обсягу та структури виробництва 

продукції, питомої трудомісткості та середньогодинної заробітної платні на 

зміну суми прямих трудових витрат; 

4) зробити висновки. 

 
Таблиця 2.30 –Інформація щодо прямих трудових витрат на 

виробництво продукції ТОВ «Захід» 

 

Продукція 

Обсяг виробництва 

продукції,  

тис. од. 

Трудомісткість 

виробництва 

одиниці продукції, 

люд.-год. 

Середній рівень 

оплати праці за  

1 люд.-год., грн 

План Факт План Факт План Факт 

А 75 75 2,3 2,4 7,5 7,7 

В 68 69 3,0 2,7 8,3 8,5 

С 30 27 3,8 3,0 8,3 8,7 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Сума прямих трудових витрат на виробництво продукції обчислюється 

на підставі формули: 
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п

і
iii ЗПТМqПТВ

1

)(  

 

де ПТВ  – сума прямих трудових витрат на виробництво всієї продукції 

(робіт, послуг), грн; 

iq  – кількість виробленої продукції і-го виду, од.; 

iТМ  – норми витрат робочого часу на виробництво одиниці продукції і-го 

виду, люд. год.; 

iЗП  – середньогодинна заробітна платня, отримана працівником за 

виробництво одиниці продукції і-го виду, грн.  

 

За даними ТОВ «Захід» (табл. 1.30) сума прямих трудових витрат на 

виробництво продукції А (ПТВА) у звітному періоді становить: 

– за планом: 8,12935,73,275  тис. грн; 

– фактично: 0,13867,74,275   тис. грн. 

Аналогічним чином розраховуються прямі трудові витрати на 

виробництво продукції В і С. 

У цілому по підприємству загальна сума прямих трудових витрат на 

виробництво всіх видів продукції у звітному періоді становить: 

– за планом: 2,39332,9462,16938,1293  тис. грн; 

– фактично: 3,36747,7046,15830,1386   тис. грн. 

2) Для оцінки дотримання кошторису витрат на утримання виробничого 

персоналу підприємства обчислюють абсолютне відхилення від плану та 

відсоток виконання плану за всіма показниками, зміна яких досліджується. 

Абсолютне відхилення від плану визначається різницею між фактичними та 

запланованими даними за всіма показниками, а відсоток виконання плану – 

вираженим у відсотках співвідношенням цих показників. Техніка та результати 

оцінки дотримання кошторису витрат на утримання виробничого персоналу 

ТОВ «Захід» наведені у табл. 2.31.  
3) Для кількісної оцінки впливу зміни кількості виробленої продукції 

певного виду ( iq ), питомої трудомісткості ( iТМ ) та середньогодинної заробітної 

платні, що одержує працівник за виробництво одиниці продукції певного виду 

( iЗП ), на зміну суми прямих трудових витрат на виробництво продукції в 

цілому по підприємству доцільно використовувати прийом повних ланцюгових 

підстанов до факторної моделі прямих трудових витрат, що виражається 

формулою: 
 





п

і
iii ЗПТМqПТВ

1

)(  
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Таблиця 2.31 – Оцінка дотримання кошторису витрат на утримання 

виробничого персоналу ТОВ «Захід» 

 

П
р

о
д

у
к

ц
ія

 

Обсяг 

виробництва 

продукції, 

тис. од. 

Трудомісткість 

виробництва 

одиниці 

продукції, 

люд.-год. 

Середній 

рівень 

оплати праці 

за 1 люд.-

год., грн 

Прямі 

трудові 

витрати на 

виробництво 

продукції 

(ПТВ),  

тис. грн 

А
б
со

л
ю

т
н

е 
в

ід
х
и

л
ен

н
я

 

 в
ід

 п
л

а
н

у
 з

а
 П

Т
В

, 

 т
и

с.
 г

р
н

. 

В
ід

со
т
о
к

 в
и

к
о
н

а
н

н
я

 

 п
л

а
н

у
 з

а
 П

Т
В

, 
 %

 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

А 75 75 2,3 2,4 7,5 7,7 1293,8 1386,0 92,2 107,1 

В 68 69 3 2,7 8,3 8,5 1693,2 1583,6 -109,6 93,5 

С 30 27 3,8 3 8,3 8,7 946,2 704,7 -241,5 74,5 

Разом 173 171 х х х х 3933,2 3674,3 -258,9 93,4 

 
 

Для забезпечення можливості кількісної оцінки впливу зміни обсягу та 

структури виробництва продукції на загальну зміну прямих трудових витрат 

підприємства, наведена факторна модель потребує розширення шляхом заміни 

кількості виробленої продукції певного виду добутком загального обсягу 

виробництва продукції у натуральному вираженні ( Q ) та питомої ваги цієї 

продукції у ньому ( id ). Отже, факторна модель залежності прямих трудових 

витрат на виробництво продукції (ПТВ) від чинників, що її визначають, має 

вигляд: 

 





п

і
iii ЗПТМdQПТВ

1

)( .     

 

За даними ТОВ «Захід» (табл. 2.31) питома вага виробництва продукції А 

складає: 

– за планом: 4335,017375
0

Аd або 43,35%; 

–  фактично: 4386,010017175
1

Аd  або 43,86%. 

Аналогічним чином визначається питома вага кількості виробленої 

продукції В і С у  загальному обсязі виробництва продукції у натуральному 

вираженні ТОВ «Захід». Алгебраїчна сума часток окремих видів продукції має 

дорівнювати 100%. 

Реалізація методу повних ланцюгових підстанов передбачає попереднє 

визначення суми прямих трудових витрат за умов послідовної заміни базисного 

значення кожного з визначених у моделі чинників його фактичною величиною. 

Отримані умовні значення прямих трудових витрат у подальшому 

використовуються для кількісної оцінки сили впливу чинників на їх зміну. 
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Техніка розрахунку прямих трудових витрат на виробництво продукції 

ТОВ «Захід» за різних значень визначених вище наведеною факторною 

моделлю чинників наступна: 
 

І підставлення 0ПТВ 



п

і

iii ЗПТМdQ

1
0000 )( ; 

ІІ підставлення 
/

ПТВ 



п

і

iii ЗПТМdQ

1
0001 )( ; 

ІІІ підставлення 
//

ПТВ 



п

і

iii ЗПТМdQ

1
0011 )( ; 

IV підставлення 
///

ПТВ 



п

і

iii ЗПТМdQ

1
0111 )( ; 

V підставлення 1ПТВ 



п

і

iii ЗПТМdQ

1
1111 )( . 

 

Результати розрахунку прямих трудових витрат на виробництво продукції 

за даними ТОВ «Захід» (табл. 2.31) наведені у табл. 2.32. 
 

Таблиця 2.32 – Розрахункова таблиця для визначення впливу 

чинників на зміну прямих трудових витрат ТОВ «Захід» 
 

Розрахунок Продукція 

Чинники  Прямі 
трудові 

витрати, 

іПТВ  
Q  id  іТМ  

іЗП  

І: 0ПТВ  

А 173 0,4335 2,3 7,5 1293,7 

В 173 0,3931 3 8,3 1693,4 
С 173 0,1734 3,8 8,3 946,1 

Разом  3933,2 

ІІ: 
/

ПТВ  

А 171 0,4335 2,3 7,5 1278,7 

В 171 0,3931 3 8,3 1673,8 
С 171 0,1734 3,8 8,3 935,2 

Разом  3887,7 

ІІІ: 
//

ПТВ  

А 171 0,4386 2,3 7,5 1293,8 

В 171 0,4035 3 8,3 1718,1 
С 171 0,1579 3,8 8,3 851,6 

Разом  3863,5 

 

IV: 
///

ПТВ  

А 171 0,4386 2,4 7,5 1350,0 

В 171 0,4035 2,7 8,3 1546,3 
С 171 0,1579 3 8,3 672,3 

Разом   3568,6 

V: 1ПТВ  

А 171 0,4386 2,4 7,7 1386,1 
В 171 0,4035 2,7 8,5 1583,5 

С 171 0,1579 3 8,7 704,7 
Разом  3674,3 
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Таким чином, зміна проти плану фактичних прямих трудових витрат на 

виробництво продукції ТОВ «Захід» ( ПТВ ) складає: 

– під впливом зміни загального обсягу виробництва продукції в 

натуральному вираженні ( Q ): 

 

5,452,39337,38870
/

  ПТВПТВПТВ Q  тис. грн, 

 

– під впливом зміни питомої ваги виробленої продукції певного виду в 

загальному її обсязі ( id ): 

 

2,247,38875,3863
///

  ПТВПТВПТВ di  тис. грн, 

 

– під впливом зміни норм витрат робочого часу на виробництво одиниці 

продукції певного виду ( iТМ ): 

 

9,2945,38636,3568
/////

  ПТВПТВПТВ
iТМ  тис. грн, 

 

– під впливом зміни середньогодинної заробітної платні, отриманої 

працівником за виробництво одиниці продукції і-го виду ( iЗП ): 

 

7,1056,35683,3674
///

1 


ПТВПТВПТВ
iЗП

 тис. грн. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальне зниження фактичних прямих 

трудових витрат на виробництво продукції порівняно з планом складає                   

258,9 тис. грн. ( 2,39333,3674  ), і дорівнює сумі часткового впливу включених 

до моделі чинників: 

 


 (-24,2),5)45(
ііi ЗПТМdQ ПТВПТВПТВПТВПТВ  

9,2587,105)9,294(   тис. грн. 

 

4) Оцінка витрат на утримання виробничого персоналу ТОВ «Захід» 

свідчить, що у звітному році прямі трудові витрати на виробництво продукції 

зменшились на 258,9 тис. грн або 6,6% і склали 3674,3 тис. грн. Дане 

скорочення склалося за рахунок впливу наступних чинників: 

- зменшення обсягу виробленої продукції в натуральному вираженні на               

2 тис. од. призвело до зниження прямих трудових витрат на 45,5 тис. грн; 

- зміни, що відбулись у структурі виробництва продукції, зменшили 

величину прямих трудових витрат на виробництво продукції на 24,2 тис. грн; 

- зменшення норм витрат робочого часу на виробництво одиниці 

продукції В і С найбільш позитивно вплинули на величину прямих трудових 

витрат і призвели до їх скорочення на 294,9 тис. грн; 
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- зміни середньогодинної заробітної платні, отриманої працівником за 

виробництво одиниці продукції певного виду призвели до зростання прямих 

трудових витрат на виробництво продукції на 105,7 тис. грн. 

На перспективу підприємству слід розробляти більш ефективну тактику 

економії витрат на утримання персоналу, ніж скорочення норм витрат робочого 

часу на виробництво одиниці продукції певних видів. 

 

 

Завдання № 2.15 

 

На підставі виписки зі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) ТОВ «Сміла» за рік, що наведена у табл. 2.33, та додаткової інформації, 

необхідно: 

1) прибуток від основної діяльності підприємства (прибуток від 

реалізації) та рентабельність господарських ресурсів, що приймають участь у 

його формуванні, за обидва періоди; 

2) розрахувати рівень прибутку від реалізації підприємства за обидва 

періоди; 

3) дослідити динаміку наведених та обчислених показників і елементів, 

що їх формують; 

4) кількісно оцінити зміни відносно минулого року суми фактичного 

прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу чистої виручки та рівня 

прибутку від реалізації продукції підприємства; 

5) кількісно оцінити причини зміни відносно минулого року фактичної 

рентабельності господарських ресурсів, що використовуються в процесі 

основної діяльності підприємства; 

6) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.33 – Виписка зі Звіту про фінансові результати  

                        (Звіту про сукупний дохід) ТОВ «Сміла» за рік 

 (тис. грн) 

Показник Код рядка 
За звітний 

період 

За 

попередній 

період 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1715,7 1698,5 

Валовий прибуток 2090 196,1 170,0 

Адміністративні витрати 2130 (44,0) (45,0) 

Витрати на збут 2150 (18,9) (20,0) 

 

Додаткова інформація. 

1. Сума основних засобів підприємства станом на початок року складає: 

на 01.01.0А - 301,5 тис. грн, на 01.01.0Б – 322,0 тис. грн, на 01.01.0В – 343,5 тис. 

грн. 
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2. Розмір оборотних активів підприємства станом на початок року 

складає: на 01.01.0А – 354,1 тис. грн, на 01.01.0Б – 367,0 тис. грн,  на 01.01.0В – 

550,6 тис. грн. 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Прибуток від основної діяльності (прибуток від реалізації (
Ð

Ï )) 

підприємства за звітний і попередній період визначається на підставі формули: 

 

ÂÇÀÂÂÏÏ
Ð

 ,  

 

де ВП(З) – валовий прибуток (збиток), грн; 
АВ  – адміністративні витрати підприємства, грн; 

ВЗ  – витрати на збут підприємства, грн; 

 

За даними ТОВ «Сміла» (табл. 2.33) прибуток від реалізації складає: 

– за минулий рік: Ð
Ï 0 =170,0-45,0-20,0=105,0 тис. грн; 

– за звітний рік: Ð
Ï 1 =196,1-44,0-18,9=133,2 тис. грн.  

Рентабельність господарських ресурсів, що беруть участь у формуванні 

прибутку від реалізації, обчислюється на підставі формули: 

 

100
Ðåñóðñè

Ï
Ððåñ ,      

 

де П – сума прибутку, грн;  

Ðåñóðñè – середня за період величина ресурсів (виробничих, активів, 

капіталу) в цілому або за окремими їх видами, грн. 

 

Господарські ресурси, що задіяні в обороті підприємства, складаються з 

основних засобів та оборотних активів.  

За додатковими даними: 

– середня величина основних засобів ( ÎÇ ) складає: 

– у минулому році: 8,3112)0,3225,301(0 ÎÇ тис. грн; 

– у звітному році: 8,3322)5,3430,322(1 ÎÇ тис. грн, 

– середня величина оборотних активів ( ÎÀ ) дорівнює: 

– у минулому році: 6,3602)0,3671,354(0 ÎÀ тис. грн; 

– у звітному році: 8,4582)6,5500,367(1 ÎÀ тис. грн.  
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Отже, середня величина господарських ресурсів ( ÃÐ) складає: 

– у минулому році: 4,6726,3608,3110 ÃÐ тис. грн; 

– у звітному році: 6,7918,4588,3321 ÃÐ тис. грн.  

Таким чином, рентабельність господарських ресурсів ТОВ «Сміла» ( ÃÐÐ ) 

дорівнює: 

– у минулому році: 62,151004,6720,105
0

ÃÐÐ %; 

– у минулому році: 83,161006,7912,133
1

ÃÐÐ %. 

2) Для обчислення рівня прибутку від реалізації використовується 

формула: 

 

100
×ÂÐ

Ï
Ð ³

Ï ³
, 

 

де 
іПР  - рівень прибутку і-го виду, % до обороту; 

Пі – розмір прибутку і-го виду, тис. грн; 

ЧВР - чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

 

За даними ТОВ «Сміла» (табл. 2.33) рівень прибутку ( ÐÏ
Ð ) складає: 

– у минулому році: 1005,16980,105
0

ÐÏ
Ð =6,18% до обороту; 

– у звітному році: 76,71007,17152,133
1

ÐÏ
Ð % до обороту. 

3) Динаміка рентабельності господарських ресурсів підприємства та його 

прибутку від реалізації продукції у розрізі елементів, що їх формують, 

досліджується на підставі аналітичних показників динаміки – абсолютного 

приросту та темпу росту. Абсолютний приріст обчислюється різницею між 

фактичними даними за звітний і минулий періоди, а темп росту – їх 

співвідношенням, і виражається у відсотках. 

Техніка та результати оцінки динаміки прибутку від реалізації продукції 

та рентабельності господарських ресурсів ТОВ «Сміла» у розрізі елементів, що 

їх формують, наведені у табл. 2.34. 

4) Для кількісної оцінки впливу на зміну прибутку від реалізації продукції 

підприємства ( Ð
Ï ) чинників зміни обсягу чистої виручки від реалізації 

продукції (×ÂÐ) та рівня прибутку від реалізації продукції ( ÐÏ
Ð ) доцільно 

використовувати прийом абсолютних різниць до факторної моделі прибутку від 

реалізації, що має вигляд: 

 

100

ÐÏÐ
Ð×ÂÐ

Ï


 . 
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Таблиця 2.34 – Аналіз динаміки показників прибутку від основної 

діяльності  та рентабельності господарських ресурсів підприємства 

 

Показник 
Одиниці 

виміру 

Мину-

лий рік 

Звітни

й рік 

Абсо-

лютне 

відхи-

лення 

Темп 

росту, 

% 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) тис. грн 1698,5 1715,7 17,2 101,0 

Валовий прибуток тис. грн 170 196,1 26,1 115,3 

Адміністративні витрати тис. грн 45 44,0 -1,0 97,7 

Витрати на збут тис. грн 20 18,9 -1,1 94,5 

Прибуток від реалізації тис. грн. 105 133,2 28,2 126,9 

Рівень прибутку від реалізації % до 

обороту 6,18 7,76 1,58 125,6 

Середня величина основних 

засобів тис. грн 311,8 332,8 21,00 106,7 

Середня величина оборот-них 

активів тис. грн 360,6 458,8 98,20 127,2 

Середня величина господар-

ських ресурсів підприємства тис. грн 672,4 791,6 119,20 117,7 

Рентабельність господарських 

ресурсів підприємства % 15,62 16,83 1,21 107,8 

 

За даними ТОВ «Сміла» (табл. 2.34) зміна прибутку від реалізації ( Ð
Ï ) 

складає: 

– під впливом зміни обсягу чистої виручки від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) ( ×ÂÐ ): 

 

1,1
100

18,62,17

100

0 






 

ÐÏÐ
×ÂÐ

Ð×ÂÐ

Ï  тис. грн, 

 

– під впливом зміни рівня прибутку від реалізації ( ÐÏ
Ð ): 

 

1,27
100

58,17,1715

100

1










Ð

Ð
Ï

ÏÐ
Ð

Ð×ÂÐ
Ï  тис. грн. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна прибутку від реалізації 

(
Ð

Ï ) дорівнює 28,2 тис. грн (133,2-105,0), що співпадає з сумою часткового 

впливу включених до моделі чинників 
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2,281,271,1 

Ð
Ð

Ð
×ÂÐ

Ð

Ð
Ï

ÏÏÏ тис. грн. 

 

5) На зміну відносно минулого року фактичної рентабельності 

господарських ресурсів підприємства впливають чинники, пов’язані зі зміною 

прибутку від реалізації ( Ð
Ï ) та середньої величини наявних господарських 

ресурсів підприємства ( ÃÐ). Для кількісної оцінки сили їх впливу доцільно 

використовувати інтегральний метод до факторної моделі рентабельності 

господарських ресурсів ( ÃÐÐ ), що виражається формулою 

 

100
ÃÐ

Ï
Ð

Ð

ÃÐ . 

 

За даними ТОВ «Сміла» (табл. 2.34) зміна рентабельності господарських 

ресурсів ( ÃÐÐ ) складає: 

– під впливом зміни прибутку від реалізації (
Ð

Ï ): 

 

86,3100
4,672

6,791
ln

2,119

2,28
ln

0

1





 

ÃÐ

ÃÐ

ÃÐ

Ï
Ð

Ð

ÏÃÐ Ð %. 

 

– під впливом зміни середньої величини господарських ресурсів 

підприємства ( ÃÐ ): 

 

65,286,321,1 
 Ð

ÏÃÐÃÐÃÐÃÐ ÐÐÐ %. 

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна рентабельності 

господарських ресурсів ( ÃÐÐ ) дорівнює 1,21% (16,83-15,62), що співпадає з 

сумою часткового впливу включених до моделі чинників 

 

21,1)65,2(8,3 
 ÃÐÃÐÏÃÐÃÐ ÐÐÐ Ð %. 

 

6) Оцінка динаміки прибутку від реалізації та рентабельності 

господарських ресурсів підприємства, а також чинників, що їх формують, 

дозволяє зробити висновок про те, що у звітному році порівняно з минулим на 

підприємстві спостерігається зростання чистого доходу від реалізації продукції 

(на 17,2 тис. грн або 1,0%), валового прибутку (на 26,1 тис. грн або 15,3%), 

прибутку від реалізації (на 28,2 тис. грн або 26,9%), наявних господарських 

ресурсів (на 119,2 тис. грн або 17,7%) та їх рентабельності (на 1,21 коп у 

розрахунку на одну гривню або 7,8%). 
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Позитивним моментом у діяльності підприємства слід визнати 

скорочення адміністративних витрат (на 1,0 тис. грн або 2,3%) та витрат на збут 

(на 1,1 тис. грн або 5,4%). 

96,0% ( 1002,281,27  ) приросту суми прибутку від реалізації 

забезпечені збільшенням рівня прибутку, а 4,0% ( 1002,281,1  ) – зростанням 

обсягу чистої виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Так, 

підвищення рентабельності продаж (рівня прибутку від реалізації) на 1,58% до 

обороту зумовило збільшення прибутку від реалізації на 27,1 тис. грн, а 

збільшення обсягу реалізації продукції на 17,2 тис. грн збільшило суму 

прибутку від реалізації на 1,1 тис. грн.  

Збільшення прибутку від реалізації продукції спричинило позитивний 

вплив на зміну рентабельності господарських ресурсів підприємства. За 

рахунок цього чинника рентабельність зросла на 3,86%. У той же час 

збільшення розміру наявних господарських ресурсів підприємства на                   

119,2 тис. грн. зумовило зменшення рентабельності на 2,65%. 

На перспективу підприємству слід розробити заходи щодо забезпечення 

раціонального використання оборотних активів та підвищення ефективності 

використання основних засобів. 

 

 

Завдання № 2.16 

 

На підставі виписки з даних балансу ТОВ «Ольвія», наведеної у  

табл. 2.35, необхідно: 

1) обчислити величину джерел фінансування запасів підприємства на 

певну дату; 

2) на підставі абсолютних показників оцінити на певну дату рівень 

фінансової стійкості підприємства; 

3) дослідити динаміку наведених та обчислених показників; 

4) надати характеристику змін наявності джерел формування запасів та 

визначити тип фінансової стійкості підприємства; 

5) за результатами аналізу розробити рекомендації стосовно ситуації, що 

склалася. 

Розв’язок завдання 

 

1) Основними джерелами фінансування запасів є власні оборотні засоби, 

власні довгострокові та загальні джерела формування запасів. Їх наявність 

визначається на підставі даних балансу підприємства за формулами 3.29, 3.30 та 

3.31 відповідно. 

За даними ТОВ «Ольвія» (табл. 2.35) наявність джерел фінансування 

запасів на 01.01.0А року складає: 

– власних оборотних засобів (ВОЗ) – 111,0 тис. грн ((360,0+27,7+10,0+15,6)-302,3); 

– власних довгострокових джерел (ВДДЗ) – 158,5 тис. грн (111,0+47,5); 

– загальних джерел  (ЗДФЗ) – 232,4 тис. грн (158,5+4,8+69,1). 
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Таблиця 2.35 – Виписка із Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

ТОВ «Ольвія» за 200А-200Б роки 

(тис. грн) 

Показник На 01.01.0А На 01.01.0Б На 01.01.0В 

Необоротні активи 302,3 322,0 339,7 

Запаси 96,6 100,0 139,3 

Зареєстрований (пайовий) 

капітал 360,0 360,0 360,0 

Додатковий капітал 27,7 – 19,2 

Резервний капітал 10,0 15,0 21,0 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 15,6 33,7 60,3 

Довгострокові кредити банків 47,5 30,0 10,0 

Короткострокові кредити банків 4,8 – – 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 69,1 98,0 99,5 

 

Аналогічним чином визначається наявність джерел фінансування запасів 

на початок (01.01.0Б) і кінець (01.01.0В) 200Б року. 

2) Абсолютними показниками фінансової стійкості підприємства є 

показники забезпеченості запасів джерелами їх формування – надлишок 

(нестача) власних оборотних засобів, надлишок (нестача) власних 

довгострокових та надлишок (нестача) загальних джерел формування запасів. Їх 

визначають різницею між наявними джерелами фінансування та величиною 

запасів підприємства на підставі формул: 

 

ÇÂÎÇíÍ ÂÎÇ )( ,       

ÇÂÄÄÇíÍ ÂÄÄÇ )( ,       

ÇÇÄÔÇíÍ ÇÄÔÇ )( ,       

 

де ÂÎÇíÍ )(  - надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних засобів,             

тис. грн; 

ÂÄÄÇíÍ )(  - надлишок (+) або недостача (-) довгострокових джерел 

формування запасів, тис. грн; 

ÇÄÔÇíÍ )(  - надлишок (+) або недостача (-) загальних джерел формування 

запасів, тис. грн; 

З - вартість запасів, тис. грн. 
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За даними ТОВ «Ольвія» (табл. 2.35) надлишок або нестача ( )(íÍ ) 

джерел фінансування запасів на 01.01.0А року складає: 

– власних оборотних засобів ( ÂÎÇíÍ )( ) – 14,4 тис. грн (111,0-96,6); 

– власних довгострокових джерел ( ÂÄÄÇíÍ )( ) – 61,9 тис. грн (158,5-96,6); 

– загальних джерел ( ÇÄÔÇíÍ )( ) – 135,8 тис. грн (232,4-96,6). 

Аналогічним чином визначається надлишок (нестача) джерел 

фінансування запасів на початок (01.01.0Б) і кінець (01.01.0В) 200Б року. 

3) Динаміка абсолютних показників фінансової стійкості підприємства та 

елементів, що їх формують, досліджується на підставі аналітичних показників 

динаміки – абсолютного приросту та темпу росту, які визначаються 

ланцюговим методом. Абсолютний приріст визначається різницею між 

фактичними та попередніми даними за досліджуваний період, а темп росту – 

вираженим у відсотках співвідношенням цих даних. 

Результати оцінки динаміки рівня фінансової стійкості за даними 

ТОВ «Ольвія» (табл. 2.35) наведені у табл. 2.36. 

4) У звітному періоді значно збільшилися усі джерела формування 

запасів. Так, власні оборотні засоби зросли з 86,7 до 120,8 тис. грн і дорівнюють 

139,3 %. Але їх виявилося недостатньо для покриття запасів і підприємство 

мало їх нестачу в обох періодах відповідно у сумі 27,7 і 5,2 тис. грн. Сукупність 

власних і довгострокових джерел збільшилася на 14,1 тис. грн або 12,1 %, але їх 

також було недостатньо для формування запасів і нестача складала 45,2 і  

25,2 тис. грн. Загальна сума джерел  формування запасів збільшилася на 

60,1 тис. грн або 25,6 %  і підприємство мало їх надлишок у сумі 20,8 тис. грн. 

На початок 200А року на підприємстві було достатньо джерел для 

формування запасів, тому воно мало надлишок власних оборотних засобів, 

власних і довгострокових джерел і загальних джерел, який відповідно дорівнює  

14,4 тис. грн, 61,9 тис. грн. та 135,8 тис. грн. За даної ситуації підприємство 

мало абсолютну фінансову стійкість. 

На початок 200Б року для формування запасів було недостатньо власних 

оборотних засобів у розмірі 13,3 тис. грн. У той же час підприємство мало 

надлишок власних і довгострокових  та загальних джерел  у сумі 16,7 та 

135,2  тис. грн. Така ситуація  притаманна нормальній фінансовій стійкості. 

На початок 200В року (на кінець 200Б року) фактичні запаси були вище за 

наявність власних оборотних засобів та сукупності власних та довгострокових 

джерел. Нестача відповідних джерел дорівнювала 18,5 та 8,5 тис. грн. При 

цьому загальні джерела перевищують запаси на 156,0 тис. грн. Така ситуація 

характеризує нестійкий фінансовий стан. 

5) Для покращення фінансової стійкості на підприємстві необхідно 

зменшити обсяг виробничих запасів і товарів, переглянути їх склад і розробити 

заходи по прискоренню оборотності, збільшити власний капітал і залучати 

довгострокові джерела. 
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Таблиця 2.36 – Аналіз динаміки рівня фінансової стійкості ТОВ «Ольвія» 

 

№ 

з/п 

Показник 
На 

01.01.0А 

На 

01.01.0Б 

На 

01.01.0В 

Абсолютний 

приріст 

(ланцюговий), 

тис. грн 

Темп росту 

(ланцюговий), 

% 

За 200А 

рік 

За 200Б 

рік 

За 200А 

рік 

За 200Б 

рік 

1 Запаси 96,6 100 139,3 3,4 39,3 103,5 139,3 

2 Наявність влас-

них оборотних 

засобів (ВОЗ) 111 86,7 120,8 -24,3 34,1 78,1 139,3 

3 Наявність влас-

них довгостроко-

вих джерел фор-

мування запасів 

(ВДДЗ) 158,5 116,7 130,8 -41,8 14,1 73,6 112,1 

4 Загальна сума 

джерел форму-

вання запасів 

(ЗДФЗ) 232,4 235,2 295,3 2,8 60,1 101,2 125,6 

5 Надлишок (+) або 

нестача (-) влас-

них оборотних 

засобів 

( ÂÎÇíÍ )( ) 14,4 -13,3 -18,5 -27,7 -5,2 -92,4 139,1 

6 Надлишок (+) або 

нестача (-) влас-

них довгостро-

кових джерел 

формування 

запасів 

( ÂÄÄÇíÍ )( ) 61,9 16,7 -8,5 -45,2 -25,2 27 -50,9 

7 Надлишок (+) або 

нестача (-) загаль-

них джерел фор-

мування запасів 

( ÇÄÔÇíÍ )( ) 135,8 135,2 156 -0,6 20,8 99,6 115,4 

 Тип фінансової 

стійкості 

підприємства 

Абсо-

лютна  

Нор-

мальна  

Нестій-

кий 

стан 

х х х х 
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Завдання № 2.17 

 

На підставі виписки з даних балансу ТОВ «Оскар», наведеної у табл. 2.37, 

необхідно: 

1) на підставі методу фінансових коефіцієнтів оцінити рівень 

платоспроможності підприємства на певні дати; 

2) оцінити динаміку обчислених показників і порівняти їх з нормативом; 

3) дослідити можливості підприємства щодо зміни платоспроможності у 

найближчі три та шість місяців; 

4) за результатами аналізу розробити рекомендації стосовно ситуації, що 

склалася.  

 

Таблиця 2.37 – Виписка із Балансу (Звіту про фінансовий стан) ТОВ 

«Оскар» за 200А-200Б роки 

(тис. грн) 

Показник  На 01.01.0А На 01.01.0Б На 01.01.0В 

Необоротні активи 302,3 322 343,7 

Оборотні активи всього, т.ч.: 354,1 367 550,6 

Запаси 96,6 100 139,3 

Дебіторська заборгованість 212,9 200 241 

Поточні фінансові інвестиції 18,8 40 140 

Грошові кошти та їх еквіваленти в 

національній валюті: 25,8 27 30,3 

Баланс 656,4 689 894,3 

Власний капітал всього, у т.ч. 413,3 408,7 464,5 

Резервний капітал 10,0 15,0 25,0 

Довгострокові кредити та позики 47,5 30 10 

Поточні зобов’язання всього, у т.ч. 195,6 250,3 419,8 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 69,1 98 129,5 

Баланс 656,4 689 894,3 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Рівень платоспроможності підприємства оцінюється на підставі 

коефіцієнтів загальної, проміжної та миттєвої платоспроможності, які свідчать 

про фінансові можливості підприємства щодо повного погашення зобов’язань 

по мірі надходження терміну повернення боргу. 

За даними ТОВ «Оскар» (табл. 2.37) коефіцієнти платоспроможності 

( ïÊ ) на 01.01.0А року складають: 

– загальної ( ïçÊ . ) – 1,81 пункта (354,1:195,6); 

– проміжної ( ïïÊ . ) – 1,316 пункта ((212,9+18,8+25,8):195,6); 
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– миттєвої ( ïìÊ . ) – 0,228 пункта ((18,8+25,8):195,6). 

Аналогічним чином визначаються коефіцієнти платоспроможності на 

початок (01.01.0Б) і кінець (01.01.0В) 200Б року. 

2) Динаміка коефіцієнтів платоспроможності та елементів, що їх 

формують, досліджується на підставі аналітичних показників динаміки – 

абсолютного приросту та темпу росту, які визначаються ланцюговим методом. 

Абсолютний приріст обчислюється різницею між фактичними та попередніми 

даними за досліджуваний період, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих даних. 

Результати оцінки динаміки відносних показників платоспроможності та 

елементів, що їх формують, за даними ТОВ «Оскар» (табл. 2.37) наведені 

у табл. 2.38. 
 

Таблиця 2.38 – Аналіз динаміки відносних показників  

платоспроможності ТОВ «Оскар» 
 

Показники 

Норма-
тивне 

значен-
ня 

н
а

 0
1

.0
1

.0
А

 

н
а

 0
1

.0
1

.0
Б

 

н
а

 0
1

.0
1

.0
В

 Абсолютний 
приріст 

(ланцюговий) 

Темп росту 
(ланцюговий), 

% 

За 
200А 
рік 

За 
200Б 
рік 

За 
200А 
рік 

За 
200Б 
рік 

Поточні активи – 354,1 367 550,6 12,9 183,6 103,6 150 

Поточні зобов’язання – 195,6 250,3 419,8 54,7 169,5 128 167,7 

Дебіторська 
заборгованість – 212,9 200 241 -12,9 41 93,9 120,5 

Поточні фінансові 
інвестиції – 18,8 40 140 21,2 100 212,8 350 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти в 
національній валюті: – 25,8 27 30,3 1,2 3,3 104,7 112,2 
Дебіторська заборго-
ваність, грошові 
кошти та поточні 
фінансові інвестиції – 257,5 267 411,3 9,5 144,3 103,7 154 

Грошові кошти та 
поточні фінансові 
інвестиції – 44,6 67 170,3 22,4 103,3 150,2 254,2 
Коефіцієнт поточної 
платоспроможності 

>2,0-2,5 
1,810 1,466 1,312 -0,344 -0,154 81 89,5 

Коефіцієнт швидкої 
платоспроможності 

>0,7-0,8 
1,316 1,067 0,980 -0,249 -0,087 81,1 91,8 

Коефіцієнт 
абсолютної 
платоспроможності 

>0,2-0,25 
0,228 0,268 0,406 0,04 0,138 117,5 151,5 
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Дані табл. 2.38 свідчать, що на підприємстві за два звітних періоди 

спостерігається негативна динаміка коефіцієнта поточної платоспроможності та 

коефіцієнта швидкої платоспроможності, зниження яких відбулося відповідно 

на 0,344 пункти або 19,0 % та 0,154 пункти або 10,5 %; 0,188 пункти або 13,9 % 

і 0,093 пункти або 8,0%. При цьому значення коефіцієнта поточної 

платоспроможності значно нижче нормативного критерію. Це є підставою 

вважати підприємство неплатоспроможним, а структуру його балансу 

незадовільною. 

Коефіцієнт швидкої платоспроможності за його зниження в динамці 

значно перевищує нормативні значення. Позитивна динаміка спостерігається за 

коефіцієнтом абсолютної платоспроможності, зростання якого відбулося в обох 

періодах на 17,5 і 51,5 % відповідно. 

3) За негативної динаміки коефіцієнта поточної платоспроможності та 

невідповідності його значень нормативу досліджується схильність підприємства 

до втрати платоспроможності у найближчі три місяці або її поновлення у термін 

до 6 місяців після звітної дати. 

Можливість втрати чи поновлення платоспроможності оцінюється на 

підставі відповідних коефіцієнтів, які обчислюються за формулою: 

 

ïï

Ð²ÊÇÀÐÊ

Ê

ïï
ÏË

ÏÎÍÂÒïïÏË
ÏÎÍÂÒ

N

ÊÏÊ

.

. .)(.

)(Ê


 ,    

 

де 
ÐÊïïÊ

..  - фактичне значення коефіцієнта поточної платоспроможності на 

кінець звітного періоду, коефіцієнт; 
ÏË

ÏÎÍÂÒÏ )(  - установлений період втрати (відновлення) платоспро-

можності підприємства в місяцях; 

Ð²ÊÇÀïïÊ .  - зміна коефіцієнта поточної ліквідності за період, коефіцієнт; 

ïïÊN
.

 - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

 

За даними ТОВ «Оскар» (табл. 2.38) отримуємо: 

– коефіцієнт втрати платоспроможності ( ÏË
ÂÒÊ ): 

 

– на 01.01.0Б року – 69,0
2

)344,0()123(466,1
Ê 




ÏË
ÂÒ  пункти; 

 

– на 01.01.0В року – 637,0
2

)154,0()123(312,1
Ê 




ÏË
ÂÒ  пункти; 

 

– коефіцієнт поновлення платоспроможності ( ÏË
ÏÎÍÊ ): 
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– на 01.01.0Б року – 647,0
2

)344,0()126(466,1
Ê 




ÏË
ÏÎÍ  пункти;  

 

– на 01.01.0Б року – 618,0
2

)154,0()126(312,1
Ê 




ÏË
ÏÎÍ  пункти.  

 

Як бачимо, на підприємстві коефіцієнти втрати та поновлення 

платоспроможності в обох періодах менше 1. Отже, під час збереження сталої 

негативної динаміки коефіцієнта поточної платоспроможності на протязі трьох 

місяців підприємство має реальну загрозу втрати платоспроможності, і на 

протязі шести місяців воно не зможе її відновити. 

4) Для покращення платоспроможності підприємству необхідно 

розробити та реалізувати такі заходи: забезпечити  активне зростання виручки; 

прискорити оборотність оборотних засобів; забезпечити розвиток виручки 

більш високими темпами, ніж оборотні активи; зменшити обсяг кредиторської 

заборгованості. 

 

 

Завдання № 2.18 

 

Фірма розглядає чотири варіанти інвестиційних проектів, що вимагають 

рівних стартових капіталовкладень (2400 тис. грн). Необхідно зробити 

економічну оцінку кожного проекту й вибрати оптимальний. Фінансування 

проектів здійснюється за рахунок банківської позички в розмірі 18% річних. 

Динаміка грошових потоків і розрахункові показники ефективності 

наведені у табл. 2.39  

 

Таблиця 2.39 – Показники ефективності інвестиційних проектів  

 

Прогнозовані грошові потоки ( NÑF ), тис. грн 

Рік Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

0-й -2400 -2400 -2400 -2400 

1-й 0 200 600 600 

2-й 200 600 900 1800 

3-й 500 1000 1000 1000 

4-й 2400 1200 1200 500 

5-й 2500 1800 1500 400 

Показники ефективності 

NPV 809,6 556,4 307,2 689,0 

РІ 1,337 1,231 1,128 1,29 

IRR 22,31% 20,9% 27,7% 27,8% 

DPP  2,33 роки 2,0 роки 2,16 роки 1,79 роки 
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Розв’язок завдання 

 

Аналіз даних, наведених у табл. 2.39, дозволяє зробити наступні 

висновки. 

1) Найкращий показник NPV = 809,6 тис грн належить першому проекту. 

Отже, прийняття даного проекту обіцяє найбільший приріст капіталу.  

2) У першому інвестиційному проекті найбільше значення із усіх 

розглянутих має показник РІ = 1,337, тобто наведена сума членів грошового 

потоку на 33,7% перевищує величину стартового капітана. 

3) Найбільшу величину показника IRR = 27,8% має четвертий 

інвестиційний проект. Проте, з огляду на те, що банк надав позичку під 18% 

річних, ця перевага не має істотного значення. 

4) Найменший строк окупності DPP  = 1,79 у четвертого проекту, але, з 

огляду на те, що різниця в строках окупності між найбільшим значенням 

(2,33 роки) і найменшим значенням становить ледве більше ніж півроку, цією 

перевагою можна зневажити. 

Таким чином, розглянувши чотири інвестиційних проекти по чотирьох 

показниках, можна віддати перевагу першому проекту.  

 

 

Завдання № 2.19 

 

Продається облігація номіналом 1500 грн. Відсоткова (купонна) ставка 

складає 10% річних. Виплата відсотків проводиться один раз на рік. До 

погашення облігації залишається 5 років. Необхідна норма прибутку на 

інвестиції з урахуванням ризику, що відповідає даному типу облігацій, складає 

15%. Визначити поточну ринкову вартість облігації. 

 

Розв’язок завдання 

 

Оскільки за облігацією кожного року сплачуються відсотки за визначеною 

ставкою, для визначення поточної ринкової вартості цієї облігації 

скористуємось формулою: 

 

 n

n

t
t

Î
t

d

N

d

Nk
V







 

 1)1(1

,       

 

де N – номінальна вартість облігації, грн; 

k – купонна ставка за облігацією, коефіцієнт; 

d – очікувана норма валового інвестиційного прибутку за облігацією 

(середня ставка дохідності на ринку або дисконтна ставка), коефіцієнт; 

n – число періодів до погашення облігації, років. 
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У кінці кожного року утримувач облігації отримає відсотковий дохід у 

розмірі 150 грн ( 1,01500  1), а у кінці п'ятого року – ще й суму, що дорівнює 

номіналу облігації, тобто 1500 грн. Відтак, поточна вартість відсоткової 

облігації буде дорівнювати сумі сплачених за п’ять років відсотків та номіналу 

облігації.  

Визначимо для кожного року розмір очікуваних за облігацією доходів 

(сплачених відсотків та повернення номіналу) за теперішньою їх вартістю та 

знайдемо їх суму. 

Перший рік 43,130
)15,01(

150



грн. 

Другий рік 42,113
)15,01(

150

2



грн. 

Третій рік 63,98
)15,01(

150

3



грн. 

Четвертий рік 76,85
)15,01(

150

4



грн. 

П'ятий рік 34,820
)15,01(

1500150

5





 грн. 

 

Таким чином, поточна ринкова вартість облігації буде дорівнювати: 

 


Î
tV 130,43+113,42+98,63+85,76+820,34 = 1248,58 грн. 

 

 

Завдання № 2.20 

 

Продаються звичайні акції підприємства, за якими у минулому році 

сплачено дивіденд у розмірі 0,52 грн. Протягом найближчих трьох років 

планується збільшувати дивіденди на 8 %, а надалі темп росту дивідендів 

повинен скласти 4 відсотки. Продажна вартість (ціна) акції складає 5,2 грн. Чи 

варто купувати цю акцію, якщо необхідна норма прибутку складає 15? 

 

Розв’язок завдання 

 

Для того щоб визначити доцільність придбання звичайних акцій компанії 

визначимо їх поточну ринкову вартість. Оскільки у найближчі чотири роки 

прогнозується збільшення розміру дивідендів, скористаємось формулою: 
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де п – очікувана кількість років непостійного зростання дивідентів; 

tD  – очікувана сума дивідендів у році t фази непостійного росту, грн; 

1nD  – перша очікувана сума дивідендів фази постійного росту, грн. 

 

Згідно з формулою поточна ринкова вартість звичайної акції буде 

дорівнювати теперішній сумі дивідендів, що підлягають сплаті у найближчі три 

роки за умови їх постійного збільшення на 8% та вартості акції, визначеної з 

урахуванням суми дивідендів фази постійного росту (четвертого року з 

урахуванням дивідендів четвертого року). 

Розрахуємо величини дивідендів, які будуть виплачені в найближчі три 

роки: 

D1 = 0,52×1,08=0,56 грн. 

D2 = 0,56×1,08=0,60 грн.  

D3 = 0,60×1,08=0,65 грн.  

Величина дивіденду, запланована до виплати наприкінці четвертого року, 

повинна скласти: 

D4 = 0,65×1,04=0,68 грн.  

Тоді сума дивідендів, наведена до теперішньої вартості, складає: 
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 грн. 

 

Ціна акції з урахуванням суми дивідендів фази постійного росту, наведена 

до теперішньої вартості, складає: 

 

06,4
151

1

04,015,0

68,0
3














ÇÀ

V  грн. 

 

Отже, поточна ринкова вартість акції дорівнює:  

 

43,506,437,1 
ÇÀ
ïîòV  грн. 

 

Звичайні акції підприємства продаються за ціною (5,2 грн) що нижче їх 

поточної ринкової ціни (5,43 грн), отже їх доцільно придбати. 

 

 

Завдання № 2.21 

 

На підставі даних щодо імпортних операцій ТОВ «Грань» за звітний рік, 

наведених у табл. 2.40, необхідно: 
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1) оцінити ефективність імпорту товарів споживання ТОВ «Грань» за 

звітний період; 

2) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.40 – Інформація щодо імпортних операцій ТОВ «Грань» 

 (тис. грн) 

№ 

з/п 
Показник Звітний рік 

1 Контрактна вартість імпортованих товарів споживання 180,0 

2 Витрати на транспортування товарів 50,0 

3 Витрати, понесені в результаті укладання угоди та 

сплати митних зборів 
80,0 

4 Обсяг реалізації імпортного товару всередині країни 560,0 

5 Вартість вітчизняного товару-аналогу 330,0 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Для оцінки ефективності імпорту товарів споживання застосовують 

базовий та альтернативний коефіцієнти ефективності. 

Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання ( áàç
²ÒÑÅ ) 

обчислюється на підставі формули 3.75, а для розрахунку альтернативного 

коефіцієнта ефективності імпорту товарів споживання ( àëüò
²ÒÑÅ ) застосовується 

формула: 

 

ÂÒ
²ÒÑ
Ê

²ÒÑ²ÒÑ²ÒÑ
²ÒÑ
Êàëüò

²ÒÑ
ÂÎÐ

ÎÂÍÂÑÂÎÐ
Å




 ,      

 

де ²ÒÑ
ÊOP  - обсяг реалізації імпортного товару всередині країни, грн; 

²ÒÑB  - вартість імпорту товарів споживання, грн; 

ÂÒB  - вартість вітчизняного товару, аналогічного імпортованому, грн; 

²ÒÑHB  - накладні витрати на імпорт товарів споживання, грн; 

²ÒÑOB  - організаційні витрати на імпорт товарів споживання, грн. 

 

За даними ТОВ «Грань» (табл. 2.40) у звітному році коефіцієнти 

ефективності імпорту товарів споживання ( ²ÒÑÅ ) складають: 

– базовий ( áàç
²ÒÑÅ ):   806,13105608050180560 

áàç
²ÒÑÅ  пункти. 

– альтернативний (
àëüò
²ÒÑÅ ): 

    087,12302503305608050180560 
àëüò
²ÒÑÅ  пункти. 
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2) Оцінка ефективності імпортних операцій на підставі розрахунку 

базового та альтернативного коефіцієнтів ефективності дозволяє зробити 

висновок про те, що у звітному році доходи ТОВ «Грань» за імпортованими 

товарами, призначеними для споживання, значно перевищують витрати з їх 

імпорту. Так, значення базового коефіцієнта ефективності більшого за 1 (1,806) 

свідчить про те, що на кожну гривню витрат припадає 1,806 грн доходу.  

Оскільки значення альтернативного коефіцієнта ефективності імпорту 

товарів споживання більше за 1 (1,087), можна стверджувати, що для            

ТОВ «Грань» вигідніше імпортовувати товари ніж продавати їх в середині 

країни.  

Отже, в цілому можна зробити висновки про ефективність проведення 

імпортних операцій. 

 

 

Завдання № 2.22 

 

На підставі даних щодо проведення експортних операції підприємства 

ТОВ «Глобус», наведених у табл. 2.41, необхідно: 

1) визначити середню суму одного експортного контракту та середню 

кількість експортних контрактів на одного покупця у минулому та звітному 

роках; 

2) оцінити динаміку за всіма показниками; 

3) кількісно оцінити вплив зміни середньої суми одного експортного 

контракту, середньої кількості експортних контрактів на одного покупця та 

загальної кількості покупців за період на зміну обсягу товарної продукції, 

реалізованої за експортними контрактами; 

4) зробити висновки. 

 

Таблиця 2.41– Інформація щодо експортних операції ТОВ «Глобус» 

 

№ 

з/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

1 Обсяг товарної продукції, 

реалізованої за експортними 

контрактами 

тис. грн 13490,0 15966,0 

2 Загальна кількість експортних 

контрактів 
шт. 28 32 

3 Кількість іноземних покупців 

(замовників) 
осіб 14 20 

 

Розв’язок завдання 

 

1) Середня сума одного експортного контракту являє собою обсяг 

товарної продукції, що припадає в середньому на один контракт ( åêñÒÏ ), і 
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визначається співвідношенням загального обсягу продукції, реалізованої за 

експортними контрактами ( åêñÒÏ ) та загальної кількості експортних контрактів 

( åêñÊ ). 

За даними ТОВ «Глобус» (табл. 2.41) середня сума одного експортного 

контракту ( åêñÒÏ ) складає: 

– у минулому році: 8,481280,134900 åêñÒÏ  тис. грн; 

– у звітному році: 9,498320,159661 åêñÒÏ  тис. грн. 

Середня кількість експортних контрактів на одного покупця (
ê
åêñÊ ) 

обчислюється співвідношенням загальної кількості експортних контрактів 

( åêñÊ ) та кількості іноземних покупців (замовників) ( ÏÊ ), і за даними          

ТОВ «Глобус» (табл. 2.41): 

– у минулому році: 214280 
ê
åêñÊ  шт./особу; 

– у звітному році: 6,120321 
ê
åêñÊ  шт./особу. 

2) Динаміка показників здійснення експортних операцій ТОВ «Глобус» 

досліджується на підставі аналітичних показників динаміки – абсолютного 

приросту та темпу росту.  

Абсолютний приріст визначається різницею між фактичними даними за 

звітний і минулий періоди, а темп росту – вираженим у відсотках 

співвідношенням цих даних. 

Техніка та результати оцінки динаміки показників здійснення експортних 

операцій ТОВ «Глобус» наведені у табл. 2.42 

 

Таблиця 2.42 – Оцінка динаміки показників експортних операцій  

ТОВ «Глобус» 

 

№ 

з/п Показник 
Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Абсолют-

ний 

приріст  

Темп 

росту, % 

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 
Гр. 5= 

 Гр. 4-Гр. 3 

Гр. 6= 

Гр. 4/Гр. 3×100 

1 Обсяг продукції, реалізованої за 

експортними контрактами, тис. грн 13490,0 15966,0 2476,0 118,4 

2 Загальна кількість експортних 

контрактів, шт. 28,0 32,0 4,0 114,3 

3 Кількість іноземних покупців 

(замовників), од. 14,0 20,0 6,0 142,9 

4 Середня сума одного експортного 

контракту, тис. грн 481,8 498,9 17,1 103,5 

5 Середня кількість експортних 

контрактів на одного покупця 

(замовника), шт./од. 2,0 1,6 -0,4 80,0 
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3) Кількісно оцінити вплив зміни середньої суми одного експортного 

контракту ( åêñÒÏ ), середньої кількості експортних контрактів на одного 

покупця (
ê
åêñÊ ) та загальної кількості покупців ( ÏÊ ) на зміну обсягу товарної 

продукції, реалізованої за експортними контрактами ( åêñÒÏ ) можливо за 

допомогою методу абсолютних різниць та наступної факторної моделі: 

  

Ï

ê
åêñåêñåêñ ÊÊÒÏÒÏ  . 

   

За даними ТОВ «Глобус» (табл. 2.42) зміна обсягу товарної продукції, 

реалізованої за експортними контрактами ( åêñÒÏ )  складає: 

– під впливом зміни середньої суми одного експортного контракту 

( åêñÒÏ ): 

 

8,4780,140,21,1700 
 Ï

ê
åêñåêñÒÏåêñ ÊÊÒÏÒÏ

åêñ
 тис. грн.  

 

– під впливом зміни  середньої кількості експортних контрактів на одного 

покупця (
ê
åêñÊ ):  

 

  8,27930,144,09,49801 
 Ï

ê
åêñåêñÊåêñ ÊÊÒÏÒÏ ê

åêñ
 тис. грн.  

 

– під впливом зміни  загальної кількості покупців ( ПК ):  

 

4,47890,66,19,49811 
 Ï

ê
åêñåêñÊåêñ ÊÊÒÏÒÏ

Ï
 тис. грн.  

 

Наведені розрахунки свідчать, що загальна зміна обсягу продукції, 

реалізованої за експортними операціями ТОВ «Глобус» у звітному році 

порівняно з минулим складає 2476,0 тис. грн (15966,0–13490,0), і дещо не 

співпадає з сумою часткового впливу включених до моделі чинників 

 

 
 Ï

Ê
åêñåêñ Êåêñ

êåêñÒÏåêñåêñ ÒÏÒÏÒÏÒÏ  

4,24744,4789)8,2793(8,478   тис. грн.  

 

Для перевірки достовірності результатів проведеного факторного аналізу 

розрахуємо помилку погрішності: 

 

%01,0100
0,13490

4,24740,2476



 < 5%. 
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Отже, з імовірністю 99,99% (100-0,01) можна стверджувати, що отримані 

в процесі факторного аналізу обсягу товарної продукції, реалізованої за 

експортними контрактами, результати є достовірними, і їх можна 

використовувати для обґрунтування управлінських рішень ТОВ «Глобус». 

4) Оцінка динаміки обсягу експорту товарної дозволила встановити, що у 

звітному році порівняно з минулим загальний обсяг товарної продукції, 

реалізованої за експортними контрактами збільшився на 2476,0 тис. грн або 

18,4% і склав 15966,0 тис. грн. 

Результати факторного аналізу свідчать, що збільшення обсягу реалізації 

товарної продукції було зумовлено зростанням середньої суми одного 

експортного контракту та загальної кількості іноземних покупців. Так, 

збільшення проти минулого року середньої суми одного експортного контракту 

на 17,1 тис. грн або 3,5% зумовило зростання обсягу реалізації товарної 

продукції на суму 478,8 тис. грн, а поява додаткових 6 покупців або 42,9% – на 

4789,4 тис. грн. У той же час зменшення середньої кількості експортних 

контрактів на 0,4 шт. або 20% призвело до зменшення обсягу реалізації товарної 

продукції на експорт у сумі 2793,8 тис. грн.  

На перспективу слід активізувати укладання експортних контрактів та 

розширити не лише базу іноземних покупців, але й збільшити обсяги поставки 

за кожною укладеною угодою. 
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ЧАСТИНА ІІІ 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

3.1 Методичні вказівки щодо виконання роботи 

 

Головним завданням вищої школи в умовах інформаційно-технологічного 

суспільства, характерними особливостями якого є стрімке накопичення 

інформації та надзвичайно швидке оновлення змісту знань, є підвищення якості 

практичної підготовки майбутніх фахівців з обліку і аудиту шляхом створення 

умов для оволодіння студентами навичок самостійного застосування 

ефективних і раціональних методик і алгоритмів вирішення професійних задач 

в галузі економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємств. 

Дієвим інструментом забезпечення підвищення якості практичної 

підготовки фахівців є індивідуалізація навчання, поглиблення та закріплення 

теоретичних знань й набуття навичок самостійного вирішення професійних 

завдань шляхом виконання індивідуальних контрольних робіт, що містять тести 

і розв’язання ситуаційних завдань за варіантами.  

Варіанти обираються студентами самостійно і відповідають останній цифрі 

номеру їх залікової книжки. Кожний варіант містить завдання, які дозволяють 

оцінити рівень пізнання студента (репродуктивний, алгоритмічний, 

репродуктивний та частково творчий, частково творчий з елементами 

алгоритмічного, творчий та частково алгоритмічний, творчий), і складається з 

шести частин. Виконання завдань за кожною з частин оцінюється у балах: 

- перша частина (репродуктивний рівень пізнання) містить перелік 

тверджень, правильність яких необхідно визначити (за кожну вірну відповідь 

студент отримує 1 бал); 

- друга частина (алгоритмічний рівень пізнання) складається з тестових 

завдань та переліку можливих відповідей, серед яких необхідно обрати 

правильні (за кожну вірну відповідь студент отримує 1,5 бали); 

- третя частина (репродуктивний та частково творчий рівень пізнання) 

складається з запитань, на які необхідно надати відповіді, та з тверджень, які 

необхідно доповнити пропущеними словами (за кожну вірну відповідь студент 

отримує 2 бали); 

- четверта частина (частково творчий рівень пізнання з елементами 

алгоритмічного) – необхідно знайти відповідність між показниками, 

наведеними в групі А, та показниками, наведеними в групі Б. (за кожну вірну 

відповідь студент отримує 2 бали); 

- п’ята частина (творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання) 

складається з тестових завдань та переліку можливих відповідей, серед яких 

необхідно обрати правильні (за кожну вірну відповідь студент отримує 2 бали); 

- шоста частина (творчий рівень пізнання) складається з трьох 

ситуаційних завдань, які необхідно розв’язати (за вірне розв’язання двох 
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перших завдань студент отримує по 13 балів, за вирішення третього завдання – 

20 балів).  

Контрольні завдання, що виконані не за своїм варіантом, не 

зараховуються. 

Індивідуальні контрольні завдання оцінюються в діапазоні від 60 до 100 

балів.  

Якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, але допустив до 10% 

помилок при роботі над індивідуальним контрольним завданням, то рівень його 

знань оцінюється в діапазоні від 90 до 100 балів. 

Якщо студент практично повністю засвоїв навчальний матеріал, але 

допустив від 11 до 26% помилок при роботі над індивідуальним контрольним 

завданням, то рівень його знань оцінюється в діапазоні від 74 до 89 балів. 

Якщо студент в основному засвоїв навчальний матеріал, але допустив від 

27 до 40% помилок при роботі над індивідуальним контрольним завданням, то 

рівень його знань оцінюється в діапазоні від 60 до 73 балів. 

Якщо студент не засвоїв навчальний матеріал, і допустив більше ніж 40% 

помилок при роботі над індивідуальним контрольним завданням, то рівень його 

знань оцінюється нижче за 60 балів. 

Отримані бали є підставою для оцінювання знань студентів за 

національною шкалою та шкалою ЕСТS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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3.2 Індивідуальні контрольні завдання 

 

ВАРІАНТ 0 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. Величина фондоємності показує обсяг виручки від реалізації 

продукції, який отримано з кожної грошової одиниці, вкладеної в основні 

засоби. 

2. Інформація про витрати підприємства міститься в балансі. 

3. Для визначення виливу зміни чисельності працюючих на відхилення з 

обсягу випуску продукції необхідно відхилення чисельності працюючих 

помножити на фактичний середньорічний виробіток продукції одного 

працюючого. 

4. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок 

скорочення тривалості одного обороту. 

5. Внутрішня норма прибутку є величиною прибутку, одержаного на 

кожну грошову одиницю вкладених у проект коштів. 

6. Головною метою аналізу фінансового стану підприємства є своєчасне 

виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук 

шляхів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Баланс основних засобів по первісній вартості являє собою 

взаємозалежний набір показників: 

а) ОЗП - ОЗН = ОЗВ - ОЗК;    б) ОЗП + ОЗН = ОЗВ - ОЗК; 

в) ОЗП – ОЗН = ОЗВ + ОЗК;    г) ОЗП + ОЗН = ОЗВ + ОЗК. 

 

де ОСП, ОСК  - основні засоби по первинній вартості відповідно на 

початок і кінець звітного періоду, тис. грн;  

ОЗН - вартість основних засобів, що надійшли, за первинною оцінкою, тис. грн; 

ОЗВ - вартість вибулих основних засобів за первинною оцінкою, грн. 

ОСВ - вартість вибулих основних засобів по первісній оцінці. 

 

2. Відносна економія (перевитрата) коштів на оплату праці визначається 

шляхом зіставлення: 

а) фактичної суми витрат з базисною, скорегованою на фактичний обсяг 

виручки від реалізації продукції; 
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б) фактичної суми витрат з базисною, розрахованою, виходячи з 

базисного обсягу виручки від реалізації продукції; 

в) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з базисною сумою витрат на оплату 

праці; 

г) фактичної суми витрат з базисною. 

 

3. Коефіцієнт ритмічності продажів визначається відношенням: 

а) суми фактичного обсягу продажів за досліджувані періоди до суми 

планових обсягів реалізації; 

б) суми фактичного обсягу продажів, що не перевищує план за 

досліджувані періоди часу, до суми планових обсягів реалізації; 

в) суми фактичного обсягу продажів за досліджуваний період до суми 

витрат; 

г) суми планового  і фактичного обсягу продажів за досліджувані періоди. 

 

4. Валовий прибуток – це: 

а) виручка від реалізації продукції;  

б) різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та її фактичною 

собівартістю; 

в) різниця між виручкою від реалізації та її плановою собівартістю; 

г) різниця між фактичною та плановою собівартістю реалізованої 

продукції 

 

5. Використання оборотних засобів характеризують  показники: 

а) фондомісткість, фондовіддача; 

б) продуктивність праці, рентабельність капіталу; 

в) коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту оборотних коштів, 

коефіцієнт завантаження коштів в обороті; 

г) всі вище перелічені. 

 

6. Рентабельність окремих видів продукції − це: 

а) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до собівартості 

одиниці продукції; 

б) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації; 

в) відношення прибутку до середньої вартості майна підприємства; 

г) відношення прибутку до середньої вартості основних засобів і 

матеріальних оборотних коштів 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 
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1. Коефіцієнт придатності − ____________  ____________ вартості 

____________ засобів до їх ____________  вартості.  

2. Фондоозброєність праці − _____________середньої первісної вартості 

основних засобів до ______________  ______________  _______________  .  

3. Які фактори впливають на зміну середньої тривалості робочого дня? 

4. Назвіть основні причини відхилень фактичного обсягу матеріальних 

запасів від нормативів. 

5. При визначенні прибутку від операційної діяльності не потрібна 

інформація про ____________,  ____________,  _____________ та 

_____________  діяльність. 

6. Абсолютна стійкість фінансового стану характеризується тим, що сума 

____________  _____________засобів _____________вартість ______________ 

підприємства. 

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 
 

Група А Група Б 

А Зміна фонду робочого часу 

за рахунок середньої 

тривалості робочого дня 

визначається формулою 

1.  Характеризує частку нових основних 

засобів у загальній їх сумі на кінець 

періоду.  

Б Швидкість оновлення 

основних засобів 

2.  0)1( ФРЧІІІ ГодДЧ   

В Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

3.  Характеризує частку основних засобів, що 

надійшли за період, у загальній їх сумі на 

кінець періоду. 

Г Асортимент випуску 

продукції 

4.  Характеризує середній період часу 

повного відновлення всіх основних 

засобів. 

Д Фактори, які впливають на 

зміну собівартості одиниці 

продукції 

5.  Валовий прибуток – Адміністративні 

витрати – Витрати на збут + Фінансовий 

результат від іншої операційної діяльності 

+ Прибуток від фінансової та 

інвестиційної 

Є Прибуток (збиток) від 

операційної діяльності 

6.  Перелік найменування продукції з 

вказівкою обсягу випуску по кожному з 

них. 

  7.  Зміна структури й асортименту продукції; 

рівня витрат (собівартості окремих 

виробів); цін на сировину, матеріали і 

паливо; зміна цін на готову продукцію. 

  8.  0)1( ФРЧІІ ГодД   
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  9.  Перелік найменувань виробів та їхніх 

кодів, установлених для відповідних видів 

продукції. 

  10.  Зміна обсягу виробництва продукції; суми 

постійних витрат; суми змінних витрат.  

  11.  Валовий прибуток – Адміністративні 

витрати – Витрати на збут + Фінансовий 

результат від іншої операційної діяльності 

 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Вплив на обсяг випуску продукції змін запасів, надходжень і іншого 

вибуття продукції можна визначити методом: 

а) розрахунку по середній геометричній; 

б) балансового ув'язування з застосуванням ланцюгових підстановок; 

в) угруповання; 

г) балансового ув'язування з застосуванням способу різниць 

 

2. Для визначення впливу структури та обсягу випуску продукції на зміну 

матеріаломісткості продукції (ММ) проводить умовний розрахунок за 

формулою: 

а) 

 
 

 


п

мм

ЦК

ЦРК
ММ

01

001

;     б) 

 
 

 


п

мм

ЦК

ЦРК
ММ

01

011

; 

в) 

 
 

 


п

мм

ЦК

ЦРК
ММ

01

111

;     г) 

 
 

 


п

мм

ЦК

ЦРК
ММ

11

101

, 

 

де К – кількість виробленої продукції; 

Рм – норма витрачання матеріалів на одиницю продукції; 

Цм – ціна одиницю матеріалу; 

Цп – рівень відпускних цін на продукцію. 

 

3. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства темпи росту 

продуктивності праці повинні: 

а) бути нижче темпів росту оплати праці; 

б) випереджувати темпи росту оплати праці; 

в) відповідати темпам росту оплати праці; 

г) дорівнювати один одному. 

 

4. Аналіз рентабельності полягає: 
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а) в оцінці здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі; 

б) у дослідженні рівнів податків і відрахувань стосовно прибутку; 

в) у дослідженні рівнів прибутку стосовно різних показників: виручки від 

реалізації продукції, витрат, величини засобів та їхніх джерел; 

г) у дослідженні витратності і прибутковості діяльності. 

 

5. Інвестиційний проект слід прийняти за умови, якщо  

а) NPV > 0;  б) NPV < 0;  

в) NPV = 0,  г) NPV = 1, 

 

де NPV – чиста теперішня вартість проекту. 

 

Підприємство є неплатоспроможним, якщо загальний коефіцієнт 

ліквідності: 

а) менше за 1,8;     б) більше за 2,2; 

в) більше за 1,5;     г) менше за 2,0.  

 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. На підставі наведених у табл. 3.1 даних потрібно виміряти 

вплив на зміну обсягу виручки від реалізації продукції чинників, що пов'язані з 

використанням засобів праці. 

 

Таблиця 3.1 – Інформація щодо виручки і основних засобів 

підприємства 

 

Показники Попередній 

період 

Звітний 

період 

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн. 750 780 

Вартість основних засобів, тис. грн.   

на 1 січня 212,0 215,0 

      1 лютого  214,0 215,5 

      1 березня 215,0 223,0 

      1 квітня 210,0 229,0 

 

Ситуація 2. Ціна продажу одиниці виробу складає 300 грн. Питомі змінні 

витрати на одиницю виробу дорівнюють 200 грн. Сума постійних витрат –     

450 тис. грн., а плановий розмір прибутку 40 тис. грн. Потрібно визначити: 

маржинальний прибуток на одиницю товару; обсяг продажу необхідний для 

досягнення планового прибутку.  

 



 210 

Ситуація 3. На підставі даних промислового підприємства ТОВ «Бренда» 

(табл. 3.2) необхідно: 

1. Визначити кількість відпрацьованих годин кожним робітником 

підприємства у звітному періоді і дослідити їх зміну. 

2. Оцінити ступінь виконання плану використання робочого часу. 

3. З’ясувати і кількісно виміряти причини скорочення фактично 

відпрацьованого робочого часу. 

4. Обчислити обсяг недоданої продукції за рахунок втрат робочого часу з 

вини підприємства.  

5. Зробити висновки. 

 

Таблиця 3.2 – Інформація щодо часу роботи промислово-виробничого 

персоналу ТОВ «Бренда» 

 

№ з/п Показник 
Одиниця 

виміру 

Звітний рік 

план факт 

1. Середньорічна кількість робітників чол. 40 43 

2. Відпрацьовано за рік одним працівником:    

2.1 - днів дні 240 235 

2.2 - годин год. ? ? 

3. Середня тривалість робочого дня годин 8,0 7,8 

4. Товарна продукція тис. грн. 4500,0 5000,0 

 

 

ВАРІАНТ 1 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. Відносними показниками руху основних засобів є коефіцієнти 

надходження і зносу. 

2. Внутрішньозмінні втрати робочого часу розраховуються як різниця 

між загальними втратами робочого часу та цілодобовими втратами, 

обчисленими в година. 

3. Для визначення впливу зміни чисельності працівників на відхилення 

за фондом оплати праці необхідно відхилення за чисельністю працівників 

помножити на фактичну середню зарплату одного працівники. 

4. Вплив зміни ціни в динамічному аналізі обсягу випуску і реалізації 

продукції можна виключити, розділивши звітний обсяг випуску і реалізації 

продукції на індекс цін; отримане значення товарообігу використовувати як 

звітне в динамічному порівнянні. 
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5. Валовий прибуток – це різниця між виручкою від реалізації продукції 

та її фактичною собівартістю. 

6. Надходження коштів від дебіторів необхідно відображати у складі 

фінансової діяльності. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. В якій оцінці входять до валюти балансу нематеріальні активи? 

а) за ціною закупки; б) за нормативною собівартістю; 

в) за первісною вартістю;   г) за залишковою вартістю. 

 

2. Вертикальний аналіз основних засобів являє собою: 

а) розрахунок показників фондовіддачі і фондоємності; 

б) розрахунок і оцінку структури і структурних змін у складі основних 

засобів; 

в) співвідношення між вартістю основних засобів на початок року і їх 

вартістю на кінець року; 

г) різницю між вартістю основних засобів на початок року і їх вартістю на 

кінець року. 

 

3. Середня тривалість робочого періоду визначається як: 

а) відношення кількості відпрацьованих людино-годин до середньої 

чисельності робітників підприємства; 

б) відношення кількості відпрацьованих людино-годин до кількості 

відпрацьованих людино-днів; 

в) відношення кількості відпрацьованих людино-днів до середньої 

чисельності робітників підприємства. 

г) відношення кількості відпрацьованих людино-днів до кількості 

відпрацьованих людино-годин. 

 

4. Відношення вартості всієї випущеної продукції до її вартості за умови, 

що вся продукція випускається за ціною найвищого сорту, це: 

а) коефіцієнт ритмічності;   б) коефіцієнт асортиментності; 

в) коефіцієнт сортності;   г) коефіцієнт структури. 

 

5. Рентабельність − це: 

а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на 

виробничу і комерційну діяльність підприємства; 

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 

в) різниця між виручкою та прямими витратами; 

г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної 

продукції. 
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6. Активи, що реалізуються повільно: 

а) нематеріальні активи;   б) виробничі запаси; 

в) незавершене виробництво;   г) готова продукція. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

 

1. Фондовіддача – це ___________ чистої виручки від реалізації 

продукції до середньої вартості _______________  ______________ у 

_____________ або ___________ оцінці.  

2. Коефіцієнт плинності кадрів характеризує __________ __________ 

працівників, що ___________ за даний період із причин, не викликаних 

виробничою чи загальнодержавною необхідністю, у середньообліковій 

чисельності працівників за той же період. 

3. Аналіз собівартості продукції, який проводиться з метою накопичення 

інформації про динаміку витрат, фактори її зміни, називається ______________ . 

4. Виконання плану за сортністю можна визначити такими способами:  

1) ___________  ___________ ; 2) порівняння ___________  __________;  

3) порівняння ___________  __________  __________ у вартісному й 

натуральному вираженні. 

5. Ліквідність – це здатність підприємства ___________ свої ___________  

у ____________  ___________ для покриття боргових зобов’язань. 

6. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує ___________   

___________  ___________ капіталу в __________ балансу. 

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Зміна фонду робочого часу за 

рахунок середньої кількості днів, 

відпрацьованих одним 

працівником, визначається 

формулою 

1.  Характеризує частку основних 

засобів, що надійшли за період, у 

загальній їх сумі на кінець періоду.  

Б Зміна фонду робочого часу за 

рахунок середньої тривалості 

робочого дня визначається 

формулою 

2.  1)1( ФРЧІІ ЧД   

В Коефіцієнт оновлення основних 

засобів 

3.  Характеризує середній період часу 

повного відновлення всіх основних 

засобів. 
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Г  За єдністю складу витрати 

поділяються на 

4.  0)1( ФРЧІІІ ГодДЧ   

Д За способом перенесення на 

собівартість окремих видів 

продукції витрати поділяються на 

5.  Характеризує частку нових 

основних засобів у загальній їх сумі 

на кінець періоду. 

Є За доцільністю витрати 

поділяються на 

6.  0)1( ФРЧІІ ГодД   

  7.  0)1( ФРЧІІ ДЧ   

  8.  Основні та накладні 

  9.  Прямі та непрямі 

  10.  Одноелементні та комплексні 

  11.  Умовно-постійні та умовно-змінні 

  12.  Продуктивні та непродуктивні 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Відносна сума економії (перевитрати) коштів на оплату праці 

визначається шляхом зіставлення: 

а) фактичної суми витрат з базисною, скорегованою на фактичний обсяг 

виручки від реалізації продукції; 

б) фактичної суми витрат з базисною, розрахованою, виходячи з 

базисного обсягу виручки від реалізації продукції; 

в) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з базисною сумою витрат на оплату 

праці; 

г) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з фактичною сумою витрат на оплату 

праці. 

 

2. Зміна рівня рентабельності основних засобів під впливом фондовіддачі 

активної частини основних засобів (
)( актФВ

ОЗР ) визначається за формулою:  

а) 0
1)(

п
акт

ОЗОЗ РФВdР акт
акт

ФВ

 ;   

б) 1
1)(

п
акт

ОЗОЗ РФВdР акт
акт

ФВ

 ; 

в) 1
0)(

п
акт

ОЗОЗ РФВdР акт
акт

ФВ

 ;  

г) 00)(
п

акт

ОЗОЗ РФВdР акт
акт

ФВ

 , 
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де 
п

Р  – рентабельність операційної діяльності підприємства, коефіцієнт; 

акт
ОЗ

d  – питома вага активної частини основних засобів у загальній їх сумі 

на підприємстві (структура основних засобів підприємства), коефіцієнт; 
акт

ФВ  – фондовіддача активної частини основних засобів підприємства, 

коефіцієнт. 

 

3. Коефіцієнт обороту зі звільнення характеризує: 

а) питому вагу працівників, звільнених у звітному періоді за власним 

бажанням і у зв'язку з порушенням трудової дисципліни в середньообліковій 

їхньої чисельності. 

б) питома вага працівників, звільнених за порушення трудової дисципліни 

в середньообліковій чисельності працівників; 

в) питому вагу звільнених з роботи за даний період у середньообліковій 

чисельності; 

г) співвідношення звільнених з роботи за даний період і кількості 

працівників для яких робота на підприємстві є основним постійним місцем 

роботи. 

 

4. Зміна обсягу реалізованої продукції під впливом середнього числа днів, 

відпрацьованих одним робітником за період ( )( ДB ), можна визначити за 

формулою: 

а) год
Д ППТРДДЧB 001)(  ;  б) год

Д ППТРДДЧB 011)(  ; 

в) год
Д ППТРДДЧB 111)(  ;  г) год

Д ППТРДДЧB 000)(  , 

 

де Ч - середньооблікова чисельність працюючих на даному підприємстві, осіб;  

Д - кількість робочих днів підприємства в періоді, що аналізується, дні; 

ТРД  - середня тривалість робочого дня, годин; 
год

ПП - середньогодинна продуктивність праці одного працівника, грн. 

 

5. Вплив зміни обсягу реалізації продукції на відхилення валового 

прибутку визначають порівнянням: 

а) валового прибутку звітного року за цінами, структурою та собівартістю 

попереднього року з валовим прибуткам за попередній рік; 

б) фактичного валового прибутку звітного ріку за цінами, структурою та 

собівартістю звітного року і валовим прибутком звітного року за цінами, 

структурою та собівартістю попереднього року; 

в) фактичного прибутку за звітний рік і фактичним прибутком 

попереднього року; 

г) валового прибутку звітного року з валовим прибуткам за попередній рік 

за цінами, структурою та собівартістю звітного року. 
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6. Створення резерву сумнівних боргів призводить до таких змін за 

статтями фінансових звітів: 

а) зменшення як дебіторської заборгованості, так і резерву сумнівних 

боргів; 

б) зниження дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних 

боргів; 

в) зростання резерву сумнівних боргів та скорочення прибутку від 

вкладення капіталу; 

г) зменшення як дебіторської заборгованості, так і фінансових витрат. 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. За даними балансу підприємства визначено, що первісна 

вартість основних засобів на кінець року складає 42 тис. грн, а сума 

нарахованого зносу – 2,8 тис. грн. Проаналізуйте технічний стан основних 

засобів на підприємстві. 
 

Ситуація 2. На підставі наведених у табл. 3.3 даних необхідно 

проаналізувати рух кадрів на підприємстві у звітному періоді. 

 

Таблиця 3.3 – Інформація щодо чисельності працівників підприємства 

(осіб) 

Показники Звітний 

період 

Чисельність робітників на початок року 142 

Кількість робітників прийнятих за рік 12 

Кількість робітників звільнених за рік всього, у т.ч.: 8 

за власним бажанням 3 

 

Ситуація 3. На підставі наведених даних про виконання ТОВ «Галина» 

зобов’язань на поставку продукції (табл. 3.4) необхідно: 

1. Визначити обсяг поставки продукції у вартісному вимірі і її структуру. 

2. Оцінити ступінь виконання плану поставки продукції за загальним 

обсягом і структурою у розрізі періодів часу.  

3. Оцінити ритмічність виконання договірних зобов’язань на поставку 

продукції використовуючи метод «заліку» та метод визначення питомої ваги 

кварталів, в яких  договори на поставку продукції виконані. 

4. Дослідити рівномірність виконання договірних зобов’язань на поставку 

продукції. 

5. Визначити втрати обсягу реалізації продукції за рахунок неритмічного і 

нерівномірного виконання договірних зобов’язань. 

6. Зробити висновки. 
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Таблиця 3.4 – Інформація щодо виконання зобов’язань на поставку 

продукції ТОВ «Галина» 

 

№ з/п Квартали 

Поставка продукції, тис. од. Оптова ціна за од., грн. 

договірне 

зобов’язання 

фактично 

відвантажено 

за 

договором 

фактично 

1 Перший 50 50 15 17 

2 Другий 55 51 20 20 

3 Третій 60 55 15 17 

4 Четвертий 65 61 10 12 

 

 

ВАРІАНТ 2 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. До екстенсивних трудових показників відносяться кількість 

працівників підприємства. 

2. До факторів, що впливають на величину і динаміку фондовіддачі, 

відносяться підвищення кваліфікації й освітнього цензу працівників; 

рентабельність основних засобів. 

3. За рахунок чистого прибутку підприємства можна здійснювати 

виплати премій його робітникам. 

4. На зміну валового прибутку впливають витрати на збут. 

5. До валюти балансу дебіторська заборгованість за товари, роботи та 

послуги входить за чистою реалізаційною вартістю. 

6. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує середню 

тривалість одного обороту оборотних коштів. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Середньогодинний виробіток робітника визначається як відношення: 

а) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих годин одним 

робітником; 

б) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих людино-днів; 

в) середньоденного виробітку до середньої тривалості робочого дня; 

г) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих людино-годин. 

 

2. У ході горизонтального аналізу основних засобів проводиться: 
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а) зіставлення даних на кінець і початок звітного періоду за всіма видами 

основних засобів; 

б) розрахунок і оцінка структури та структурних змін у складі основних 

засобів; 

в) порівняння середньої вартості основних засобів за звітний період з 

даними за низку попередніх років; 

г) розрахунок показників фондовіддачі і фондоємності. 

 

3. Який з наведених показників визначається витратами робочого часу на 

одиницю продукції? 

а) фонд робочого часу; б) трудоємкість; 

в) продуктивність праці;   г) тривалість робочого дня. 

 

4. Рівень собівартості одиниці продукції визначається як: 

а) відношення обсягу випуску продукції до загальної суми витрат на її 

виробництво. 

б) добуток об'єму випуску продукції на загальну суму витрат на її 

виробництво. 

в) відношення суми витрат на виробництво продукції до кількості 

випущеної продукції; 

г) співвідношення суми прибутку та собівартості одиниці продукції. 

 

5. Активи, що швидко реалізуються, – це: 

а) дебіторська заборгованість;  б) виробничі запаси; 

в) готова продукція;    г) інші оборотні активи. 

 

6. Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу це: 

а) коефіцієнт фінансової стійкості;  б) коефіцієнт незалежності; 

в) плече фінансового важеля;   г) коефіцієнт залежності. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

 

1. Відносний надлишок (нестача) трудових ресурсів – результат 

порівняння ___________ чисельності з ___________ , перерахованою на 

____________ товарооборот _____________періоду.  

2. Середня заробітна плата одного робітника підприємства визначається 

як ___________ ___________ ____________ ___________ до середньооблікової 

чисельності робітників підприємства. 

3. Матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на 

соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати – це класифікація витрат 

за ___________  ___________.  

4. У якій послідовності здійснюється аналіз витрат на 1 грн. продукції? 
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5. При аналізі порівняльного балансу позитивно оцінюється: 

___________  ___________ балансу на кінець року, в порівнянні з початком; 

частка власного капіталу підприємства ___________ , ніж частка ____________ 

капіталу.  

6. ____________ частки оборотних активів у майні може свідчити про 

формування більш мобільної ____________  ____________, яка сприяє 

прискоренню ___________ оборотних засобів підприємства. 

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Зміна фонду робочого часу 

за рахунок середньої 

чисельності працівником, 

визначається за формулою 

1.  Зміна структури й асортименту продукції; 

рівня витрат (собівартості окремих 

виробів); цін на сировину, матеріали і 

паливо; зміна цін на готову продукцію.  

Б Швидкість оновлення 

основних засобів 

2.  Характеризує частку нових основних 

засобів у загальній їх сумі на кінець 

періоду. 

В Фактори, які впливають на 

зміну собівартості одиниці 

продукції 

3.  Характеризує частку основних засобів, що 

надійшли за період, у загальній їх сумі на 

кінець періоду. 

Г Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

4.  Характеризує середній період часу 

повного відновлення всіх основних 

засобів. 

Д Асортимент випуску 

продукції 

5.  0)1( ФРЧІЧ   

Є Номенклатура випуску 

продукції 

6.  1)1( ФРЧІЧ   

  7.  Перелік найменувань виробів та їхніх 

кодів, установлених для відповідних видів 

продукції. 

  8.  Зміна обсягу виробництва продукції; суми 

постійних витрат; суми змінних витрат.  

  9.  Перелік найменування продукції з 

вказівкою обсягу випуску по кожному з 

них. 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Величина фондоємкості показує: 
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а) обсяг виручки від реалізації продукції, який отримано з кожної 

грошової одиниці, вкладеної в основні засоби; 

б) обсяг основних засобів, що припадає на одну грошову одиницю 

виручки від реалізації продукції; 

в) вартість основних засобів, що припадає на одного працівника; 

г) скільки в середньому використовується основних засобів для 

виробництва продукції вартістю 1 грн. 

 

2. До факторів другого рівня, що впливають на зміну величини 

матеріальних витрат, належать: 

а) структура та  обсяг продукції, ціни на матеріальні ресурси; 

б) матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами, 

співвідношення всіх матеріальних витрат і прямих матеріальних витрат; 

в) загальна матеріаломісткість продукції, співвідношення всіх 

матеріальних витрат і прямих матеріальних витрат, відпускні ціни на 

продукцію; 

г) питома вага матеріальних витрат у собівартості виробництва продукції. 

 

3. Зміна середньорічної продуктивності праці одного робітника 

підприємства під впливом середньої тривалості робочого дня ( )(ТРДПП ) 

визначається за формулою: 

а) год
ТРД ППТРДДПП 10)(  ;  б) год

ТРД ППТРДДПП 00)(  ; 

в) год
ТРД ППТРДДПП 01)(  ;  г) год

ТРД ППТРДПП 0)(  , 

 

де Д – кількість робочих днів підприємства в періоді, що аналізується, дні.; 

ТРД  – середня тривалість робочого дня, годин; 
год

ПП – продуктивність праці одного працівника за годину, грн. 

 

4. Для визначення впливу чистої виручки від реалізації продукції на зміну 

валового прибутку ( )(ЧВРВП ) використовують формулу: 

а) 
100

1ВПРЧВР
ВП


 ;    б) 

100

0ВПРЧВР
ВП


 ; 

в) 
100

10 ВПРЧВР
ВП


 ;  г) 1001 




ЧВР

Р
ВП

ВП , 

 

де ВП – валовий прибуток, грн; 

ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн; 

ВПР  – рівень валового прибутку, % до обороту. 

 

5. Як визначити вплив зміни цін на сировину та матеріали на відхилення 

фактичних витрат від планових на 1 грн. товарної продукції? 
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а) різницею у планових витратах на 1 грн. фактичного та планового 

обсягів; 

б) різницею у фактичних та планових витратах на 1 грн. фактичного 

обсягу продукції; 

в) різницею у фактичних витратах на 1 грн. у діючих та прийнятих у плані 

цінах; 

г) не впливає на рівень витрат. 

 

6. Який з коефіцієнтів ліквідності цікавитиме покупців і акціонерів 

підприємства? 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

б) коефіцієнт швидкої ліквідності; 

в) загальний коефіцієнт ліквідності. 

г) коефіцієнт поточної ліквідності. 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. Рівень фондовіддачі у звітному році склав 18 грн, що на        

3 грн. менше, ніж у минулому році. Рентабельність підприємства збільшилась 

на 2 % і склала 18 %. Як змінилась рентабельність основних засобів в цілому, у 

тому числі за рахунок факторів. 

 

Ситуація 2. На підставі наведених у табл. 3.5 даних потрібно 

проаналізувати ритмічність випуску продукції, використовуючи основні 

показники варіації. 

 

Таблиця 3.5 – Інформація щодо випуску продукції за декадами місяця 

 

(тис. грн.) 

Декади місяця План Факт 

I 500 460 

II 440 460 

III 500 580 

 

Ситуація 3. На підставі наведеної інформації по ТОВ «Тріада» (табл. 3.6) 

необхідно: 

1. Розрахувати показники ефективності використання матеріальних 

ресурсів підприємства (матеріаловіддача, матеріаломісткість, оборотність 

запасів (в оборотах і днях), частку матеріальних витрат в собівартості 

продукції) за обидва періоди. 

2. Провести аналіз стану і динаміки ефективності використання 

матеріальних ресурсів на підприємстві. 

3. Визначити вплив зміни чинників на зміну показників ефективності 

використання матеріальних ресурсів (швидкість і час обігу матеріальних 
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запасів, матеріаловіддачу, матеріаломісткість). 

4. Обчислити величину додатково залучених чи вивільнених коштів у 

зв’язку зі зміною оборотності матеріальних ресурсів. 

5. Зробити висновки. 

 

Таблиця 3.6 – Інформація щодо наявних залишків матеріальних 

ресурсів та основних показників виробничої діяльності ТОВ «Тріада» 

 

(тис. грн) 

Показник Минулий рік Звітний рік 

Матеріальні витрати в складі собівартості 

реалізованої продукції 
850,0 860,0 

Виробнича собівартість реалізованої продукції 1000,0 1100,0 

Вартість товарної продукції у оптових цінах 1500 1700,0 

Середні залишки: 

- виробничих запасів 

- запасів готової продукції 

 

80,0 

2502 

 

85,0 

2926 

 

 

ВАРІАНТ 3 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. Для узагальнюючої оцінки забезпеченості підприємства основними 

засобами використовують показник фондоозброєності, що обчислюється як 

відношення вартості основних засобів на кінець періоду до середньооблікової 

чисельності працівників. 

2. Собівартість одиниці продукції розраховують діленням змінних витрат 

на обсяг продукції і додаванням постійних витрат. 

3. Якісний склад трудових ресурсів характеризується загальноосвітнім, 

професійно-кваліфікаційним рівнями, статево-віковою і 

внутрішньовиробничою структурами. 

4. Рівномірність випуску продукції – виробництво продукції відповідно 

до встановленого графіку за певний період часу (день, декада., місяць, квартал) 

5. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок 

скорочення тривалості одного обороту. 

6. Підприємство є неплатоспроможним, якщо загальний коефіцієнт 

ліквідності дорівнює 0,5. 
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Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 
 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 
 

1. Для оцінки технічного стану основних засобів обчислюється система 

взаємозалежних між собою показників, яка включає : 

а) коефіцієнт зносу і коефіцієнт придатності; 

б) коефіцієнт надходження і коефіцієнт вибуття основних засобів; 

в) коефіцієнт зносу і коефіцієнт ліквідації; 

г) показники фондовіддачі і рентабельності основних засобів. 

 

2. До екстенсивних трудових показників відносяться: 

а) чисельність робітників;   б) продуктивність праці; 

в) рівень витрат на оплату праці;  г) фонд робочого часу. 

 

3. Середньоденний виробіток робітника визначається як відношення: 

а) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих днів одним 

робітником; 

б) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих людино-днів; 

в) середньорічного виробітку до середньої кількості відпрацьованих днів 

одним робітником; 

г) середньооблікової чисельності працівників та обсягу виробництва 

продукції. 

 

4. Коефіцієнт ритмічності продажів визначається відношенням: 

а) суми фактичного обсягу продажів за досліджувані періоди до суми 

планових обсягів реалізації. 

б) суми фактичного обсягу продажів, що не перевищує план за 

досліджувані періоди часу, до суми планових обсягів реалізації. 

в) суми фактичного обсягу продажів за досліджуваний період до суми 

витрат; 

г) суми фактичного обсягу продажів до виробничої потужності 

підприємства. 

 

5. Активи, які складно реалізувати (неліквідні), це: 

а) основні засоби;    б) нематеріальні активи; 

в) довгострокові фінансові інвестиції; г) всі відповіді вірні. 

 

6. Відношення власного оборотного капіталу до загальної суми власного 

капіталу – це: 

а) коефіцієнт забезпечення матеріальних оборотних фондів власним 

капіталом; 

б) коефіцієнт мобільності (маневрування власного капіталу); 

в) коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів; 

г) коефіцієнт приросту власного капіталу. 
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Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

 

1. Матеріаловіддача – це показник, який характеризує __________  

__________ з кожної гривні витрачених __________   __________.  

2. Які способи детермінованого факторного аналізу використовуються 

для розрахунку впливу факторів на зміну ефективності використання ресурсів 

підприємства? 

3. Які фактори впливають на обсяг виробництва продукції? 

4. Інформація про витрати підприємства міститься у формі № ___     

«________________________». 

5. Платоспроможність – це ___________ підприємства своєчасно  

___________  ___________  ___________.  

6. При аналізі порівняльного балансу позитивно оцінюється: темпи 

зростання  __________ активів вищий, ніж темп зростання __________ активів; 

темпи зростання __________ і ___________ заборгованості врівноважують один 

одного.  

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Фондовіддача 1.  Характеризує частку залученого капіталу в 

загальній сумі капіталу підприємства 

Б Фондоємкість 2.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до середньооблікової чисельності 

робітників підприємства 

В Коефіцієнт маневреності 

робочого капіталу   

3.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до чистої виручки від реалізації 

продукції 

Г Коефіцієнт стійкості 

фінансування 

4.  Характеризує частку запасів (матеріальних 

оборотних активів) у загальній сумі робочого 

капіталу 

Д Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

5.  Характеризує ступінь мобільності 

використання власних коштів підприємством 

Є Активи, які складно 

реалізувати (неліквідні) 

6.  Відношення чистої виручки від реалізації 

продукції до середньої вартості основних 

засобів  

  7.  Показує частину майна підприємства, яка 

фінансується за рахунок стійких джерел. 

  8.  Запаси, дебіторська заборгованість, векселя 

одержані 
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  9.  Нематеріальні активи; основні засоби; 

довгострокові фінансові інвестиції; 

незавершене будівництво 

  10.  Показує, яка частина короткострокових 

позикових зобов'язань може бути за 

необхідності погашена негайно за рахунок 

наявних коштів 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. До факторів, що впливають на величину і динаміку фондовіддачі, 

відносяться: 

а) підвищення кваліфікації й освітнього цензу працівників; 

рентабельність основних засобів; 

б) обсяг, віковий і технічний склад основних засобів; асортимент 

реалізованих товарів і ступінь їхньої трудомісткості; зміна цін на товари і 

засоби праці; 

в) питома вага активної частини основних засобів; ступінь використання 

устаткування; 

г) середньооблікова чисельність працівників підприємства і їхня заробітна 

плата. 

 

2. Зростання матеріаломісткості продукції відбудеться у разі: 

а) перевищення темпу зростання обсягу продукції над темпом зростання 

матеріальних витрат підприємства; 

б) перевищення темпу зростання матеріальних витрат підприємства над 

темпом зростання обсягу продукції; 

в) обсяг продукції і матеріальних витрат змінюються однаковими 

темпами; 

г) збільшення питомої ваги матеріальних витрат у собівартості продукції. 

 

3. Модель залежності рівня рентабельності основних засобів від 

показників фондовіддачі  і рентабельності підприємства має вигляд: 

а) пОЗ РФВР  ;     б) пОЗ РФВР  ; 

в) пОЗ РФВР  ;     г) пОЗ РФВР  , 

 

де ОЗР  – рентабельність основних засобів, коефіцієнт; 

ФВ  – фондовіддача основних засобів, які використовуються в процесі 

операційної діяльності підприємства, коефіцієнт; 

п
Р  – рентабельність операційної діяльності підприємства, коефіцієнт. 
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4. Як визначити вплив зміни чисельності працівників на обсяг виручки 

від реалізації продукції? 

а) добутком різниці між фактичною і базисною чисельністю на їхню 

фактичну продуктивність праці; 

б) добутком різниці між фактичною і базисною чисельністю на їхню 

базисну продуктивність праці; 

в) добутком фактичної чисельності на різницю між фактичною і базисною 

продуктивністю праці; 

г) добутком базисної чисельності на різницю між фактичною і базисною 

продуктивністю праці. 

 

5. Який з коефіцієнтів ліквідності цікавитиме банк для видачі кредитів? 

а) загальний коефіцієнт ліквідності; 

б) коефіцієнт маневреності функціонального капіталу; 

в) коефіцієнт швидкої ліквідності; 

г) коефіцієнт поточної ліквідності. 

 

6. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення 

коефіцієнта фінансового ризику, тим: 

а) більш стійкий фінансовий стан підприємства; 

б) більш нестійкий фінансовий стан підприємства; 

в) більша ймовірність банкрутства підприємства;  

г) менша ймовірність банкрутства підприємства. 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. На підставі наведених у табл. 3.7 даних необхідно визначити 

вплив на загальну суму витрат зміни рівня змінних витрат на одиницю 

продукції і суми постійних витрат. 

 

Таблиця 3.7 – Інформація щодо випуску продукції та її собівартості 
 

Найменування 

виробів 

Кількість виробів, 

тис. шт. 

Собівартість 

продукції, тис. грн. 

У тому числі змінні 

витрати, тис. грн. 

 план факт план факт план факт 

А 100 90 500 490 260 270 

Б 110 115 600 640 340 350 

 

Ситуація 2. Як зміниться фізичний обсяг реалізації продукції, якщо 

фактичний обсяг реалізації збільшився на 6, %, а ціни на продукцію – на 8 %? 

 

Ситуація 3. На підставі даних ТОВ «Парасолька» (табл. 3.8) необхідно: 

1. Оцінити ступінь виконання плану виробництва продукції 

підприємством. 
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2. Визначити ритмічність виробництва продукції всіма можливими 

методами. 

3. Оцінити рівномірність виробництва продукції. 

 

Таблиця 3.8 – Інформація щодо виконання плану виробництва 

продукції ТОВ «Парасолька» 

 

Період 
Обсяг виробництва, тис. грн. 

план факт 

І-й квартал 7200 7580 

ІІ-й квартал 7450 7850 

ІІІ-й квартал 7500 7300 

ІV-й квартал 7300 7100 

Разом за рік ? ? 

 

 

ВАРІАНТ 4 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. Для узагальнюючої оцінки забезпеченості підприємства основними 

засобами використовують показник фондоозброєності, що обчислюється як 

відношення вартості основних засобів на кінець періоду до середньооблікової 

чисельності працівників 

2. До інтенсивних трудових показників відносяться середня тривалість 

робочого дня. 

3. Факторну модель обсягу виручки від реалізації продукції можна 

побудувати за показниками продуктивності праці та режимом роботи 

підприємства. 

4. На зміну прибутку від операційної діяльності впливають зміни 

виручки від реалізації продукції, фінансових доходів, собівартості одиниці 

продукції, цін на продукцію, інших витрат 

5. Чиста теперішня вартість проекту – це різниця між величиною 

грошових потоків, що надходять у процесі експлуатації проекту, та сумою 

інвестицій 

6. Коефіцієнт, що показує, яка частина поточної заборгованості може 

бути погашена за рахунок не тільки грошових коштів, а й очікуваних 

фінансових надходжень називається коефіцієнтом поточної ліквідності 
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Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Середня тривалість робочого дня визначається як відношення: 

а) кількості відпрацьованих людино-днів до кількості відпрацьованих 

людино-годин; 

б) кількості відпрацьованих людино-годин до кількості відпрацьованих 

людино-днів; 

в) кількості відпрацьованих людино-годин до середньої чисельності 

робітників підприємства; 

г) середньої чисельності робітників підприємства до кількості 

відпрацьованих людино-годин. 

 

2. Баланс основних засобів по первісній вартості являє собою 

взаємозалежний набір показників: 

а) ОЗП - ОЗН = ОЗВ - ОЗК; б) ОЗП + ОЗН = ОЗВ- ОЗК; 

в) ОЗП – ОЗН = ОЗВ + ОЗК; г) ОЗП + ОЗН = ОЗВ + ОЗК. 

 

де ОСП, ОСК  - основні засоби по первинній вартості відповідно на початок і 

кінець звітного періоду, тис. грн;  

ОЗН - вартість основних засобів, що надійшли, за первинною оцінкою, тис. грн; 

ОЗВ - вартість вибулих основних засобів за первинною оцінкою, грн. 

ОСВ - вартість вибулих основних засобів по первісній оцінці. 

 

3. Відносна економія (перевитрата) коштів на оплату праці визначається 

шляхом зіставлення: 

а) фактичної суми витрат з базисною, скорегованою на фактичний обсяг 

виручки від реалізації продукції; 

б) фактичної суми витрат з базисною, розрахованою, виходячи з 

базисного обсягу виручки від реалізації продукції; 

в) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з базисною сумою витрат на оплату 

праці; 

г) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з фактичною сумою витрат. 

 

4. Відношення вартості всієї випущеної продукції до її вартості за умови, 

що вся продукція випускається за ціною найвищого сорту, –  це: 

а) коефіцієнт ритмічності;   б) коефіцієнт асортиментності; 

в) коефіцієнт сортності;   г) коефіцієнт структури. 

 

5. Валовий прибуток – це: 

а) виручка від реалізації продукції;  
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б) різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та її фактичною 

собівартістю; 

в) різниця між виручкою від реалізації та її плановою собівартістю; 

г) різниця між фактичною та плановою собівартістю реалізованої 

продукції. 

 

6. В балансі ліквідності проводиться перелік статей балансу: 

а) за ступенем зменшення ліквідності засобів; 

б) за ступенем збільшення ліквідності засобів; 

в) за ступенем зростання строків погашення зобов'язань; 

г) за ступенем зменшення строків погашення зобов'язань. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

 

1. Коефіцієнт надходження (введення) основних засобів являє собою 

___________ вартості основних засобів, що ___________, за первісною оцінкою 

до __________ вартості основних засобів на ___________ звітного періоду.  

2. Для розрахунку питомої ваги матеріальних витрат в собівартості 

продукції сума __________  __________  ___________  ___________ на 

____________  виготовленої продукції. 

3. Які фактори впливають на ритмічність виробництва продукції? 

4. Інформація про прибуток підприємства формується відповідно до 

______  «____________________».  

5. Збільшення частки оборотних активів у майні може свідчити про 

формування більш __________ ___________ активів, яка сприяє ____________ 

____________  оборотних засобів підприємства. 

6. Коефіцієнт покриття показує, скільки гривень ___________  

___________ підприємства припадає на гривню ___________  ____________.  

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Коефіцієнт придатності 

основних засобів 

1.  Валовий прибуток – Адміністративні 

витрати – Витрати на збут + Фінансовий 

результат від іншої операційної 

діяльності. 

Б Коефіцієнт вибуття 

основних засобів  

2.  Характеризує питому вагу невідшко-

дованої величини витрат на формування 

основних засобів, а також можливість 

їхнього подальшого використання. 
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В Фондовіддача 3.  Характеризує частку ліквідованих 

основних засобів у загальній їх сумі. 

Г Фактори, які впливають на 

зміну собівартості одиниці 

продукції 

4.  Відношення чистої виручки від реалізації 

продукції до середньої вартості основних 

засобів. 

Д Прибуток (збитки) від 

звичайної діяльності 

5.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до чистої виручки від реалізації 

продукції. 

Є Змінні витрати 6.  Зміна структури й асортименту продукції; 

рівня витрат (собівартості окремих 

виробів); цін на сировину, матеріали і 

паливо; зміна цін на готову продукцію. 

  7.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до середньооблікової чисельності 

робітників підприємства. 

  8.  Зміна обсягу виробництва продукції; суми 

постійних витрат; суми змінних витрат.  

  9.  Характеризує частку вибулих основних 

засобів у загальній їх сумі. 

  10.  Валовий прибуток – Адміністративні 

витрати – Витрати на збут + Фінансовий 

результат від іншої операційної діяльності 

+ Прибуток від фінансової та 

інвестиційної 

  11.  Витрати, загальна сума яких за певний час 

залежить від обсягу виготовленої 

продукції. 

  12.  Витрати безпосередньо пов'язані з 

виготовленням певного різновиду 

продукції і можуть бути прямо обчислені 

на її одиницю. 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

1. Зміна витрат на оплату праці під впливом продуктивності праці 

робітників підприємства ( )(ППВОП ) визначається на формулою: 

а) ЗПППЧВОП ПП  11)( ;   б) 1
1

)( ЗП
ПП

В
ВОП ПП 


 ; 

в) 01)(

1
ЗП

ПП
ВВОП ПП  ,   г) 1

0
)( ЗП

ПП

В
ВОП ПП 


 , 

 

де Ч  – середньооблікова чисельність працівників підприємства, осіб; 
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ЗП  – середня заробітна платня одного працівника підприємства, грн; 

B  – обсяг виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн; 

ПП – продуктивність праці одного працівника, грн; 

 

2. Модель аналізу рівня фондовіддачі (ФВ) , яка відображає його 

залежність від структури основних засобів і фондовіддачі активної частини 

основних засобів має вигляд: 

а) акт

ОЗ
ФВdФВ акт  ;    б) акт

ОЗ
ФВdФВ акт  ; 

в) акт

ОЗ
ФВdФВ акт  ;    г) акт

ОЗ
ФВdФВ акт  , 

 

де актОЗ
d  – питома вага активної частини основних засобів у загальній їх сумі на 

підприємстві (структура основних засобів підприємства), коефіцієнт; 
акт

ФВ  – фондовіддача активної частини основних засобів підприємства, 

коефіцієнт 

 

3. Обсяг випуску і реалізації продукції знаходиться під впливом: 

а) собівартості реалізованої продукції; 

б) продуктивності праці працівників підприємства; 

в) рентабельності підприємства; 

г) структури виробництва продукції. 

 

4. Зміна обсягу реалізації продукції, структурні зрушення у складі 

реалізованої продукції, зміна собівартості продукції, зміна цін – ці чинники 

впливають на відхилення: 

а) валового прибутку;   б) прибутку від фінансової діяльності; 

в) надзвичайного прибутку;  г) прибутку від основної діяльності. 

 

5. Який коефіцієнт фінансової стійкості визначається як відношення 

власних оборотних коштів до власного капіталу? 

а) коефіцієнт маневреності капіталу; 

б) коефіцієнт стійкості економічного зростання; 

в) коефіцієнт фінансової залежності; 

г) коефіцієнт автономії. 

 

6. Якщо на підприємстві сума дебіторської заборгованості більша за суму 

кредиторської заборгованості, а темпи зростання кредиторської заборгованості 

нижчі за темпи підвищення дебіторської заборгованості, то це: 

а) призводить до дефіциту коштів, тобто до неплатоспроможності 

підприємства; 

б) посилює фінансову стійкість підприємства; 

в) сприяє фінансовій незалежності підприємства; 

г) послаблює фінансову стійкість підприємства. 
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Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. Як зміниться рівень фондовіддачі під впливом зміни 

продуктивності праці, якщо фондоозброєність праці робітників підприємства 

зросла на 2 тис. грн./чол. і у звітному році склала 23 тис. грн./чол.? 

Продуктивність праці  збільшилась на 34 тис. грн.  

 

Ситуація 2. На підставі даних, наведених у табл. 3.9, визначити вплив 

факторів на зміну виробітку на одного працюючого. 

 

Таблиця 3.9 – Інформація щодо виручки і середньооблікової 

чисельності робітників підприємства 

 

Показник Попередній 

період 

Звітний 

період 

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн. 1474 1682 

Середньооблікова  чисельність робітників, чол. 460 459 

з них робітники 331 330 

 

Ситуація 3. На підставі даних ПАТ «Промінь» (табл. 3.10) необхідно: 

1. Оцінити діяльність підприємства з формування собівартості одиниці 

продукції А. 

2. Визначити чинники, що вплинули на зміну собівартості виробництва 

одиниці продукції А. 

3. Визначити резерви зменшення собівартості виробництва даного виду 

продукції і зробити висновки 

 

Таблиця 3.2 – Інформація щодо собівартості виробництва продукції А     

ПАТ «Промінь» 

 

№ 

з/п 
Показники Минулий рік Звітний рік 

1 Обсяг виробництва, млн. од. 18,5 17,9 

2 Сума умовно-постійних витрат, млн. грн. 900 915 

3 
Сума змінних витрат на одиницю продукції, 

грн. 
310 315 

 

 

ВАРІАНТ 5 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 
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1. Для узагальнюючої оцінки забезпеченості підприємства основними 

засобами використовують показник фондоозброєності, що обчислюється як 

відношення вартості основних засобів на кінець періоду до середньооблікової 

чисельності працівників. 

2. Адміністративні витрати покриваються за рахунок валового прибутку. 

3. Для аналізу рентабельності використовуються прийоми елімінування та  

метод групування. 

4. Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) капіталу визначається 

відношенням середньорічної суми капіталу до чистого прибутку. 

5. Аналіз ефективності формування портфеля договорів поставок на 

матеріали передбачає оцінку виконання договірних зобов’язань за допомогою 

розрахунку коефіцієнта асортиментності, тобто, співвідношення фактичного 

надходження матеріалів, що не перевищує обумовленого договором, та обсягу 

договірних зобов’язань. 

6. Головною метою аналізу фінансового стану підприємства є своєчасне 

виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук 

шляхів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Відносна економія (перевитрата) коштів на оплату праці визначається 

шляхом зіставлення: 

а) фактичної суми витрат з базисною, скорегованою на фактичний обсяг 

виручки від реалізації продукції; 

б) фактичної суми витрат з базисною, розрахованою, виходячи з 

базисного обсягу виручки від реалізації продукції; 

в) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний обсяг 

виручки від реалізації продукції, з базисною сумою витрат на оплату праці; 

г) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з фактичною сумою витрат. 

 

2. Коефіцієнт ритмічності продажів визначається відношенням: 

а) суми фактичного обсягу продажів за досліджувані періоди до суми 

планових обсягів реалізації. 

б) суми фактичного обсягу продажів, що не перевищує план за 

досліджувані періоди часу, до суми планових обсягів реалізації. 

в) суми фактичного обсягу продажів за досліджуваний період до суми 

витрат; 

г) суми планових обсягів реалізації до суми фактичного обсягу продажів, 

що не перевищує план за досліджувані періоди часу, до суми планових обсягів 

реалізації. 
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3. Рентабельність окремих видів продукції – це: 

а) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до собівартості 

одиниці продукції; 

б) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації; 

в) відношення прибутку до середньої вартості майна підприємства; 

г) відношення прибутку до середньої вартості основних засобів і 

матеріальних оборотних коштів. 

 

4. Прибуток від операційної діяльності визначається як: 

а) сума валового прибутку і прибутку від звичайної діяльності. 

б) різниця між валовим прибутком і сумою адміністративних витрат, 

витрат на збут та інших операційних витрати. 

в) різниця між доходами і витратами від операційної діяльності; 

г) різниця між валовим прибутком і витратами від основної діяльності. 

 

5. Дані, що наводяться в активі балансу підприємства, показують: 

а) розміщення капіталу, що перебуває в розпорядженні підприємства; 

б) джерела фінансових ресурсів; 

в) необоротні активи; 

г) усі відповіді вірні. 

 

6. До складу надходжень від інвестиційної діяльності належать: 

а) реалізація фінансових інвестицій; б) реалізація виробничих запасів; 

в) отримані відсотки;  г) реалізація необоротних активів. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

 

1. Фондоозброєність праці − ____________ середньої первісної вартості 

основних засобів до ___________  ____________  ____________ .  

2. Назвіть основні причини відхилень фактичного обсягу матеріальних 

запасів від нормативів.  

3. При визначенні прибутку від операційної діяльності непотрібна 

інформація про ___________,  ___________,  ____________ та _____________ 

діяльність.  

4. Прибуток – це ____________ показник ефективності діяльності 

підприємства, який визначається як ____________ між сумою ___________ 

підприємства і пов’язаними з ними ____________ .  

5. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує ___________  

___________  ____________ капіталу в ______________ балансі.  

6. Хто є внутрішніми користувачами результатів аналізу фінансового 

стану підприємства? 
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Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Зміна фонду робочого часу за 

рахунок середньооблікової 

чисельності працівником, 

визначається формулою 

1.  Валовий прибуток – Адміністративні 

витрати – Витрати на збут + 

Фінансовий результат від іншої 

операційної діяльності+ Прибуток від 

фінансової та інвестиційної  

Б Зміна фонду робочого часу за 

рахунок середньої тривалості 

робочого дня визначається 

формулою 

2.  Характеризує частку основних засобів, 

що надійшли за період, у загальній їх 

сумі на кінець періоду.  

В Швидкість оновлення 

основних засобів 

3.  Характеризує частку нових основних 

засобів у загальній їх сумі на кінець 

періоду. 

Г  Прибуток (збитки) від 

операційної діяльності 

4.  0)1( ФРЧІІІ ГодДЧ   

Д Прибуток (збитки) від 

звичайної діяльності 

5.  Характеризує середній період часу 

повного відновлення всіх основних 

засобів. 

Є Коефіцієнт маневреності 

робочого капіталу   

6.  0)1( ФРЧІІ ГодД   

  7.  0)1( ФРЧІЧ   

  8.  Валовий прибуток – Адміністративні 

витрати – Витрати на збут + 

Фінансовий результат від іншої 

операційної діяльності 

  9.  Перелік найменування продукції з 

вказівкою обсягу випуску по кожному з 

них. 

  10.  1)1( ФРЧІЧ   

  11.  Характеризує ступінь мобільності 

використання власних коштів 

підприємством 

  12.  Визначається як відношення суми 

власних коштів до підсумку балансу. 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 
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1. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства темпи росту 

продуктивності праці повинні: 

а) бути нижче темпів росту оплати праці; 

б) випереджати темпи росту оплати праці; 

в) відповідати темпам росту оплати праці; 

г) відповідати темпам росту випуску продукції. 

 

2. Вплив зміни структури та асортименту продукції на відхилення за 

рівнем витрат на одну гривню продукції визначається порівнянням: 

а) планових витрат, перерахованих на фактичний обсяг та асортимент з 

витратами за планом; 

б) фактичних витрат у діючих цінах з фактичними витратами у планових 

цінах; 

в) фактичних витрат в цінах, прийнятих у плані, з плановими витратами, 

перерахованими на фактичний обсяг та асортимент; 

г) фактичних витрат в цінах, прийнятих у плані, з фактичними витратами, 

перерахованими на плановий обсяг та асортимент. 

 

3. Для визначення впливу доходів від фінансової діяльності на зміну 

прибутку від звичайної діяльності( )(ФД
ЗВ

П ) використовують формулу: 

а) ФДП ФД
ЗВ

 )( ;    б) ФВФДП ФД
ЗВ

 )( ; 

в) ФДПП
ОД

ФД
ЗВ

 )( ;   г) ФДПП
ОД

ФД
ЗВ

 )( , 

 

де ФД, ФВ – доходи і витрати від фінансової діяльності, грн.; 
ОД

П  – прибуток від операційної діяльності, грн. 

 

4. Аналіз рентабельності полягає: 

а) в оцінці здатності підприємства здійснювати рентні платежі державі; 

б) у дослідженні рівнів податків і відрахувань стосовно прибутку; 

в) у дослідженні рівнів прибутку стосовно різних показників: виручки від 

реалізації продукції, витрат, величини засобів та їхніх джерел; 

г) в оцінці результативності виробничої діяльності підприємства і 

з’ясуванні ступеня окупності витрат на виробництво продукції. 

 

5. В яких випадках підприємство є неплатоспроможним, якщо загальний 

коефіцієнт ліквідності: 

а) 0,8;      б) 2,6; 

в) 1,9;      г) 1,0. 

 

6. Збільшення частки оборотного капіталу в загальній сумі активів 

свідчить про: 

а) збільшення власного капіталу; 

б) формування більш мобільної структури активів; 
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в) звуження виробничої бази підприємства; 

г) підвищення рівня ефективності використання оборотного капіталу. 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. Первісна вартість основних засобів на початок року склала 

86 тис. грн. Протягом року на підприємство надійшло основних засобів на суму 

8 тис. грн.; вибуло основних засобів на суму 4тис. грн. Проаналізуйте рух 

основних засобів на підприємстві.  

 

Ситуація 2. Як зміниться ефективність використання оборотних засобів, 

якщо чиста виручка від реалізації продукції зросте на 8 %, а середній залишок 

оборотних засобів збільшиться на 3 %.  

 

Ситуація 3. На підставі даних ТОВ «Прима» (табл. 3.11) і додаткової 

інформації необхідно: 

1. Оцінити діяльність підприємства з виконання плану обсягів 

виробництва та собівартості промислової продукції. 

2. Визначити вплив чинників на зміну фактичної собівартості порівняно 

до планової. 

3. Визначити резерви зменшення собівартості промислової продукції. 

 

Таблиця 3.11 – Інформація щодо показників виробничої діяльності 

ТОВ «Прима» 

 

№ 

з/п 
Продукція 

Обсяг виробництва 

тис. од. 

Оптова ціна за од., 

грн. 

Змінні витрати  

на од., грн. 

план фактично план фактично план фактично 

1 А 50 54 5,0 5,5 2,5 3,0 

2 В 24 30 6,0 6,2 3,5 4,0 

3 С 15 17 7,0 8,0 4,5 5,0 

 Разом 89,0 101,0 - - - - 

 

Додаткова інформація: Сума умовно-постійних витрат у собівартості 

загального випуску промислової продукції за планом становить 109,0 тис.грн., а 

фактично – 138,5 тис.грн.  

 

 

ВАРІАНТ 6 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 



 237 

 

1. Для забезпечення ефективності діяльності підприємства темпи росту 

продуктивності праці повинні бути нижче темпів росту оплати праці. 

2. На зміну рентабельності одиниці продукції впливає зміна обсягу 

реалізованої продукції. 

3. На показник витрат на 1 грн. продукції впиває зміна обсягу продукції, 

структури та асортименту випуску продукції, зміна цін на продукцію. 

4. Підприємство є неплатоспроможним, якщо загальний коефіцієнт 

ліквідності дорівнює1,8. 

5. Сума страховки, яку одержало від страхової компанії  підприємство у 

зв’язку зі стихійним лихом, відображається у звіті про рух грошових коштів у 

складі інвестиційної діяльності. 

6. Чиста теперішня вартість проекту – це різниця між величиною 

грошових потоків, що надходять у процесі експлуатації проекту, та сумою 

інвестицій. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Рентабельність − це: 

а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на 

виробничу і комерційну діяльність підприємства; 

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 

в) різниця між виручкою та прямими витратами; 

г) абсолютний показник ефективності роботи підприємства. 

 

2. Відносне відхилення по загальновиробничих витратах розраховується так: 

а) фактичні витрати мінус кошторисні (планові); 

б) фактичні витрати мінус планові витрати скориговані на процент 

виконання плану; 

в) планові витрати (кошторисні) коригуються на процент виконання плану 

випуску і порівнюються з фактичними; 

г) фактичні витрати коригуються на процент виконання плану і порів-

нюються з плановими. 

 

3. Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції визначається: 

а) відношенням обсягу товарної продукції до її собівартості; 

б) відношенням матеріальних витрат до обсягу товарної продукції в 

оптових цінах; 

в) відношенням обсягу товарної продукції до матеріальних витрат; 

г) відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових 

цінах. 
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4. Відношення виручки від реалізації продукції до середнього залишку 

оборотного капіталу –це: 

а) тривалість одного обороту; 

б) коефіцієнт закріплення оборотних коштів; 

в) коефіцієнт оборотності; 

г) період обороту оборотних активі. 

 

5. Відношення оборотного капіталу до короткострокових зобов'язань – це: 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

б) коефіцієнт проміжної (критичної) ліквідності; 

в) коефіцієнт поточної ліквідності; 

г) коефіцієнт загальної ліквідності. 

 

6. Джерела формування поточних активів: 

а) власний оборотний капітал; 

б) короткостроковий позиковий капітал; 

в) власний капітал; 

г) зовнішні джерела фінансування. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

1. Коефіцієнт вибуття основних засобів − ___________ первісної вартості  

основних засобів, що ___________ протягом звітного періоду, до ___________ 

вартості всіх основних засобів на ___________ періоду.  

2. Якими способами можна проаналізувати виконання плану випуску 

продукції за асортиментом?  

3. Витрати за способом віднесення на собівартість діляться на 

поділяються на __________ й ___________ . 

4. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує ____________  

____________  ____________ капіталу в ___________ балансу.  

5. За яких умов підприємство має нестійкий фінансовий стан?  

6. Актив балансу містить __________ розділи, а пасив ___________ 

розділів. 

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Зміна фонду робочого часу за 

рахунок середньої кількості 

днів, відпрацьованих одним 

1.  0)1( ФРЧІЧ   
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працівником, визначається 

формулою 

Б Зміна фонду робочого часу за 

рахунок середньої чисельності 

робітників дня визначається 

формулою 

2.  Характеризує частку нових основних 

засобів у загальній їх сумі на кінець 

періоду. 

В Швидкість оновлення 

основних засобів 

3.  Характеризує частку основних засобів, 

що надійшли за період, у загальній їх 

сумі на кінець періоду. 

Г  Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

4.  Прямі та непрямі 

Д По відношенню до обсягів 

виробництва витрати 

поділяються на 

5.  Характеризує середній період часу 

повного відновлення всіх основних 

засобів. 

Є За єдністю складу витрати 

поділяються на 

6.  0)1( ФРЧІІ ЧД   

  7.  0)1( ФРЧІІ ДЧ   

  8.  Одноелементні та комплексні витрати 

  9.  Матеріальні витрати, витрати на оплату 

праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати 

  10.  Умовно-постійні та умовно-змінні 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Коефіцієнт обороту зі звільнення характеризує: 

а) питому вагу працівників, звільнених у звітному періоді за власним 

бажанням і у зв'язку з порушенням трудової дисципліни в середньообліковій 

їхньої чисельності; 

 б) питому вагу працівників, звільнених за порушення трудової 

дисципліни в середньообліковій чисельності працівників; 

в) питому вагу звільнених з роботи за даний період у середньообліковій 

чисельності; 

г) питому вагу працівників, звільнених у звітному періоді за власним 

бажанням в середньообліковій їхньої чисельності. 

 

2. Для визначення впливу собівартості 1 грн. продукції на зміну валового 

прибутку ( )(сП
В

 ) використовують формулу: 

а) 
ЧВ

ВссП 1)(  ;    б) 
ЧВ

ВссП 1)(  ; 

в) 
ЧВ

ВссП 0)(  ;    г) ЧВ
ВссП 1)(  . 
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3. За якими показниками можна побудувати факторну модель обсягу 

виручки від реалізації продукції: 

а) сумою прибутку і загальною рентабельністю; 

б) елементами товарного балансу; 

в) продуктивністю праці та режимом роботи підприємства; 

г) обсягом надходження товарів та ефективністю використання товарних 

ресурсів. 

 

4. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість: 

а) збільшити тривалість одного обороту; 

б) підвищити коефіцієнт завантаження оборотних коштів; 

в) вивільнити оборотні кошти; 

г) скоротити кількість оборотних коштів. 

 

5. Створення резерву сумнівних боргів призводить до таких змін за 

статтями фінансових звітів: 

а) зменшення як дебіторської заборгованості, так і резерву сумнівних 

боргів; 

б) зниження дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних 

боргів; 

в) зростання резерву сумнівних боргів та скорочення прибутку від 

вкладення капіталу; 

г) зменшення як дебіторської заборгованості, так і фінансових витрат. 

 

6. Якщо запаси і витрати менші за суму власного оборотного капіталу та 

довгострокових кредитів банку, то це свідчить про: 

а) абсолютну фінансову стійкість;  б) нестійкий фінансовий стан; 

в) нормальну фінансову стійкість;  г) кризовий фінансовий стан. 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. Ціна продажу одиниці виробу складає 35 грн. Питомі змінні 

витрати на одиницю виробу дорівнюють 20 грн. Сума постійних витрат –         

50 тис. грн., а плановий розмір прибутку 10 тис. грн. Потрібно визначити: 

маржинальний прибуток на одиницю товару; обсяг продажу необхідний для 

досягнення планового прибутку.  

 

Ситуація 2. Як зміниться ефективність використання оборотних засобів, 

якщо чиста виручка від реалізації продукції зменшиться на 2 %, а середній 

залишок оборотних засобів збільшиться на 1 %.  

 

Ситуація 3. На підставі даних промислового підприємства                   

ТОВ «Пролісок» (табл. 3.12) необхідно: 
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1. Визначити суму витрат на оплату праці і продуктивність праці 

робітників підприємства. 

2. Оцінити ступінь виконання плану за всіма показниками. 

3. Виміряти вплив на зміну суми фактичних витрат на оплату праці від 

планових таких чинників: 

а) зміни обсягу товарної продукції; 

б) зміни середньої заробітної плати 1-го робітника; 

в) зміни продуктивності праці. 

4. Визначити відносний надлишок (нестачу) робітників і економію 

(перевитрату) коштів на оплату їх праці. 

5. Зробити висновки. 

 

Таблиця 3.12 – Інформація щодо наявності трудових ресурсів  

ТОВ «Пролісок» та оплати їх праці 

 

Показник 
Одиниці 

виміру 
За планом Фактично 

Товарна продукція  тис. грн. 1650 1820 

Середньорічна чисельність робітників 

виробництва чол. 40 38 

Середньорічна заробітна плата 1-го 

робітника  тис.грн. 13,5 14,2 

 

 

ВАРІАНТ 7  

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. За умови, що темп росту виручки від реалізації продукції  менше 

темпу росту чисельності працівників продуктивність праці збільшиться. 

2. Зміна продуктивності праці за рахунок росту цін визначається як 

різниця між фактичною продуктивністю праці в порівнянних умовах і базисною 

продуктивністю праці. 

3. Розрахунок середнього темпу зростання обсягу виробництва 

здійснюється за формулою середньої арифметичної. 

4. Фінансовий стан підприємства вважається нестійким за умови, що 

частка власних джерел формування майна підприємства складає 65 %. 

5. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення 

коефіцієнта фінансового ризику, тим більш стійкий фінансовий стан 

підприємства. 

6. Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення оборотного капіталу 

до короткострокових зобов'язань. 
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Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Удосконалення структури персоналу, підвищення кваліфікації кадрів – 

це резерв зростання випуску продукції за рахунок поліпшення використання: 

а) засобів праці,      б) предметів праці;  

в) праці;      г) усі відповіді вірні. 

 

2. Чистий прибуток – це: 

а) фінансовий результат від звичайної діяльності плюс надзвичайні 

доходи мінус надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку; 

б) фінансові результати від звичайної діяльності мінус надзвичайні 

доходи плюс надзвичайні витрати та податки з надзвичайного прибутку; 

в) різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції; 

г) кінцевий результат всіх видів діяльності. 

 

3. Які технічні прийоми (елементи методу) економічного аналізу 

використовуються для аналізу рентабельності: 

а) елімінування;     б) порівняння; 

в) групування;     г) сальдовий метод. 

 

4. Коефіцієнт ритмічності продажів визначається відношенням: 

а) суми фактичного обсягу продажів за досліджувані періоди до суми 

планових обсягів реалізації; 

б) суми фактичного обсягу продажів, що не перевищує план за 

досліджувані періоди часу, до суми планових обсягів реалізації; 

в) суми фактичного обсягу продажів за досліджуваний період до суми 

витрат; 

г) суми запланованого обсягу продажів до суми фактичних обсягів 

реалізації, що не перевищує план за досліджувані періоди часу. 

 

5. До складу фінансової звітності за П(С)БО входять: 

а) активи, зобов'язання, доходи і витрати, власний капітал; 

б) баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт 

про зміни власного капіталу; 

в) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий 

стан, пояснювальна записка; 

г) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про 

рух грошових коштів, примітки. 

 

6. За об’єктами вкладення інвестиції поділяються на: 

а) внутрішні;     б) реальні; 

в)фінансові;     г) зовнішні. 
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Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 
 

1. Відносний надлишок (нестача) трудових ресурсів - результат порівняння 

___________ чисельності з ___________, перерахованою на ___________ 

товарооборот ____________ періоду.  

2. Прибуток – це ___________ показник ефективності діяльності 

підприємства, який визначається як ___________ між сумою ___________ 

підприємства і пов’язаними з ними ____________.  

3. При аналізі порівняльного балансу позитивно оцінюється: __________    

__________ балансу на кінець року, в порівнянні з початком; частка власного 

капіталу підприємства ___________, ніж частка ___________ капіталу. 

4. ___________ частки оборотних активів у майні може свідчити про 

формування більш мобільної ___________  ____________, яка сприяє 

прискоренню __________  оборотних засобів підприємства. 

5. Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, 

згрупованих за рівнем їх ___________, і розташованими в порядку ___________   

___________ із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх 

погашення і розташованими в порядку ____________ строків. 

6. Нормативні (рекомендовані) значення відносних показників 

___________: коефіцієнт покриття – __________; коефіцієнт швидкої 

ліквідності – __________; коефіцієнт абсолютної ліквідності – ___________.  

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 
 

Група А Група Б 

А За економічними елементами 

витрати поділяються на 

1.  Виробничі запаси, незавершене 

виробництво; готова продукція; товари; 

інші оборотні активи; витрати майбутніх 

періодів 

Б За статтями калькуляції 

витрати поділяються на 

2.  Нематеріальні активи; основні засоби; 

довгострокові фінансові інвестиції; 

незавершене будівництво  

В Активи, які складно 

реалізувати (неліквідні) 

3.  Дебіторська заборгованість за 

розрахунками, інша поточна дебіторська 

заборгованість, векселя одержані 

Г За способом перенесення на 

собівартість окремих видів 

продукції витрати 

поділяються на 

4.  Основні та накладні 

Д Активи, що швидко 

реалізуються 

5.  Умовно-постійні та умовно-змінні 
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Є За єдністю складу витрати 

поділяються на 

6.  Продуктивні та непродуктивні  

  7.  Прямі та непрямі 

  8.  Одноелементні та комплексні 

  9.  Перелік підприємство обирає самостійно 

  10.  Матеріальні витрати, витрати на оплату 

праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. До факторів другого рівня, що впливають на зміну величини 

матеріальних витрат, належать: 

а) структура та  обсяг продукції, ціни на матеріальні ресурси; 

б) матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами, 

співвідношення всіх матеріальних витрат і прямих матеріальних витрат; 

в) загальна матеріаломісткість продукції, співвідношення всіх 

матеріальних витрат і прямих матеріальних витрат, відпускні ціни на 

продукцію; 

г) питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції. 

 

2. Зміна середньорічної продуктивності праці одного робітника 

підприємства під впливом середньої тривалості робочого дня ( )(ТРДПП ) 

визначається за формулою: 

а) год
ТРД ППТРДДПП 10)(  ;  б) год

ТРД ППТРДДПП 00)(  ; 

в) год
ТРД ППТРДДПП 01)(  ,  г) год

ТРД ППТРДПП 0)(  , 

 

де Д – кількість робочих днів підприємства в періоді, що аналізується, дні.; 

ТРД  – середня тривалість робочого дня, годин; 
год

ПП – продуктивність праці одного працівника за годину, грн. 

 

3. Як визначити зміну суми валового прибутку підприємства за рахунок 

відпускних цін на продукцію? 

а) порівнянням фактичної та планової виручки від реалізації; 

б) зіставленням фактичної виручки з умовною, яку підприємство 

одержало б за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах; 

в) порівнянням фактичного прибутку з умовним, який підприємство 

одержало б за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах та 

собівартості; 
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г) відношенням суми валового прибутку до середнього індексу зміни цін 

на продукцію. 

 

4. Які фактори впливають на зміну рентабельності підприємства? 

а) сума прибутку на 1 грн. реалізованої продукції; 

б) обсяг реалізованої продукції; 

в) податок на прибуток; 

г) фондомісткість продукції. 

 

5. Який з коефіцієнтів ліквідності цікавитиме покупців і акціонерів 

підприємства? 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності;  

б) коефіцієнт швидкої ліквідності; 

в) загальний коефіцієнт ліквідності; 

г) коефіцієнт поточної ліквідності. 

 

6. Якщо запаси і витрати менші від суми власного оборотного капіталу, то 

це характеризує стійкість фінансового стану як: 

а) нормальну;     б) абсолютну; 

в) передкризовий фінансовий стан;  г) кризовий фінансовий стан. 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. На підставі даних, наведених у табл. 3.13, необхідно 

проаналізувати ритмічність випуску продукції, застосовуючи різні способи.  

 

Таблиця 3.13 – Інформація щодо випуску продукції за декадами місяця 

 

(тис. грн.) 

Декади місяця  План  Факт 

 I  250  280 

 II  350  360 

 III  400  600 

 

Ситуація 2. Як зміниться ефективність використання оборотних засобів, 

якщо чиста виручка від реалізації продукції зросте на 8 %, а середній залишок 

оборотних засобів збільшиться  на 3 %.  

 

Ситуація 3. На підставі даних ТОВ «Арія» (табл. 3.14) необхідно: 

1. Обчислити структуру основних засобів (питому вагу активної частини 

основних засобів). 

2. Визначити рівень ефективності використання основних засобів та їх 

активної частини. 
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3. Обчислити продуктивність та озброєність праці робітників 

підприємства. 

4. Визначити рентабельність операційної діяльності підприємства та 

рентабельність основних засобів. 

5. Дослідити динаміку показників господарювання підприємства. 

6. Кількісно оцінити причини зміни фондовіддачі основних засобів за 

рахунок зміни: 

а) питомої ваги та фондовіддачі активної частини основних засобів; 

б) продуктивності та озброєності праці робітників підприємства. 

7. З’ясувати і кількісно виміряти причини зміни рентабельності основних 

засобів за рахунок зміни: 

а) фондовіддачі основних засобів та рентабельності операційної 

діяльності; 

б) структури основних засобів, фондовіддачі активної їх частини та 

рентабельності операційної діяльності підприємства. 

8. Зробити висновки. 

 

Таблиця 3.14 – Інформація про основні показники господарювання та 

наявність основних засобів ТОВ “Арія” 

 

№ 

з/п 
Показники 

Од. 

виміру 

Минулий 

рік 

Звітний 

 рік 

1 Обсяг виробництва продукції тис. грн 1250,0 1455,0 

2 Прибуток від операційної 

діяльності 

тис. грн. 350,0 480, 

3 Середньорічна чисельність 

робітників підприємства 

чол. 125 128 

4 Середньорічна вартість основних 

засовів всього, у т.ч. 

тис. грн. 680,0 720,0 

4.1 Активної частини основних засобів тис. грн. 480,0 540, 

 

 

ВАРІАНТ 8  

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 
 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. До непродуктивних виплат заробітної плати відносять: доплати у 

зв'язку зі змінами умов праці; доплати за роботу в понаднормовий час; оплату 

простоїв. 

2. Зміну суми валового прибутку підприємства за рахунок відпускних 

цін на продукцію можна визначити порівнянням фактичної та планової виручки 

від реалізації. 
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3. Інформація про витрати підприємства міститься в балансі. 

4. Розрізняють такі показники фінансової стійкості: коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, коефіцієнт проміжної ліквідності, загальний показник 

покриття. 

5. Фінансовий стан підприємства вважається нестійким за умови, що 

частка власних джерел формування майна підприємства складає 65 %. 

6. Звітна форма балансу в Україні побудована в порядку зменшення 

ліквідності засобів. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Середньоденний виробіток робітника визначається як відношення: 

а) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих днів одним 

робітником; 

б) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих людино-днів; 

в) середньорічного виробітку до середньої кількості відпрацьованих днів 

одним робітником; 

г) обсягу виробництва до кількості відпрацьованих годин одним 

робітником. 

 

2. Фондовіддача являє собою: 

а) відношення середньої вартості основних засобів до продуктивності 

праці працівників; 

б) відношення виручки від реалізації продукції до вартості основних 

засобів на кінець періоду  в первісній оцінці; 

в) відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої 

вартості основних засобів у первісній або переоціненій оцінці; 

г) відношення чистого прибутку до вартості основних засобів на кінець 

періоду  в первісній оцінці. 

 

3. Прибуток від операційної діяльності визначається як: 

а) сума валового прибутку і прибутку від звичайної діяльності. 

б) різниця між валовим прибутком і сумою адміністративних витрат, 

витрат на збут та інших операційних витрати. 

в) різниця між доходами і витратами від операційної діяльності; 

г) різниця між валовим прибутком, сумою адміністративних витрат та 

іншими операційними витратами. 

 

4. Відносне відхилення по загальновиробничих витратах розраховується так: 

а) фактичні витрати мінус кошторисні (планові); 

б) фактичні витрати мінус планові витрати скориговані на процент 

виконання плану; 
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в) планові витрати (кошторисні) коригуються на процент виконання плану 

випуску і порівнюються з фактичними; 

г) фактичні витрати коригуються на процент виконання плану і порів-

нюються з плановими. 

 

5. Ліквідність – це: 

а) спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для 

покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку; 

б) спроможність підприємства погасити короткострокову заборгованість 

своїми коштами; 

в) можливість реалізації матеріальних і інших цінностей підприємства 

для перетворювання їх у грошові кошти; 

г) можливість виконувати зобов’язання і забезпечувати розширення 

діяльності. 

 

6. Оборотний капітал включає: 

а) відстрочені податкові активи; б) дебіторська заборгованість; 

в) запаси; г) грошові кошти та Їх еквіваленти. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 

 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 

 

1. Фондомісткість визначається як __________ середньої вартості 

основних засобів до __________  ____________  ___  ____________   

____________. 

2. Коефіцієнт обороту зі звільнення характеризує ____________  

___________  __________ з роботи за даний період у середньообліковій 

чисельності.  

3. Які фактори впливають на обсяг виробництва продукції? 

4. Валовий прибуток визначається на підставі даних про чистий 

__________  ____  __________  ____________ і її ____________. 

5. Платоспроможність – це ___________ підприємства своєчасно  

____________  _____________  _____________.  

6. Баланс підприємства вважають абсолютно __________, якщо 

виконуються наступні співвідношення: А1 ____ П1; А2 _____ П2; А3 ____ П3;    

А4 _____ П4. 

 

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б: 
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Група А Група Б 

А Коефіцієнт придатності 

основних засобів 

1.  Характеризує частку вибулих основних 

засобів у загальній їх сумі. 

Б Коефіцієнт вибуття 

основних засобів  

2.  Характеризує питому вагу невідшкодованої 

величини витрат на формування основних 

засобів, а також можливість їхнього 

подальшого використання. 

В Фондовіддача 3.  Характеризує частку ліквідованих основних 

засобів у загальній їх сумі. 

Г Коефіцієнт маневреності 

робочого капіталу   

4.  Відношення чистої виручки від реалізації 

продукції до середньої вартості основних 

засобів 

Д Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

5.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до чистої виручки від реалізації 

продукції 

Є Активи, які складно 

реалізувати (неліквідні) 

6.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до середньооблікової чисельності 

робітників підприємства  

  7.  Показує, яка частина короткострокових 

позикових зобов'язань може бути за 

необхідності погашена негайно за рахунок 

наявних коштів. 

  8.  Характеризує ступінь мобільності 

використання власних коштів підприємством 

  9.  Характеризує частку запасів (матеріальних 

оборотних активів) у загальній сумі робочого 

капіталу 

  10.  Запаси, дебіторська заборгованість, векселя 

одержані 

  11.  Нематеріальні активи; основні засоби; 

довгострокові фінансові інвестиції; 

незавершене будівництво 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Зміна витрат на оплату праці під впливом середньої заробітної плати 

робітників підприємства ( )(ЗПВОП ) визначається на формулою: 

а) ЗПЧВОП ЗП  1)( ;    б) ЗПЧВОП ЗП  0)( ; 

в) ЗПДЧВОП ЗП  11)( ;   г) ЗПДЧВОП ЗП  10)(  
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де Ч  – середньооблікова чисельність працівників підприємства, осіб; 

ЗП  – середня заробітна платня одного працівника підприємства, грн; 

Д – середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником, дні. 

 

2. Для визначення впливу собівартості 1 грн. продукції (с) на зміну 

валового прибутку ( )(сП
В

 ) використовують формулу: 

а) 
ЧВ

ВссП 1)(  ;    б) 
ЧВ

ВссП 1)(  ; 

в) 
ЧВ

ВссП 0)(  ;    г) ЧВ
ВссП 1)(  . 

 

3. Як визначити вплив зміни рівня собівартості окремих видів продукції 

на витрати на 1 грн.? 

а) різницею у планових витратах на 1 грн. фактичного та планового 

обсягів; 

б) різницею у фактичних та планових витратах на 1 грн. фактичного 

обсягу продукції; 

в) різницею у фактичних витратах на 1 грн. у діючих та прийнятих у плані 

оптових цінах; 

г) не впливає на витрати на 1 грн. 

 

4. Коефіцієнт, що показує, яка частина поточної заборгованості може бути 

погашена на дату складання балансу, називається : 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

б) коефіцієнт швидкої ліквідності; 

в) коефіцієнт покриття (поточний коефіцієнт); 

г) коефіцієнт загальної ліквідності. 

 

5. Який з коефіцієнтів ліквідності цікавитиме банк для видачі кредитів? 

а) загальний коефіцієнт ліквідності; 

б) коефіцієнт маневреності функціонального капіталу; 

в) коефіцієнт швидкої ліквідності; 

г) коефіцієнт поточної ліквідності. 

 

6. Створення резерву сумнівних боргів призводить до таких змін за 

статтями фінансових звітів: 

а) зменшення як дебіторської заборгованості, так і резерву сумнівних 

боргів; 

б) зниження дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних 

боргів; 

в) зростання резерву сумнівних боргів та скорочення прибутку від 

вкладення капіталу; 

г) зменшення як дебіторської заборгованості, так і фінансових витрат. 
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Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. Як зміниться фізичний обсяг реалізації продукції, якщо 

фактичний обсяг реалізації збільшився на 6, %, а ціни на продукцію – на 8 %?  

 

Ситуація 2. Як зміниться рівень фондовіддачі під впливом зміни 

продуктивності праці, якщо фондоозброєність праці робітників підприємства 

зросла на 2 тис. грн./чол. і у звітному році склала 23 тис. грн./чол.? 

Продуктивність праці  збільшилась на 34 тис. грн.  

 

Ситуація 3. На підставі даних ТОВ «Власта» (табл. 3.15) необхідно: 

1. Визначити рівень ефективності використання предметів праці 

шляхом обчислення наступних показників: матеріаловіддача, 

матеріаломісткість, питома вага матеріальних витрат у собівартості 

виробництва, рівень собівартості. 

2. Дати оцінку діяльності підприємства за обсягом випуску продукції і 

ефективністю використання предметів праці. 

3. Визначити вплив окремих чинників на зміну рівня матеріаловіддачі і 

матеріаломісткості продукції підприємства і обсягу виробництва. 

4. Визначити розмір можливих резервів підвищення ефективності 

роботи підприємства та заходи щодо їх використання. 

5. Зробити висновки. 

 

Таблиця 3.15 – Інформація щодо основних показників виробничої 

діяльності ТОВ «Власта» 

(тис.грн) 

№ 

з/п 
Показники 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

1 Обсяг випуску продукції 19548 19618 

2 Собівартість випущеної продукції 14320 14661 

3 Витрати предметів праці на виробництво продукції  7455,3 7518,5 

 

 

ВАРІАНТ 9 

 

Частина 1 – Репродуктивний рівень пізнання 

 

Визначити чи є вірними наведені твердження. 

 

1. Підвищення ефективності використання основних засобів 

спостерігається у випадку, якщо темп зростання продуктивності праці 

перевищує темп зростання його озброєності. 



 252 

2. Нематеріальні активи входять у валюту балансу за первісною 

вартістю. 

3. Собівартість продукції - це грошовий вираз матеріальних та трудових 

витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. 

4. Якщо рентабельність продукції складає 12 %, то це означає, що 

підприємство з кожної гривні реалізованої продукції отримало 12 грн. прибутку. 

5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства проводиться 

на основі балансу. 

6. Обсяг випуску і реалізації продукції знаходиться під впливом 

собівартості реалізованої продукції. 

 

Частина 2 – Алгоритмічний рівень пізнання 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Узагальнюючими показниками ефективності використання основних 

засобів є: 

а) фондовіддача, фондоємкість і рентабельність основних засобів; 

б) фондовіддача, коефіцієнт надходження і вибуття основних засобів; 

в) коефіцієнти зносу і ліквідації основних засобів; 

г) коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. 

 

2. Відносна економія (перевитрата) коштів на оплату праці визначається 

шляхом зіставлення: 

а) фактичної суми витрат з базисною, скорегованою на фактичний обсяг 

виручки від реалізації продукції; 

б) фактичної суми витрат з базисною, розрахованою, виходячи з 

базисного обсягу виручки від реалізації продукції; 

в) базисної суми витрат на оплату праці, скорегованою на фактичний 

обсяг виручки від реалізації продукції, з базисною сумою витрат на оплату 

праці; 

г) фактичної суми витрат на оплату праці у діючих умовах з фактичної 

суми витрат на оплату праці у порівняних умовах. 

 

3. Валовий прибуток – це: 

а) виручка від реалізації продукції;  

б) різниця між чистою виручкою від реалізації продукції та її фактичною 

собівартістю; 

в) різниця між виручкою від реалізації та її плановою собівартістю; 

г) різниця між фактичною та плановою собівартістю реалізованої 

продукції. 

 

4. Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції визначається: 

а) відношенням обсягу товарної продукції до її собівартості; 
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б) відношенням матеріальних витрат до обсягу товарної продукції в 

оптових цінах; 

в) відношенням обсягу товарної продукції до матеріальних витрат; 

г) відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових 

цінах. 

 

5. Оборотність дебіторської заборгованості характеризується: 

а) тривалістю періоду погашення дебіторської заборгованості; 

б) середнім залишкам дебіторської заборгованості; 

в) співвідношенням між дебіторською та кредиторською заборгованістю; 

г) співвідношенням між кредиторською та дебіторською заборгованістю. 

 

6. Основні джерела коштів, вкладених у майно підприємства: 

а) власний капітал;    б) позиковий капітал; 

в) оборотний капітал;    г) робочий капітал. 

 

Частина 3 – Репродуктивний та частково творчий рівень пізнання 
 

Дайте відповіді на запитання та доповніть речення відсутніми словами. 
 

1. Коефіцієнт надходження (введення) основних засобів являє собою 

___________ вартості основних засобів, що ___________, за первісною оцінкою  

до __________ вартості основних засобів на ___________ звітного 

періоду. 

2. Виконання плану за сортністю можна визначити такими способами:  

1): __________  __________; 2) порівняння __________  __________;  

3) порівняння ___________ __________ ___________ у вартісному й 

натуральному вираженні. 

3. Перелік статей калькуляції витрат визначається ___________. 

4. Які фактори впливають на ритмічність виробництва продукції? 

5. Інформація про прибуток підприємства формується відповідно до 

_________ «______________________».  

6. Типи фінансової стійкості: ___________ стійкість фінансового стану; 

___________ стійкість фінансового стану; ___________ фінансовий стан; 

___________ фінансовий стан.  

 

Частина 4 – Частково творчий з елементами алгоритмічного 

 

Знайдіть відповідність показників групи А показникам групи Б. 

 

Група А Група Б 

А Коефіцієнт придатності 

основних засобів 

1.  Валовий прибуток – Адміністративні витрати 

– Витрати на збут + Фінансовий результат від 

іншої операційної діяльності 
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Б Коефіцієнт вибуття 

основних засобів  

2.  Характеризує питому вагу невідшкодованої 

величини витрат на формування основних 

засобів, а також можливість їхнього 

подальшого використання. 

В Фондовіддача 3.  Характеризує частку ліквідованих основних 

засобів у загальній їх сумі. 

Г Фондоємкість 4.  Відношення чистої виручки від реалізації 

продукції до середньої вартості основних 

засобів 

Д Фактори, які впливають 

на зміну собівартості 

одиниці продукції 

5.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до чистої виручки від реалізації 

продукції 

Є Прибуток (збитки) від 

операційної діяльності 

6.  Зміна структури й асортименту продукції; 

рівня витрат (собівартості окремих виробів); 

цін на сировину, матеріали і паливо; зміна цін 

на готову продукцію. 

  7.  Відношення середньої вартості основних 

засобів до середньооблікової чисельності 

робітників підприємства 

  8.  Зміна обсягу виробництва продукції; суми 

постійних витрат; суми змінних витрат.  

  9.  Характеризує частку вибулих основних 

засобів у загальній їх сумі. 

  10.  Валовий прибуток – Адміністративні витрати 

– Витрати на збут + Фінансовий результат від 

іншої операційної діяльності + Прибуток від 

фінансової та інвестиційної 

 

Частина 5 – Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати правильні. 

 

1. Підвищення ефективності використання основних засобів 

спостерігається у випадку, якщо: 

а) темп росту виручки від реалізації продукції випереджає темп росту 

середньої вартості основних засобів; 

б) темп приросту прибутку випереджає темп приросту середньої вартості 

основних засобів; 

в) темп росту продуктивності праці вище темпу росту його озброєності; 

г) темп росту виручки від реалізації продукції випереджає темп росту 

озброєності праці. 

 

2. Як перевірити результати факторного аналізу матеріаломісткості 

продукції: 
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а) скласти отримані значення і порівняти результат із загальної зміною 

досліджуваного показника; 

б) перемножити отримані значення; 

в) відняти отримані значення і порівняти результат із загальної зміною 

досліджуваного показника; 

г) порівняти результати факторного аналізу матеріаломісткості продукції з 

базовим рівнем матеріаломісткості. 

 

3. Обсяг випуску і реалізації продукції знаходиться під впливом: 

а) собівартості реалізованої продукції; 

б) продуктивності праці працівників підприємства; 

в) рентабельності підприємства; 

г) усі відповіді вірні. 

 

4. Зміна обсягу реалізації продукції, структурні зрушення у складі 

реалізованої продукції, зміна собівартості продукції, зміна цін – ці чинники 

впливають на відхилення: 

а) валового прибутку; 

б) прибутку від фінансової діяльності; 

в) надзвичайного прибутку; 

г) чистого прибутку.  

 

5. Якщо на підприємстві сума дебіторської заборгованості більша за суму 

кредиторської заборгованості, а темпи зростання кредиторської заборгованості 

нижчі за темпи підвищення дебіторської заборгованості, то це: 

а) призводить до дефіциту коштів, тобто до неплатоспроможності 

підприємства; 

б) посилює фінансову стійкість підприємства; 

в) сприяє фінансовій незалежності підприємства; 

г) послаблює фінансову стійкість підприємства. 

 

6. Якщо запаси і витрати менші за суму власного оборотного капіталу та 

довгострокових кредитів банку, то це свідчить про: 

а) абсолютну фінансову стійкість;   б) нормальну фінансову стійкість; 

в) нестійкий фінансовий стан;  г) кризовий фінансовий стан. 

 

 

Частина 6 – Творчий рівень пізнання 

 

Ситуація 1. На підставі наведених у табл. 3.16 даних проаналізувати 

динаміку показників оборотності оборотних засобів. 
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Таблиця 3.16 – Інформація щодо виручки та середньорічних залишків 

обігових коштів 

(тис. грн) 

Показники Минулий 

рік 

Звітний  

рік 

1. Чиста виручка від реалізації продукції 200 240 

2. Середньорічні залишки обігових коштів  120 127 

 

Ситуація 2. На підставі наведених у табл. 3.17 даних проаналізувати 

використання часу роботи обладнання на підприємстві. 

 

Таблиця 3.17 – Інформація щодо часу роботи обладнання на 

підприємстві 

(тис. год.) 

Показники Звітний рік 

Календарний фонд часу 438 

Режимний фонд часу 280 

Плановий фонд часу 260 

Фактичний фонд відпрацьованого часу 250 

 

Ситуація 3. На підставі даних ТОВ «Прима» (табл.3.18) і додаткової 

інформації необхідно: 

1. Оцінити діяльність підприємства з виконання плану обсягів 

виробництва та собівартості промислової продукції. 

2. Визначити вплив чинників на зміну фактичної собівартості порівняно 

до планової. 

3. Визначити резерви зменшення собівартості промислової продукції. 

 

Таблиця 3.18 – Інформація щодо показників виробничої діяльності          

ТОВ «Прима» 

 

№ 

з/п 
Продукція 

Обсяг виробництва 

тис. од. 

Оптова ціна за од., 

грн. 

Змінні витрати на 

од., грн. 

план фактично план фактично план фактично 

1 А 50 54 5,0 5,5 2,5 3,0 

2 В 24 30 6,0 6,2 3,5 4,0 

3 С 15 17 7,0 8,0 4,5 5,0 

 Разом 89,0 101,0 - - - - 

 

Додаткова інформація: Сума умовно-постійних витрат у собівартості 

загального випуску промислової продукції  з планом становить 109,0 тис. грн., а 

фактично – 138,5 тис. грн. 
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