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ПЕРЕДМОВА 

 
 

        В умовах розвитку ринкової економіки підвищується самостійність і 

відповідальність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень 

для забезпечення ефективної їх роботи. Тому роль фінансово-економічного 

аналізу діяльності підприємств зростає, насамперед, у зв'язку із 

самостійністю прийняття рішень з питань: формування виробничої програми; 

організації виробництва та реалізації продукції; формування та ефективного 

використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; організаційно-

технічного розвитку виробництва; матеріально-технічного забезпечення. 

      Прийняттю обґрунтованих управлінських рішень повинен передувати 

комплексний  фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. 

      Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох факторів, які 

перебувають у зв'язках між собою. Вивчення дії і взаємодії впливу факторів 

на результати господарської діяльності підприємств за їх значимістю, 

характером і напрямами здійснюється за допомогою комплексного 

фінансово-економічного аналізу. 

     У підручнику представлена методика такого аналізу діяльності 

поліграфічних підприємств, яка охоплює значення, завдання, інформаційну 

базу для аналізу, систему показників роботи, оцінку і визначення впливу 

факторів на рівень цих показників, способи узагальнення і оцінки виявлених 

резервів виробництва. 

     Оволодінню методикою аналізу і формуванню аналітичного мислення при 

використанні даних для об'єктивної оцінки господарських ситуацій сприяють 

подані у підручнику схеми та табличні матеріали із фактичними показниками 

на прикладі фінансово-економічної діяльності одного з книжкових 

поліграфічних підприємств. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ 

І КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

1.1. Зміст, об’єкт, предмет економічного аналізу. 

Під наукою розуміють сукупність знань про природу, суспільство, мислення. 

Ця сукупність відображає досягнуте на кожному історичному етапі і відповідає 

ступеню усвідомлення об’єктивних законів розвитку природи і суспільства. 

Аналіз існує всюди. Людина часто не помічає, що використовуючи щодення 

метод аналізу, вона пізнає явища, що її оточують. Саме аналіз допомагає людині в її 

прагненні до удосконалення в житті і роботі. 

Термін аналіз походить від грецького analyzis – "розділення", 

"розчленування". Аналіз (без прив’язання його з господарською діяльністю і 

виділення у самостійну науку) існує з незапам’ятних часів і є досить ємним 

поняттям, яке лежить в основі всієї практичної і наукової діяльності людини [27]. 

Наприклад, найдавнішим прийомом аналізу є метод порівняння. Зародження 

цього методу можна віднести ще до печерного періоду. Печерна дружина сварить 

свого чоловіка за те, що у сусідки стеля у печері вдвічі вища ніж в неї. Дехто 

виникнення цього методу відносить навіть до кам’яного періоду, де перша бартерна 

угода виражалась таким чином: “Дай мені кам’яну сокиру, а я тобі ікло мамонта”. 

Такий обмін для людини кам’яного віку вважався еквівалентним. 

Залежно від мети, методів і прийомів проведення, галузі застосування, 

використаного інструментарію аналіз розглядають з декількох боків: 

1) Він являє собою процедуру уявного, а часто і реального поділу об’єкта чи 

явища на складові елементи. Він дозволяє пізнати структуру об’єкта; 

2) всебічне розбирання, розглядання, наприклад творів мистецтва, процесів, 

рішень; 

3) уточнення логічної форми (структури) міркування у формальній логіці; 

4) термін “аналіз” часто є синонімом наукового дослідження взагалі (як в 

природничих так і в суспільних науках) або методом вивчення об'єкта шляхом 
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розгляду його окремих сторін, властивостей, складових. Процедури аналізу, 

зазвичай, утворюють першу стадію дослідження, коли дослідник переходить від 

загального опису об’єкта до вивчення його структури, складу, властивостей, ознак; 

5) визначення складу речовини. 

Залежно від області застосування об’єктів, що вивчаються, рівня деталізації, 

методів, що використовуються, чи класифікації окремих частин, аналіз відрізняється 

за змістом. Поняття “аналіз” використовується для формування суті окремих 

напрямків або цілих наук (математичний, хімічний, економічний). 

Аналіз дає змогу пізнати окремі боки суспільного, господарського явища чи 

процесу, абстрактно мислити, однак він не дає можливості характеризувати явище в 

цілому, в єдності усіх його взаємопов'язаних складових. Підведення підсумків, 

формулювання висновків дослідження соціальних явищ, процесів, показників 

потребують проведення певних узагальнень. Виходячи з цього, вважається, що 

аналіз не віддільний від синтезу. "Синтез" дослівно з грецької synhesiz у перекладі 

означає "з'єднання". Тому під терміном синтез розуміють з'єднання (уявне чи 

реальне) розділених елементів об'єкта в єдине ціле (систему) – або – побудова з 

окремих елементів цілісної системи, що дозволяє більш повно вивчити об’єкт. 

Отже, аналіз – спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, 

заснований на поділі цілого на складові частини та їх вивчення у всьому 

різноманітті зв’язків і залежностей. 

Економічний аналіз пройшов тривалий, складний і багатогранний шлях 

розвитку у світі в цілому і в Україні зокрема. Основними передумовами його появи 

були, по-перше, об'єктивні потреби економіки і політики, які полягали у 

необхідності здійснення аналітичних функцій щодо господарської, управлінської 

діяльності і в свою чергу спонукали до активізації аналізу як практичної діяльності. 

По-друге, паралельно з еволюційним поступом суспільства, зміною політичного й 

господарського устрою виникли умови для розвитку та диференціації наук. 

Внаслідок цього економічний аналіз виділився в окремий вид науки з власними 

методологією, теорією й організацією дослідження, а також сформувався як 

дисципліна для викладання в навчальних закладах. 
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У сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо історичних етапів 

становлення та розвитку економічного аналізу. Проте більшість учених виділяють такі 

основні історичні етапи зародження, становлення та розвитку аналізу: первісна доба і 

стародавні цивілізації (з найдавніших часів до кінця V ст. н. е.); доба Середньовіччя 

(V–XV ст.); індустріальна та постіндустріальна епохи (з XVI ст. до наших днів). 

Таблиця 1.1. 

Характеристика основних етапів розвитку економічного аналізу (ЕА) 

Характе-
ристики 

І етап (з найдавніших 
часів до кін. V ст. н. е) 

ІІ етап 
(V-XV ст.) 

ІІІ етап 
(XVI ст. – до наших днів) 

Функції 
ЕА 

контролююча; 
управлінська 

контролююча; 
інформаційна; планова; 

управлінська 

багатофункціональний: 
наукова; контролююча; пла-
нова; пошукова (резерви); 
інформаційна; управлінська; 

дослідницька 
Сфера 
викорис-
тання 

– IV тис. до н. е. – тільки 
сільське господарство 
– І тис. до н. е. – V ст. н. е. 
– с/г, ремесла з галузевою 
структурою (торгівля, 
будівництво і 
архітектура) 

багатогалузевий багатогалузевий; 
комплексний 

Методи і 
прийоми 
ЕА 

– найпростіші 
натуральні, абсолютні, 
умовні, середні 
показники; 
– порівняння (кінець IV 
тис. до н. е.); 
– деталізація та синтез 

– абсолютні, відносні, 
середні показники; 
– порівняння (кін. IV тис. 
до н. е.); 
– факторний аналіз 
(15ст); 
– деталізація та синтез 

– сукупність методів і 
способів аналізу; 
– багатофакторний, 
комплексний, системний 
аналіз 

Об'єкт ЕА поодинокі, відособлені 
факти, явища суспільного 
життя, що мають 
локальний характер 

господарські процеси та 
явища, що мають 
індивідуальний і 
загальний характер 

господарська діяльність, що 
має як індивідуальний, так і 
загальний, суцільний 
характер 

Предмет 
аналізу 

предмети обміну та 
побуту, майно, 
населення, робоча сила, 
затрати робочого часу, 
кошти 

природні (у т. ч. земельні, 
водні та ін.) виробничі, 
трудові, фінансові 
ресурси 

причинно-наслідкові зв'язки 
економічних явищ і 
процесів, що виникають у 
процесі господарської 
діяльності та пов'язані із 
формуванням і 
використанням госпресурсів 
та продуктивних сил 
суспільства в цілому 

Періодич-
ність ЕА 

нерегулярний, 
епізодичний 

регулярний регулярний; оперативний 

Інформа-
ційні 
джерела 

– усні повідомлення 
(кінець IV тис. до н. е.); 
– документальні носії 
інф-ції (III тис. до н. е.) 

– документальні носії 
інформації 

– документальні носії 
інформації; 
– електронні носії інформації
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Елементи аналітичної функції властиві будь-якій господарській діяльності. 

Зокрема, аналіз був складовою частиною системи маноріального обліку та аудиту 

(система обліку та контролю в сільськогосподарських маєтках) у феодальній 

Британії (12 ст.). Родоначальником систематизованого економічного аналізу, як 

складового елементу бухгалтерського обліку, можна вважати француза Жака Саварі, 

який ввів поняття синтетичного і аналітичного обліку. Становлення та використання 

елементів економічного аналізу спостерігається в той час (17 ст.) і в інших країнах. 

Так, в Італії Анжело ді П’єтро пропагував методологію порівняння послідовних 

бюджетних асигнувань з фактичними витратами, а Вентурі будував і аналізував 

динамічні ряди показників господарської діяльності підприємства за 10 років. Ідеї 

Саварі були поглиблені в 19 ст. італійським бухгалтером Джузеппе Чербоні, який 

створив вчення про синтетичне складання і аналітичний розклад бухгалтерських 

рахунків. Наприкінці 19- початку 20 ст. з’явився оригінальний напрямок в обліку – 

балансоведення. Воно розвивалось по трьох напрямах: економічний аналіз балансу, 

юридичний аналіз балансу, популяризація знань про баланс серед користувачів[14]. 

В Росії ще в кінці 19 ст. з’явились перші школи, в яких викладались елементи 

аналізу, комерційних розрахунків. Розквіт науки про аналіз в Росії приходиться на 

початок 20 століття. Рощахівський по праву вважається першим російським 

бухгалтером, який оцінив роль економічного аналізу і його взаємозв’язок з 

бухгалтерським обліком [2]. 

Саме на початку 30-х років XX ст. було введено в користування терміни 

"економічний аналіз" та "аналіз господарської діяльності". Спочатку економічний 

аналіз викладався окремим розділом у складі курсу бухгалтерського обліку, потім – 

у вигляді окремого навчального курсу "Аналіз балансу і звіту", пізніше – як 

"Обліковий аналіз", "Техніко-економічний аналіз", згодом – як "Аналіз 

господарсько-фінансової діяльності", а ще пізніше – як "Теорія економічного 

аналізу господарсько-фінансової діяльності", "Економічний аналіз" у вищих 

навчальних закладах СРСР, і найперше в Харківському університеті. 

Економічний аналіз як наука – це система спеціальних знань з дослідження 

організації, структури і стану господарського життя або окремої сфери 
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економічної діяльності для узагальнення передового досвіду та виявлення 

невикористаних резервів підвищення їх ефективності. 

Отже, економічний аналіз пов’язаний: 

1) з дослідженням економічних процесів в їх взаємозв’язку, що складаються 

під впливом об’єктивних економічних законів і факторів суб’єктивного порядку; 

2) з науковим обґрунтуванням бізнес-планів, з об’єктивною оцінкою їх 

виконання; 

3) з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним вимірюванням 

їх дії; 

4) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням 

внутрішньогосподарських резервів, які не були використані; 

5) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям оптимальних 

управлінських рішень. 

Економічний аналіз – самостійна багатогранна наука, яка має свою теорію, 

методологію, і розподіляється на низку напрямів: теорія економічного аналізу, 

аналіз господарської діяльності за об'єктами, видами економічної діяльності. 

Економічний аналіз – це наука прикладна, яка являє собою систему спеціальних 

знань, що дозволяють оцінити ефективність діяльності того чи іншого суб’єкту 

ринкової економіки. Спираючись на теорію пізнання, вона забезпечує практичну 

корисність діяльності людини, дозволяє раціонально обґрунтовувати не лише 

поточну діяльність, а й найбільшу перспективу розвитку суб’єкту господарювання. 

За допомогою економічного аналізу створюються передумови для оцінки 

доцільності прийняття управлінських рішень на перспективу. 

За допомогою економічного аналізу досягається осмислення і розуміння 

інформації. В процесі аналізу перевірена інформація проходить аналітичну обробку; 

проводиться порівняння досягнутих результатів виробництва з даними за минулі 

періоди або з даними інших підприємств; визначається вплив різних факторів на 

величину результативних показників; виявляються недоліки, помилки, 

невикористані можливості, перспективи тощо. На основі результатів аналізу 

розробляються і обґрунтовуються управлінські рішення. Економічний аналіз 
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передує рішенням і діям, обґрунтовує їх і являє собою основу наукового управління 

виробництвом, забезпечує його об’єктивність і ефективність.  

Економічний аналіз – це система способів вивчення (на основі даних обліку, 

звітності, планів та інших джерел) досягнутих результатів і стану господарської 

діяльності, можливих варіантів її покрашення з метою контролю за виробництвом і 

обґрунтування управлінських рішень, які спрямовані на підвищення його 

ефективності. Дослідження економічних процесів починається, якщо користуватись 

методом індукції, з малого, з одиничного – з окремого господарського факту, явища, 

ситуації, які в сукупності являють собою господарський процес, що, в свою чергу, 

виражає суть господарської діяльності в тому чи іншому ланцюгу підсистеми, якою 

управляють, і системи, яка управляє. Однак метод індукції повинен 

використовуватись разом з методом дедукції. Це означає, що аналізуючи одиничне, 

треба в той же час враховувати і загальне (тобто, це спосіб міркувань від загальних 

положень до часткових висновків). 

В ході економічного аналізу господарські процеси вивчаються в їх 

взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємообумовленості. Причинний або факторний 

аналіз виходить з того, що кожна причина, кожен фактор отримує належну оцінку. 

Розкрити і зрозуміти основні причини, які впливають на виконання бізнес-

плану, вияснити їх дії та взаємодії – означає розібратися в особливостях 

господарської діяльності аналізованого об’єкта. Однак в процесі аналізу не лише 

розкриваються і характеризуються основні фактори, що впливають на господарську 

діяльність, а й вимірюється ступінь їх дії. 

Щоб досягти успіху в підприємницькій діяльності, забезпечити стабільність на 

ринку в умовах конкуренції, необхідна копітка аналітична робота в усіх сферах 

діяльності підприємства, в усіх його структурних ланках з метою оцінки вузьких 

місць і недоліків, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків зміни економічних 

показників, виявлення винуватців і дольової участі партнерів в отриманих 

результатах. Лише ті виробничі колективи, які володіють досконалою системою 

аналітичних досліджень, можуть уникнути необґрунтованого ризику у прийнятті 

господарських рішень, швидко адаптуватись до зміни ринкового середовища. 
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Економічний аналіз дозволяє об’єктивно оцінити хід господарювання, 

визначити розміри і причини відхилень від стандартизованих параметрів, 

очікуваних результатів, виявити резерви підвищення ефективності виробництва і 

розробити заходи щодо їх мобілізації. 

Отже, зміст економічного аналізу становить комплексне і взаємопов’язане 

дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємств, об’єднань, їх 

структурних підрозділів, визначення на цій основі причинно-наслідкових зв’язків і 

тенденцій у розвитку з метою обґрунтування і оцінки ефективності управлінських 

рішень за встановленими критеріями господарювання. 

Таким чином, головною рисою економічного аналізу є комплексне, системне 

дослідження економічних явищ і процесів, факторів і причин, що їх обумовлюють. 

Другою характерною рисою економічного аналізу є об’єктивна оцінка ефективності 

виробничо-фінансової діяльності та стабільності ринкового становища. В 

економічному аналізі будь-яке господарське рішення оцінюється через призму 

кінцевих виробничо-господарських результатів. Третьою рисою економічного 

аналізу є діагностика і пошук резервів та можливостей, їх мобілізація у поточному і 

перспективному періодах. 

Програма і зміст економічного аналізу визначаються особливостями 

досліджуваного об’єкта і його цільовою орієнтацією. У загальному вигляді до змісту 

аналізу входять: 

1) визначення завдань аналізу; 

2) встановлення і узгодження цілей і завдань аналізу, строків виконання, кола 

спеціалістів-аналітиків; 

3) оцінка ситуації, що склалась, вивчення причинно-наслідкових зв’язків 

об’єкта, ступеня і напрямів впливу окремих факторів, оцінка основних економічних 

показників функціонування об’єкта; 

4) вивчення умов, які сприятливо і негативно впливають на кінцеві та 

проміжні результати, пошук варіантів розв’язання проблеми та їх зіставлення; 

5) підготовка одного чи декількох варіантів господарських рішень. 

Економічний аналіз, як і будь-яка інша наука, має свій об'єкт і предмет. 
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Взагалі під об'єктом розуміють предмети і явища, які розглядаються, 

вивчаються з урахуванням територіального аспекту, певного місця діяльності. 

Об'єктом економічного аналізу виступає господарська діяльність країни, 

регіону, району, міста, села чи окремого підприємства, структурного підрозділу, 

підприємця. Господарська діяльність (англ. ekonomic activity) – це діяльність 

суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, які мають цінову визначеність. Об'єкт аналізу визначається 

виходячи з поставлених мети та завдань аналізу. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта і вужчий за нього. Предмет – 

це те, на що спрямований аналіз. Предметом економічного аналізу є результати 

діяльності та причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, що 

виникають у процесі господарської діяльності, які є головними, визначальними для 

вивчення і досягнення поставленої конкретної мети аналізу. 

Предмет аналізу господарської діяльності можна визначити конкретніше і 

детальніше: дотримання договірних зобов'язань; використання осн. ви-чих засобів, 

матеріальних, трудових, фінансових ресурсів; собівартість продукції; фінансові 

результати і фінансовий стан підприємства; модернізація і реконструкція 

виробництва. Іншими словами, під предметом економічного аналізу розуміють 

господарські процеси підприємств, об’єднань, асоціацій, соціально-економічну 

ефективність та кінцеві фінансові результати їх діяльності, які складаються під 

впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів і отримують відображення через 

систему економічної інформації. Так, об’єктивні фактори, впливаючи на 

господарську діяльність, відображають дію економічних законів, а суб’єктивні 

фактори пов’язані з конкретною діяльністю людини і повністю залежать від неї. 

 

1.2. Мета, завдання, функції та принципи економічного аналізу 

Основною метою економічного аналізу є пошук резервів підвищення 

ефективності суспільного господарства і розробка заходів щодо їх реалізації. 

Досягнення цієї мети потребує попереднього розв'язання конкретних завдань. 
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Основними завданнями економічного аналізу є : 

1. Оцінка фактичного стану господарювання – передбачає встановлення рівня 

та об'єктивну характеристику економічних результатів, досягнутих підприємством, 

його структурними підрозділами чи окремими працівниками. Основним методом 

при цьому виступає порівняння, а базою порівняння – планові, нормативні 

показники, показники минулих років, конкурентів тощо. Саме порівняння 

фактичних (звітних) відповідних економічних показників з плановими 

(нормативними) допомагає виявити відхилення між ними у бік збільшення або 

зменшення та рівень виконання плану (дотримання нормативів). На практиці 

найчастіше звітні дані зіставляються з плановими або базовими. 

2. Виявлення факторів, які спричинили відхилення фактичних показників від 

планових – полягає у визначенні чинників, які позитивно чи негативно вплинули на 

результати господарської діяльності. Наприклад, на фінансові результати 

підприємства (прибуток, рентабельність) впливає сукупність економічних, 

організаційних, виробничих, технологічних та інших факторів. Вони можуть або 

стимулювати, або перешкоджати досягненню поставлених завдань (зміна обсягу 

реалізованої продукції (робіт, послуг), ціна, собівартість продукції тощо). 

3. Визначення кількісного та якісного впливів факторів на результати 

господарювання досягається шляхом проведення факторного аналізу. Для цього 

використовуються різні статистико-економічні методи, зокрема індексний, 

дисперсійний, кореляційно-регресійний, елімінування та інші, що дає змогу 

розрахувати силу і величину впливу чинників на результативні показники. Така 

операція вкрай необхідна для виявлення резервів. 

4. Визначення резервів підвищення рівня господарювання, поліпшення наявного 

стану є наступним етапом після факторного аналізу і базується на його даних. Він 

полягає у встановленні невикористаних господарських можливостей, зокрема втрат 

робочого часу, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів. Основним завданням 

даного етапу є розрахунок суми понесених втрат підприємства (явних і прихованих) 

порівняно з плановими даними внаслідок дії несприятливих чинників або 

прорахунків. 



 13

5. Розробка, обґрунтування найраціональніших шляхів і заходів щодо 

подальшого використання виявлених резервів з підвищення ефективності 

господарювання та контроль за їх виконанням. Це завдання випливає з 

попередніх і є завершальним етапом дослідження. Аналітики повинні 

запропонувати більш досконалу стратегію і тактику подальшого економічного 

розвитку господарської діяльності, а також комплекс заходів, рекомендацій 

щодо усунення допущених втрат, недоліків, упущених можливостей. Ці заходи 

повинні ґрунтуватися на узагальненому передовому вітчизняному і зарубіжному 

досвіді, сучасних прогресивних технологіях, інноваційних підходах. Вони 

сприятимуть кращому використанню ресурсів, підвищенню ефективності роботи 

організацій. 

З розвитком ринкової економіки змінюється і термінологія. Все частіше 

використовується поняття бізнес-планування. Тому, завдання економічного аналізу 

часто формулюються таким чином: 

1) підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів і 

нормативів (в процесі їх розробки) – досягається шляхом здійснення 

ретроспективного аналізу господарської діяльності. Побудова часових рядів за 

значний період часу дозволяє встановити певні економічні закономірності в 

господарському розвитку. Далі виявляються основні фактори, що впливали у 

минулому та можуть впливати у майбутньому на господарську діяльність даного 

підприємства. Висновки ретроспективного аналізу поєднані з поточними 

спостереженнями використовують у проектних розрахунках. Скорочення кількості 

планових показників призвело до значного переміщення планових розробок з макро- 

на мікрорівень. 

2) Об’єктивне і усестороннє дослідження виконання бізнес-планів і 

дотримання нормативів (по даних обліку і звітності). 

3) Визначення економічної ефективності використання трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів (окремо і в сукупності). Ведеться окреме 

дослідження  ефективності використання засобів і предметів праці (будинків, 

споруд, технологічного устаткування, сировини), робочої сили (по чисельності, 
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професійному складу, продуктивності праці), фінансових ресурсів (власні і 

позичені, основні і оборотні). 

4) Контроль за дотриманням вимог комерційного розрахунку. Вся виробнича 

діяльність підприємств та їх фінансові результати залежать від дотримання 

принципів комерційного розрахунку, однією з характерних рис якого є принцип 

матеріальної зацікавленості. Він забезпечує необхідне поєднання інтересів 

підприємства і колективу, особистого і суспільного. Самостійність підприємств в 

рамках закону і відповідальність перед державою по оподаткуванню, ефективність 

використання ресурсів – є характерними особливостями комерційного розрахунку, 

який потребує поділу факторів на ті, що залежать від підприємства, і ті, що не 

залежать від нього. Усунення впливу сторонніх факторів дозволяє більш вірно 

проаналізувати результати зусиль колективу того чи іншого підприємства. 

 5) Виявлення і вимірювання внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого 

процесу). Економічний аналіз є прикладною дисципліною і виправдовує себе в 

повній мірі лише тоді, коли він приносить реальну користь. Ця користь полягає у 

виявленні невикористаних резервів на всіх стадіях виробничого процесу. 

Підвищення темпів розвитку економіки безпосередньо залежить від того, чи 

приведені в дію всі наявні у господарстві резерви, чи дотриманий принцип режиму 

економії – тобто досягнення найкращих результатів з найменшими витратами. 

6) Перевірка оптимальності управлінських рішень (на всіх сходинках 

ієрархічної градації). Успіх господарської діяльності безпосередньо залежить від 

рівня керівництва, від своєчасно прийнятих управлінських рішень. Аналіз, в свою 

чергу, є функцією управління, яка забезпечує наукове прийняття рішення. 

Завдання економічного аналізу не вичерпуються цим переліком. 

Багатогранність та багатоваріантність господарських ситуацій ставлять перед ним 

багато завдань автономного характеру, вирішити які можна за допомогою 

використання загальних і часткових аналітичних методик. Сьогодні треба відрізняти 

загальнотеоретичний економічний аналіз, який вивчає економічні явища і процеси 

на макрорівні і конкретно-економічний аналіз на мікрорівні – аналіз господарської 

діяльності, який використовується для вивчення економіки окремих підприємств. 
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Економічний аналіз відіграє важливу роль в економічному розвитку. Він 

виступає провідною з'єднувальною ланкою між бухгалтерським обліком і 

прийняттям управлінських рішень. Завдяки цьому створюються умови для 

забезпечення безкризової ефективної діяльності суб'єктів господарювання. 

Економічний аналіз виконує важливі і різноманітні функції, основними з яких є: 

– науково-дослідницька – виявлення закономірностей і тенденцій економічних 

явищ та процесів на основі глибокого вивчення дії та впливу економічних законів; 

– інформаційно-аналітична – збирання та обробка необхідних даних, оцінка їх 

достовірності, зведення, групування та виконання інших розрахунків, необхідних 

для оцінки і прийняття управлінських рішень; 

– оцінююча – характеристика, узагальнення результатів господарювання та 

формулювання висновків про їх досягнутий рівень; 

– планова – обґрунтування поточних і стратегічних планів економічного 

розвитку; 

– контролююча – контроль за виконанням планів і управлінських рішень, 

реалізацією заходів з раціонального використання ресурсів, поліпшення 

економічних результатів тощо; 

– пошукова – виявлення резервів підвищення ефективності господарювання; 

– мобілізуюча (конструктивна) – розробка заходів щодо використання 

виявлених резервів; 

– інноваційна – сприяння впровадженню передових досягнень науково-

технічного прогресу, сучасних технологій, інформаційно-комп'ютерних систем; 

– пропагандистська – обнародування та розповсюдження інформації про 

передовий досвід господарювання, нові методики аналізу, сучасні технології та 

інновації. 

Економічний аналіз, як й інші науки, має ґрунтуватися на чітко визначених 

принципах. Принцип (лат. principium – початок, основа) означає норму поведінки і 

діяльності. Отже, при проведенні аналізу слід керуватися такими принципами [6]: 

1) Державний підхід –  означає, що у процесі проведення ЕА необхідно 

керуватися законодавчими актами, нормами, положеннями сучасної державної 
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політики. Це сприятиме застосуванню відповідних законодавчих норм, критеріїв, які 

дадуть змогу зробити обґрунтовані висновки. (Наприклад, при аналізі використання 

робочого часу працівниками підприємств необхідно керуватися положеннями 

Конституції України, Кодексу законів про працю, Законом України "Про зайнятість 

населення" та іншими, якими, насамперед, регламентуються норми робочого часу і 

відпочинку громадян. Зіставлення фактично відпрацьованого часу та нормативного і 

дає змогу виявити рівень і дати оцінку використанню робочого часу). 

2) Науковість –  це принцип, який передбачає використання при аналізі 

наукових розробок спеціальних методик, загальновизнаних методів і прийомів 

аналізу. Це дає можливість скласти науково обґрунтовані програму та план аналізу, 

чітко визначити його мету, об'єкт і предмет, зібрати, обробити необхідну об'єктивну 

інформацію, підібрати методи і способи дослідження, а також сформулювати 

висновки і пропозиції щодо підвищення ефективності господарювання. Завдяки 

науковому підходу забезпечується об'єктивна оцінка економічного стану, пошук і 

визначення величини невикористаних резервів його покращання. 

3) Комплексність (всебічність) – полягає у повному вивченні економічних 

явищ чи процесів для забезпечення їх об'єктивної оцінки. Зокрема, аналіз 

виробництва продукції потребує вивчення не тільки сукупності технічних, 

технологічних, а й організаційних, економічних, соціальних факторів, наявних 

ресурсів та інших умов. Вони можуть не прямо, а опосередковано, проте не менш 

важливо і суттєво, впливати на обсяг, структуру, асортимент, ефективність вир-ва 

пр-ції, ритмічність виробничого процесу тощо. 

4) Системність – це принцип, що вимагає такої форми організації аналізу, 

при якій дотримується єдність та послідовність дослідження економічних явищ як 

цілісної системи у певному порядку – за етапами та у взаємозв'язку один з одним, а 

не відокремлено. (Наприклад, при прийнятті рішення про впровадження нової 

техніки і технології виробництва на підприємстві були проаналізовані очікувані 

економічні вигоди від цього – зниження трудових витрат за рахунок скорочення 

ручної праці, зменшення технологічних операцій, збільшення випуску продукції, 

підвищення продуктивності праці, економія сировини і матеріалів – і як результат – 
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собівартість продукції повинна була знизитися, а прибутковість, рентабельність 

зрости. Проте робітничі кадри підприємства негативно сприйняли такі дії 

керівництва і навіть свідомо зіпсували нову техніку. Основною причиною був 

несистемний підхід аналізу через врахування лише позитивних результатів і 

неврахування можливих негативних наслідків, зокрема соціально-психологічних – 

звільнення робітників при автоматизації виробництва). 

5) Об'єктивність – означає правильність, реальність даних, відображення 

ними справжнього стану господарювання шляхом критичного і безстороннього 

дослідження економічних явищ (що не залежить від будь-чиєї волі чи можливостей), 

формулювання обґрунтованих висновків і рекомендацій. Такий неупереджений 

підхід сприятиме достовірній оцінці економічних явищ і процесів для прийняття 

зважених та обґрунтованих управлінських рішень. 

6) Конкретність – вимагає того, щоб економічний аналіз ґрунтувався не на 

абстрактних, абстрагованих, відособлених, далеких від дійсності даних, а на 

конкретних, реально існуючих, достатньо точних показниках, що мають матеріальну 

основу і повинні бути кількісно виражені. Конкретність у поєднанні з 

цілеспрямованістю аналізу створять умови для одержання точних результатів 

дослідження з найменшими затратами часу і коштів. 

7) Точність – полягає у тому, що висновки аналізу повинні випливати із 

результатів застосування методів, насамперед, точних наук, наприклад 

математичних, і ґрунтуватися на чітких розрахунках. У першу чергу це стосується 

визначення невикористаних резервів підвищення ефективності виробництва, які 

можна кількісно оцінити за допомогою методів факторного аналізу та ін. 

8) Дієвість – передбачає створення таких умов, за яких результати аналізу 

можуть активно впливати на господарську діяльність. Цього можна досягнути 

завдяки використанню отриманих результатів на практиці для підвищення 

ефективності виробництва. Так, необхідно реалізувати і впровадити у виробництво 

рекомендації з використання виявлених у ході аналізу резервів щодо раціонального 

використання ресурсів, удосконалення структури, технології, організації 

виробництва і реалізації продукції тощо. Результати аналізу мають слугувати 
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основою розробки заходів щодо усунення виявлених недоліків, розвитку найбільш 

прибуткових напрямів діяльності підприємства. 

9) Безперервність – потребує постійного, регулярного проведення аналізу, 

що виключає його випадковий характер. Керівники, спеціалісти, всі інші 

працівники на кожному етапі господарювання повинні мати постійну інформацію 

про фактичний стан діяльності всього підприємства та окремих його структурних 

підрозділів. 

10) Ефективність або економічність – один із найважливіших принципів, 

при якому мета і завдання економічного аналізу вважаються досягнутими за 

обов'язкової умови, що очікуваний економічний ефект в результаті проведення 

аналізу буде значно вищим, ніж затрати на його проведення. Якщо ж така умова не 

дотримується, то сенсу в проведенні аналізу немає. 

11) Порівнянність – обов'язковий принцип, дотримання якого дає змогу 

добитися зіставимості даних і результатів аналізу за об'ємними, вартісними, 

якісними, структурними параметрами, вихідними умовами виробництва тощо. У 

разі непорівнянності слід застосувати відповідні методи приведення показників у 

порівняльний вигляд. 

12) Оперативність – це принцип, який вимагає швидкого проведення 

аналітичного дослідження, формування чітких висновків, рекомендацій, що 

слугують основою для своєчасного прийняття відповідних управлінських рішень, а 

також контролю за їх виконанням. 

13) Принцип демократичності стверджує, що до проведення аналізу 

необхідно залучити широке коло працівників підприємства, не обмежуючись 

посадами, які вони займають. По-перше, це сприятиме відкритості, прозорості 

аналітичних процедур, їх об'єктивності, деталізації, системності завдяки 

різнобічним знанням, професіоналізму, кращій поінформованості залучених 

працівників про ті чи інші сторони господарської і трудової діяльності. По-

друге, дотримання вказаного вище принципу забезпечить належну мотивацію 

праці, зацікавленість працюючих у зростанні виробництва, сприятливий 

соціально-психологічний клімат у колективі тощо. (Наприклад, для проведення 
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аналізу забезпеченості і використання кадрів на підприємстві, у робочу групу 

крім економістів-аналітиків і бухгалтерів доцільно включити інженерів-

технологів, інженера з техніки безпеки, представників відділу кадрів, 

профспілки). 

14) Принцип доступності має на увазі забезпечення достатньої його гласності 

даних, висновків, рекомендацій, що сформульовані після завершення економічного 

аналізу. Без цього результативність аналізу низька. Під гласністю розуміють 

доступність результатів проведеного економічного аналізу та зроблених висновків 

шляхом обов'язкового доведення їх до відома працівників. Ознайомлення із 

зазначеною інформацією дасть чітке уявлення про стан господарювання, що у свою 

чергу стимулюватиме ініціативу, творчу активність кадрів. Саме такий підхід 

відповідає демократичним засадам управління. 

15) Принцип основної ланки, або вузьких місць – передбачає виділення в ході 

аналізу найважливішої, найсуттєвішої саме на цей час ланки чи 

найпроблемнішого місця з погляду виявлення і мобілізації резервів з підвищення 

прибутковості та ефективності виробництва. Цей принцип зумовлений 

обмеженістю фінансових і трудових ресурсів. Занадто глибока деталізація аналізу 

може спричинити втрату його оперативності, дієвості та ефективності. 

(Наприклад, аналіз продуктивності праці на підприємстві можна проводити за 

технологічними операціями, видами продукції, категоріями працівників, 

структурними підрозділами, періодами року. При цьому можна використовувати 

основні, допоміжні показники, натуральні, вартісні і трудові одиниці виміру, а 

також досліджувати безліч факторів впливу на продуктивність праці: економічні, 

соціальні, організаційні, виробничі, трудові, психологічні, демографічні, 

юридичні, політичні, екологічні та ін. За таких умов аналіз дуже ускладнюється. 

Щоб запобігти цьому, доцільно зосередити зусилля на вивченні основних 

показників продуктивності праці за тими видами продукції, які займають 

переважну частку у виробництві, і трудових факторів, що впливають на них. Саме 

за цими напрямами слід деталізувати аналіз). 
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1.3. Економічний аналіз і суміжні науки. 

Економічний аналіз – це спеціальна галузь знань, становлення якої як науки 

обумовлено об’єктивними вимогами та умовами, що властиві появі будь-якої нової 

галузі наукових знань. Перша з них – це практична потреба. Професійна 

маркетингова діяльність, ринкові відносини при їх повній комерціалізації, 

визначення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають кінцеві фінансові 

результати – все це вимоги, що обумовлюють необхідність поточних та 

перспективних альтернативних розробок. Друга вимога пов’язана з розвитком самої 

науки в цілому і її окремих галузей. По мірі розвитку науки відбувається і 

диференціація її галузей. Так, економічний аналіз сформувався в результаті 

диференціації суспільних наук. Раніше окремі форми економічного аналізу були 

властиві обліковим наукам і балансоведенню, бухгалтерському обліку та статистиці. 

Однак по мірі поглиблення економічної роботи на підприємствах виникла 

необхідність у виділенні аналізу як окремої системи знань, оскільки облікові 

дисципліни вже не могли відповідати всім вимогам практики. 

Економічний аналіз тісно пов'язаний з іншими науками і дисциплінами. 

Основними із них є економічна теорія, економічна статистика, бухгалтерський 

облік, аудит, маркетинг, фінанси підприємств, технічні і технологічні науки. 

Економічна теорія – це основа усіх наук, у тому числі й економічного аналізу, 

бо вона, спираючись на статистику, аналіз та інші науки, формулює закони розвитку 

суспільства. Розкриваючи їх, економічна теорія допомагає правильно зрозуміти 

процеси і явища, що відбуваються у сферах суспільного виробництва, на окремих 

підприємствах. Усі господарські процеси підкоряються економічним законам, 

типовим, стійким причинно-наслідковим зв'язкам і залежностям, які вивчає 

економічна теорія. Серед основних із них можна назвати, наприклад, закони попиту 

і пропозиції, товарного виробництва, ринкової рівноваги та закон вартості. 

Економічна теорія створила теоретичне підґрунтя економічного аналізу. 

Великою заслугою цієї науки є введення у практику сукупності економічних понять 
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і показників: концентрація, інвестиції, капітал, ціна, вартість, витрати виробництва, 

собівартість, прибуток, продуктивність праці, оплата праці та ін. 

Економічна статистика вивчає систему показників суспільного 

господарства, його структуру, пропорції, взаємозв'язки видів економічної діяльності 

та елементів відтворення. Вона характеризує кількісний бік економічних явищ і 

процесів, що відбуваються у суспільному господарстві, у нерозривному зв'язку з їх 

якісним змістом. Крім цього, економічна статистика розробляє методологію, 

методики комплексного вивчення економіки, формує інформаційну базу шляхом 

збирання, зведення, обробки та дослідження економіко-статистичних показників. 

Економічний аналіз пов'язаний з економічною статистикою та статистиками 

видів економічної діяльності щодо використання статистичних даних для отримання 

достовірних, науково обґрунтованих аналітичних показників. Отже, дані статистики 

є вихідною економічною інформацією, а дані аналізу – результативною. 

Крім цього, як економічна, так і математична статистика є методичною 

основою для економічного аналізу, оскільки вона озброює його статистичними 

методами, які допомагають вивчати стан, динаміку суспільних економічних явищ, 

встановити взаємозв'язок і силу впливу факторів, спрогнозувати ситуацію на 

близьку і далеку перспективи. Такі статистичні методи як групування, ряди 

динаміки, індексний метод, графічний, дисперсійний, кореляційно-регресійний 

аналіз та інші знайшли широке застосування у практиці аналізу господарської 

діяльності. 

Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську 

діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень. Він відображає результати господарської діяльності, розрахункових 

кредитних і фінансових відносин підприємств, організацій та установ. Основними 

завданнями бухгалтерського обліку на підприємстві є: формування повної і 

достовірної інформації про діяльність організації та її майнового стану; 

забезпечення інформацією, необхідною для контролю за дотриманням 

законодавства України при здійсненні підприємством (організацією) господарських 
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операцій, наявністю і рухом основних, оборотних засобів та іншого майна, 

формуванням і використанням грошових коштів відповідно із законодавством 

України, установчими документами і нормативами; попередження негативних 

результатів фінансово-господарської діяльності підприємств (організацій) і 

виявлення внутрішньогосподарських резервів. 

Виходячи з цього, економічний аналіз базується на показниках (переважно 

вартісних) і методології бухгалтерського обліку та звітності. Це стосується 

визначення фактичних витрат виробництва, фінансових результатів 

господарювання, собівартості продукції і послуг тощо. 

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора 

про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів 

України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил 

(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. 

Після завершення аудиту складається аудиторський висновок про фінансовий стан 

клієнта. Інформація, що міститься в матеріалах висновку аудитора, має важливе 

значення для проведення економічного аналізу, насамперед фінансового. Вона дає 

можливість аналітикам отримати перевірені достовірні дані, на підставі яких можна 

сформулювати рекомендації щодо ефективного використання ресурсів, розробки 

виробничої стратегії і поліпшення діяльності підприємства в цілому. 

Однією з пріоритетних наук в ринковій економіці виступає маркетинг, 

сутність якого полягає у виявленні та максимальному забезпеченні умов для 

задоволення споживчого попиту на товари і послуги. Він органічно пов'язаний з 

економічним аналізом, оскільки широко використовує його методи, способи, і, у 

свою чергу, забезпечує аналіз необхідною інформацією для проведення досліджень 

кон'юнктури ринку товарів, послуг тощо. Новим перспективним напрямом аналізу, 

який все ширше використовується в маркетингу, вважається мотиваційний аналіз. 

Мета його полягає у вивченні мотиваційного механізму, тобто у встановленні 

причин, умов (насамперед соціально-психологічних), інформації, які впливають на 
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формування поведінки споживача на ринку при виборі того чи іншого товару, 

послуги. 

Економічний аналіз пов'язаний також з фінансами підприємств, предметом 

яких є грошові відносини, які виникають у процесі господарської діяльності 

підприємств і пов'язані з формуванням власних і залучених коштів, їх 

використанням, утворенням і розподілом отриманого прибутку. Без знання понять, 

категорій, особливостей розвитку фінансів неможливо дослідити процес утворення, 

розподілу і використання доходів, здійснити фінансовий, маржинальний аналіз, дати 

оцінку фінансового стану підприємств різних видів економічної діяльності тощо. 

Технічні і технологічні науки також дають багатий матеріал для аналізу 

господарської діяльності, насамперед у галузі дослідження технології виробництва, 

технічних засобів, сировини і матеріалів. Без знання організації і технології 

виробництва неможливо провести функціонально-вартісний, маржинальний аналіз 

та здійснити прогноз випуску, реалізації продукції. 

Необхідність вирішення складних економічних задач була потужним 

стимулом розвитку математики. Використання математичних методів в 

аналітичних дослідженнях, в свою чергу, «підвищило їх авторитет» – аналіз став 

більш глибоким та обґрунтованим, може проводитись оперативніше та включати 

більше інформації. 

Таким чином, економічний аналіз використовує теоретико-методологічні, 

методичні надбання основних економічних, технологічних, природничих наук. 

Одночасно він забезпечує ефективні наукові інструменти, інформаційну базу для 

розвитку і функціонування інших наук. Завдяки цьому економічний аналіз у 

поєднанні з іншими науками сприяє подальшому зростанню економіки, підвищенню 

ефективності суспільного виробництва. 

 

1.4. Категорії економічного аналізу 

Дослідження господарської діяльності нерозривно пов'язане з вивченням і 

аналізом сукупності узагальнюючих показників, які характеризують як кількісний, 

так і якісний бік діяльності. Показник – це чисельний параметр, критерій якої-
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небудь властивості, якості економічного об'єкта, явища, процесу чи рішення. 

Іншими словами, показники – це узагальнена характеристика певного економічного 

процесу, об’єкта або явища відносно конкретного місця і часу. 

Показники в економічному аналізі відіграють важливу роль, а саме: 

виступаючи в ролі величини, індикатора, вимірника, параметра, критерію, рівня, 

вони дають змогу оцінити стан економіки країни, регіону, підприємства, його зміну, 

що дозволяє судити про стан економіки або виду діяльності (розвиток, зростання, 

підйом або спад). Тому показники виконують ряд важливих функцій: 

– пізнавальну – характеризують економічний стан, розвиток господарської 

діяльності, інтенсивність виробництва тощо; 

– управлінську – завдяки аналізу виробничих, трудових, фінансово-

економічних та інших показників забезпечується контроль за виробництвом, 

реалізацією товарів (робіт, послуг), приймаються обґрунтовані управлінські рішення 

для забезпечення кращої організації виробництва та підвищення його ефективності; 

– стимулюючу – показуючи рівень розвитку суб’єкта господарювання, його 

місце на ринку, показники дають змогу порівняти досягнуті результати з 

результатами конкурентів, кращих підприємств або планом. 

Комплексне вивчення економіки підприємства передбачає систематизацію 

показників.  

Таблиця 1.2 

Класифікація показників 

Ознака Види Характеристика 
1 2 3 

нормативні відображають норми витрат виробничих ресурсів, норми 
амортизації, тощо 

планові містяться в планових документах 
облікові формуються різними видами обліку господарської діяльності 
звітні містяться в фінансовій, податковій і статистичній звітності 

За способом 
формування 

аналітичний розраховуються під час аналізу господарської діяльності 
підприємства 

первинні виражаються у формі абсолютних величин і дотримуються в 
результаті зведення та групування даних 

За способом 
обчислення 

похідні розраховуються з первинних чи вторинних показників і 
виступають у формі відносних або середніх величин 
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Закінчення табл. 1.2 
Ознака Види Характеристика 

1 2 3 
кількісні 
(об'ємні) 

характеризує кількісну визначеність економічних явищ і 
виражаються в числовому вимірі, тобто для них характерні 
фізичні або грошові одиниці. 

За економічним 
змістом 

якісні характеризують внутрішні ознаки і особливості явищ, 
розраховуються як відношення величини двох показників (без 
врахування їх однорідності) та відображають ефективність 
економічних рішень, частку і темпи змін економічних 
величин. 

інтервальні характеризують розвиток явищ у часі За характером 
досліджуваних 
явищ 

моментні характеризують розвиток явищ на конкретну дату 

індивідуальні характеризують розмір кількісних ознак окремих одиниць За ступенем 
агрегування  узагальнені відображають розмір кількісної ознаки певної сукупності 

одиниць, а отримують їх шляхом додавання індивідуальних 
абсолютних показників, а також шляхом множення або 
розрахунків 

абсолютні використовуються для кількісної оцінки суспільних явищ і 
процесів 

За способом 
відображення 

відносні показують відношення двох абсолютних чисел 
факторні ті, що впливають на інші показники і спричинюють їх зміну За роллю у 

причинно-
наслідкових 
зв’язках 

результативні формуються під дією на них інших показників (факторних), і 
виступають основним об'єктом дослідження 

 

Дієвість економічного аналізу залежить від застосування комплексного 

підходу, який, насамперед, передбачає всебічне вивчення економічних явищ і 

процесів за допомогою системи взаємопов'язаних економічних показників. В 

процесі діяльності ресурси взаємодіють один з одним, і такі взаємодії набувають 

форми факторів. Кожен показник, відображаючи конкретну економічну категорію, 

складається під впливом визначених економічних та інших факторів. Відмінність 

понять «показник» і «фактор» умовна, оскільки практично кожен показник може 

розглядатись як фактор іншого показника більш високого порядку і навпаки. Фактор 

– це рушійна сила будь-якого процесу (явища), який визначає їх характер і 

результат. 

В аналізі під фактором розуміють умови досягнення певного господарського 

результату, який характеризується відповідним показником, або ж причини, які 

впливають на цей результат. 



 26

Будь-який процес господарської діяльності підприємства відбувається під 

впливом різноманітних факторів, причому всі вони тісно пов’язані. З метою 

виявлення факторів, досліджуваних в економічному аналізі, їх можна класифікувати 

за різними ознаками (табл. 1.3), що дає змогу точніше визначити місце і роль 

кожного фактору у формуванні результативних показників. 

Таблиця 1.3 

Класифікація факторів в економічному аналізі 

Ознака Види та характеристика 
1 2 

За мірою впливу на 
результати роботи 

Основні – ті, що найбільш помітно впливають на результативний показник. 
Другорядні –  слабо впливають на результати діяльності за певних умов 
Залежно від обставин той самий фактор може бути й основним, і 
другорядним. 

За внутрішнім 
змістом 

Кількісні – визначають величину досліджуваного показника при 
незмінному значенні якісного показника та їх можна виміряти. 
Якісні – відображають істотні особливості показника при фактичній 
величині кількісного фактору. До якісних належать комплексні фактори, що 
полягають в зіставленні одних економічних показників з іншими 
(продуктивність праці, фондовіддача). 

За рівнем 
деталізації 

Складні – складаються з декількох елементів (комплексні). 
Прості – не розкладаються на складені елементи (одноелементні). 

За місцем 
виникнення 

Внутрішні – на які підприємство може впливати. 
Зовнішні – відображаються на результатах роботи підприємства 
(кон’юктура ринку, інфляційні процеси, умови постачань сировини, 
матеріалів, їхня якість, вартість). 

За рівнем 
залучення резервів 

Інтенсивні – характеризують рівень зусиль і передбачають досягнення 
результату за рахунок зростання продуктивності. 
Екстенсивні – пов'язані з кількісним приростом результуючого показника і 
передбачають досягнення результату за рахунок часу роботи. 

За порядком 
(черговістю) дії 

Першого порядку – фактори прямої дії, вони безпосередньо впливають на 
результативний показник. 
Другого порядку – визначають результуючий показник побічно, за 
допомогою факторів першого рівня. 
п-го порядку – визначають результуючий показник за допомогою факторів 
(п-1)-го рівня. 

За характером дії Об’єктивні – не залежать від підприємства. 
Суб’єктивні – залежать від підприємства 

За рівнем 
охоплення 

Загальні – характерні для всіх підприємств (або впливають на ряд 
показників). 
Специфічні – характерні для галузі і навіть окремого підприємства. 

За часом дії Постійні – діють впродовж всього досліджуваного періоду. 
Тимчасові (змінні) – діють протягом частини періоду. 

За можливістю 
вимірювання 

Вимірні. 
Невимірні 
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Закінчення таблиці 1.3 
Ознака Види та характеристика 

1 2 
За способом 
визначення впливу 

Прямі. 
Розрахункові. 

За економічним 
змістом 

Виробничо-економічні – умови, необхідні для здійснення господарської 
діяльності, а також технічної організації і господарських заходів, що 
впливають на процеси та їх результати. Вони поділяються на фактори 
ресурсів, техніко-економічні фактори, фізіологічні та соціально-
психологічні фактори. 
Соціально-економічні – характеризують «людський» фактор і поділяються 
надві групи – ті, що відображають творчу активність і ініціативу 
працюючих, та ті, що відображають рівень керівництва господарською 
діяльністю. 

Фактор завжди має не тільки величину, а й напрям дії. Тому розрізняють 

позитивні і негативні фактори. 

З аналізом факторів тісне пов’язане виявлення та використання резервів. 

Слово "резерв" в перекладі з французької (preserve) означає "запас", а з латинської 

(reservere) – "зберігати". 

В екнономіці розрізняють два поняття резервів: 

– резерви як запаси, наявність яких необхідна для неперервного розвитку 

господарства; 

– резерви як ще невикористані можливості росту виробництва, покращення 

його кількісних показників. 

Резерви – це невикористані можливості зниження поточних і авансованих 

витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів при даному рівні розвитку 

продуктивних сил і виробничих відносин. В економічному аналізі під резервами 

розуміють можливості поліпшення використання ресурсів підприємств у результаті 

удосконалення техніки і технології, організації праці і виробництва, подолання 

вузьких місць, а також приведення в дію виробничих ресурсів, які не 

використовувалися раніше. Усунення будь-якого роду втрат і нераціональних витрат 

– це один з напрямів використання резервів. Другий напрям пов'язаний з 

можливостями прискорення науково-технічного прогрему, як важеля підвищення 

інтенсифікації та ефективності виробництва. 
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Резерви вимірюються як різниця між досягнутим рівнем використання 

ресурсів і можливим рівнем виходячи з накопиченого виробничого потенціалу 

підприємства. 

Резерви підвищення ефективності виробництва класифікуються за декількома 

ознаками. Основною ознакою класифікації виробничих резервів є джерела підвищення 

ефективності виробництва, які зводяться до трьох груп: праця, предмет праці, засоби 

виробництва. За простими моментами процесу праці виділяють резерви поліпшення 

використання трудових ресурсів, основних й оборотних коштів підприємства. Головним 

показником раціонального використання ресурсів виробництва є зменшення їхньої частки, 

що припадає на кожну гривню готової продукції. 

За місцем утворення резерви поділяються на внутрівиробничі, галузеві, 

регіональні, національні. Місцями зосередження внутрівиробничих резервів є 

підприємство, цех, виробнича дільниця, робоче місце. 

За способом виявлення резерви бувають явні й приховані. Явні — це негативні 

відхилення й втрати, відображені у звітності. Приховані — виявлені через 

порівняння з іншими об'єктами. 

За строками використання резерви поділяються на поточні й перспективні. 

Поточні – це резерви, які можуть бути реалізовані протягом року (місяця, кварталу, 

півріччя). Перспективні – реалізуються за період, що перевищує один рік. 

За характером впливу на результати діяльності (за економічною природою) 

розрізняють резерви екстенсивного типу (пов'язані з використанням у виробництві 

додаткових ресурсів) і резерви інтенсивного типу (пов'язані з максимальним 

використанням наявного виробничого потенціалу). 

За результатами використання резерви поділяються на резерви зростання 

обсягів виробництва, покращення якості продукції, збільшення прибутку, 

скорочення собівартості продукції тощо. 

За стадіями життєвого циклу виробу резерви можуть бути до виробничими 

(стадія розробки виробу), виробничими (освоєння та масове виробництво), 

експлуатаційна. 
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Класифікація резервів дає змогу глибше зрозуміти сутність і комплексно та 

цілеспрямовано організувати їх пошук. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте роль аналізу в управлінні підприємством та підвищенні 

    ефективності його діяльності. 

2. Дайте характеристику основних етапів розвитку економічного аналізу.  

3. Охарактеризуйте економічний аналіз як науку.  

4. Охарактеризуйте об’єкт і предмет економічного аналізу. 

5. Розкрийте зміст основних завдань та принципів економічного аналізу 

    діяльності підприємства. 

6. З якими науками і дисциплінами пов'язаний економічний аналіз? 

    Охарактеризуйте цей зв'язок. 

7. Визначте категорії економічного аналізу та опишіть їх особливості.  

8. Охарактеризуйте класифікацію показників і факторів в економічному 

аналізі.
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

2.1. Поняття методу економічного аналізу, 

його особливості та класифікація методів 

Слово метод походить від грец. methodos – спосіб. Тому в загальному вигляді 

під терміном метод розуміють спосіб пізнання, дослідження явищ природи і 

суспільного життя. 

В економічному аналізі метод – це сукупність способів, прийомів, операцій 

практичного і теоретичного характеру з вивчення економічних процесів, 

підпорядкованих досягненню основної мети – підвищенню ефективності 

господарювання економічних суб'єктів. 

Отже, метод – це спосіб, інструмент досягнення мети і завдань дослідження, 

який показує, яким чином можна провести дослідження і зробити на основі 

отриманих результатів обґрунтовані висновки й пропозиції. 

Особливостями методу ЕА є: 

1) системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, який полягає у 

комплексному вивченні різноманітних зв’язків і факторів, що впливають на 

результати діяльності підприємства; 

2) використання для аналізу системи показників, які всебічно і глибоко 

характеризують господарську діяльність підприємства; 

3) вивчення економічних явищ у динаміці, розвитку, русі; встановлення 

взаємозв’язку між показниками господарської діяльності та кількісне визначення 

впливу окремих факторів; 

4) єдність аналізу і синтезу як двох сторін пізнання явищ і процесів. 

Метод економічного аналізу – це діалектичний спосіб підходу до вивчення 

господарських процесів в їх становленні і розвитку. Він реалізується через 

використання конкретних методик аналітичного дослідження. 
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Методика економічного аналізу – певна послідовність операцій, прийомів, дій 

і правил найдоцільнішого виконання аналітичної роботи. Це узагальнення досвіду, 

результатів використання конкретних способів, прийомів відображення й 

оброблення економічної інформації. 

Загальною основою розробки і застосування аналітичної методології є 

принципи діалектичного підходу до вивчення економічних явищ і процесів. 

По-перше, це вимога розгляду фактів, що характеризують досліджуване явище 

в цілому, у взаємозв'язку і взаємообумовленості, що дуже важливо при вивченні 

причинних залежностей і визначенні невикористаних резервів підвищення 

ефективності господарювання. 

По-друге, важливим діалектичним методом пізнання є розгляд досліджуваного 

явища у розвитку, русі від виникнення до зникнення, що сприяє вивченню динаміки 

економічних явищ в їх історичній обумовленості. Історичний метод дає змогу 

дослідити виникнення, формування і розвиток економічних, господарських процесів 

та подій у хронологічному порядку, що сприяє виявленню внутрішніх і зовнішніх 

зв'язків, закономірностей, суперечностей. 

По-третє, в аналізі керуються положеннями матеріалістичної діалектики про 

перехід кількісних змін в якісні, що важливо при вивченні кількісних змін у 

виробничих процесах для пізнання глибоких якісних змін. 

По-четверте, економічний аналіз спирається на діалектичні категорії 

випадкового і необхідного, одиничного і масового, індивідуального і загального. 

Розрізняють загальну і часткові методики економічного аналізу. Загальна 

методика – це методика, яка має універсальний характер і прийнятна для аналізу 

будь-яких об'єктів різних видів економічної діяльності. Часткові методики 

призначені для проведення аналітичних досліджень певних видів або груп об'єктів 

(тип виробництва, вид ресурсу, витрат тощо) конкретних сфер економіки. 

Методика проведення економічного аналізу повинна містити чіткі 

рекомендації, які охоплюють такі позиції: мета і завдання аналізу; об'єкти вивчення; 

користувачі аналітичної інформації; система показників для дослідження стану і 

вивчення взаємозв'язків; етапи і періодичність проведення аналізу; інформаційні 
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джерела; методи, способи, прийоми і технічні засоби аналізу та обробки інформації; 

інтерпретація результатів аналізу. 

Економічний аналіз складається з таких етапів: 

1) уточнення об’єкту, мети і завдання аналізу, складання плану аналітичної 

роботи; 

2) розробка системи синтетичних і аналітичних показників, за допомогою 

яких характеризують об’єкт аналізу; 

3) збирання і підготовка для аналізу необхідної інформації (перевірка її 

точності, приведення до зіставного вигляду); 

4) порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану 

досліджуваного періоду, з фактичними даними минулих періодів, з показниками 

провідних підприємств, із середніми даними по галузі; 

5) вивчення факторів і визначення їх впливу на результати діяльності 

підприємства; 

6) виявлення невикористаних і перспективних резервів підвищення 

ефективності господарювання; 

7) оцінка результатів господарювання з урахуванням дії різноманітних 

факторів і виявлених невикористаних резервів, розробка заходів для їх 

використання. 

Отже, метод економічного аналізу – це сукупність способів вивчення 

господарської діяльності підприємства шляхом виявлення і визначення 

взаємозв’язку досліджуваних показників, поділу їх на складові частини та 

порівняння з іншими, виміру величини впливу на дані показники як окремих 

складових частин, так і їх сукупності. 

В даному визначенні виявляються п’ять найбільш загальних елементів методу: 

1) виявлення і визначення взаємозв’язку досліджуваних явищ; 

2) роздроблення і деталізація; 

3) порівняння; 

4) елімінування (визначення величини впливу факторів); 

5) узагальнення. 
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Основним елементом методу будь-якої науки є її науковий апарат – 

інструментарій. Для економічного аналізу це технічні прийоми і способи  аналізу. 

Залежно від поставленої мети дослідження, змісту та аналітичних 

можливостей в економічному аналізі використовуються найрізноманітніші методи і 

прийоми дослідження. Вони підлягають групуванню та класифікації. При цьому є 

різні підходи до класифікації. 

За одним з підходів в основу класифікації покладають дві ознаки – рівень 

об’єктивності і рівень аналітичності. 

За рівнем об’єктивності розрізняють неформалізовані і формалізовані 

методи. Неформалізовані (логічні методи) – засновані на описанні аналітичних 

процедур на логічному рівні (без використання суворих аналітичних залежностей), 

тобто на використанні інтуїції, досвіду і знань аналітика, тому характеризуються 

певним ступенем суб’єктивізму (метод експертних оцінок, психологічні, 

порівняння). В основу формалізованих методів покладені суворі аналітичні 

залежності. Це передбачає, що процесу можна проаналізувати за допомогою певних 

математичних процедур. До них належать: елементарні та класичні методи аналізу 

(балансовий метод, метод різниць, диференціювання, логарифмування, інтегральний 

тощо); традиційні прийоми економічної статистики (відносні, середні величини, 

групування, графічний, індексний методи); математико-статистичні методи 

(кореляційний, регресійний аналіз, метод головних компонент); економетричні 

методи (матричні методи, методи теорії виробничих функцій, міжгалузевого 

балансу); методи економічної кібернетики та оптимального програмування (лінійне 

і динамічне програмування, системний аналіз); методи дослідження операцій та 

теорії прийняття рішень (теорія ігор, масового обслуговування) [13]. 

 Часто формалізовані методи зводять до 4-х підгруп: традиційні, 

детермінованого факторного аналізу, стохастичного факторного аналізу, 

оптимізації показників. 

За рівнем аналітичності розрізняють наївні і причинно-наслідкові способи. 

Підставою вважати способи наївними є те, що аналіз з їх використанням ґрунтується 

на обмеженій інформації і не дає змоги визначити причини певного економічного 
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явища. Причинно-наслідкові способи застосовують тоді, коли чітко визначені 

фактори та їх вплив на отримані результати. 

За другим підходом усі методи і прийоми аналізу поділяють на дві групи – 

економіко-статистичні (загальностатистичні та елімінування) та на економіко-

математичні (кореляційний, регресійний аналіз, математичне програмування, 

теорія масового обслуговування). 

Найбільш прийнятною і зручною є класифікація, за якою всі методи 

економічного аналізу поділяються на 4 групи залежно від їх сутності та аналітичних 

можливостей, насамперед щодо здійснення факторного аналізу: 

Таблиця 2.1 

Методи економічного аналізу 

Логічні способи 
обробки 

інформації 

Способи 
детермінованого 

факторного аналізу 

Способи стохастичного 
факторного аналізу 

Способи 
оптимізаційного 

вирішення 
економічних завдань 

порівняння індексний кореляційний аналіз теорія ігор 
відносні і середні 
величини 

ланцюгових 
підстановок 

дисперсійний аналіз лінійне програмування 

графічне і табличне 
подання даних 

абсолютних різниць компонентний аналіз нелінійне 
програмування 

групування відносних різниць дискримінантний аналіз 
балансовий інтегральний 

теорія масового 
обслуговування 

пропорційного ділення евристичні способи 
логарифмування 

багатовимірний 
математичний 
факторний аналіз 

дослідження операцій 

 

2.2. Використання абсолютних, відносних 

і середніх величин в економічному аналізі 

Абсолютні величини – це іменовані числа з певною розмірністю й одиницями 

виміру, які відображають розміри (рівні, обсяги) соціально-економічних явищ та 

процесів, наприклад обсяг промислової і сільськогосподарської продукції, розмір 

потреби в сировині і матеріалах, робочій силі тощо. 

Абсолютні величини можуть виражатися в таких одиницях виміру: 

1) натуральні – відповідають природним або споживчим властивостям 

досліджуваного об'єкта та виражаються у фізичних одиницях (кількості, ваги, 

довжини, площі, об'єму та ін.). В економічному аналізі вони характеризують 

результати господарської діяльності, виробництва і споживання домогосподарств, 
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підприємств, держави. Натуральні одиниці виміру бувають прості – коли 

використовується одна натуральна одиниця виміру (т, км, год, кг, л, примірник, 

відбиток), і комбіновані (складні) – коли використовують другу одиницю у 

поєднанні з першою. Наприклад, обсяги виконаних транспортних робіт 

автомобільного парку вимірюють у тонно-кілометрах (т·км), а затрати робочого 

часу на виробництві певного виду продукції – у людино-годинах (люд.-год). 

2) умовно-натуральні – одиниці виміру, які використовують для вимірювання 

об'ємів однорідних, але неоднакових явищ, їх отримують шляхом приведення різних 

натуральних одиниць до однієї, прийнятої за основу, еталон (прив. арк.-відб., 

умовна книга); 

3) вартісні (грошові) – виступають у формі грошових одиниць, таких як 

гривні, долари, євро та ін. У грошовому вираженні визначають вартість виробленої і 

реалізованої продукції, вартість основних засобів, розмір витрат, прибутку тощо. 

Для точнішого уявлення про розміри досліджуваних явищ застосовують укрупнені 

вимірники. Ступінь укрупнення їх залежить від розміру досліджуваного об'єкта. 

4) трудові – належать комбіновані одиниці, які виражають затрати робочого 

часу: людино-година, людино-день, людино-рік. 

Відносні показники дають змогу здійснити порівняльну оцінку абсолютних 

величин і прослідкувати зв'язок між економічними явищами та процесами. Відносні 

величини – це показники, які відображають кількісні співвідношення двох величин. 

Як правило, це відношення середніх або отриманих раніше відносних показників до 

абсолютних. 

Відносний показник, з одного боку, розраховується як частка від ділення 

однієї величини, яка здебільшого називається поточною, або звітною, на іншу, 

базисну величину, взяту за базу порівняння (основа відносної величини). Базисна 

величина прирівнюється до одиниці або числа, кратного 10, 100, 1000, 10000 і т.п. 

Звітна величина виражається як кратне відношення (коефіцієнт), яке показує, у 

скільки разів поточна величина більша (менша) від базисної. Залежно від того, яке 

числове значення має основа порівняння, результат може бути вираженим або у 

формі частки від одиниці, процента, або у формі проміле, продециміле тощо. 
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Якщо базисна величина прирівнюється до одиниці, то відносна величина є 

коефіцієнтом і показує, у скільки разів поточна величина більша (менша) від 

базисної. Розрахунок коефіцієнтів застосовується в тих випадках, коли 

порівнювальна величина значно більша за базову (більше як у 2–3 рази). 

Якщо різниця між поточною і базисною величинами незначна, то 

використовують процентні числа, тобто за базу порівняння беруть 100%. У разі, 

коли базисну величину беруть за 1000, відносні показники виражаються у проміле 

(0/00). Демографічні коефіцієнти (народжуваності, смертності, природного та 

механічного приросту населення) теж обчислюються у розрахунку на 1000 

населення. Інколи відносні показники розраховують на 10000, 1000000 одиниць. 

З другого боку, відносні показники можуть виражатися у формі іменованих 

величин. Так, показник віддачі основних засобів розраховують шляхом ділення 

обсягу товарної продукції на середньорічну вартість основних засобів. Цей показник 

відображає, скільки гривень товарної продукції припадає на кожну гривню основних 

засобів. 

Залежно від способу розрахунку і пізнавального значення відносні показники 

поділяються на дві групи: 

1) відношення між однойменними показниками: динаміки; структури; 

виконання договірних зобов'язань; порівнянь; 

2) відношення між різнойменними показниками: координації; інтенсивності. 

Величини 1-ої групи виражаються у процентах або в коефіцієнтах і мають 

різноманітне призначення. Так, відносні показники динаміки характеризують зміну 

суспільних явищ і процесів у часі, виявляють напрям та вимірюють інтенсивність 

розвитку. Розрізняють відносні показники динаміки з постійною базою порівняння 

(базисні показники), коли показники ряду порівнюють з однією і тією ж величиною 

(базисною), і зі змінною базою, коли показники кожного періоду відносять до 

показника попереднього періоду (ланцюгові показники). Щоб розрахувати відносні 

показники динаміки, необхідно мати у розпорядженні дані не менше ніж за два 

періоди або моменти часу. Відносні показники динаміки представляють у вигляді 

темпів зростання та приросту як коефіцієнти та у %.  
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Відносні показники структури характеризують склад суспільного явища і 

відображають частку, яку становлять окремі частини в усьому явищі. Вони 

визначаються шляхом відношення абсолютної величини кожної частини сукупності 

до абсолютної величини всієї сукупності і виражаються, як правило, у процентах 

(база порівняння бере за 100) або у частках одиниці (база порівняння дорівнює 1) 

Відносні показники виконання договірних зобов'язань відображають рівень 

виконання суб'єктом господарювання зобов'язань, передбачених у договорах. Вони 

розраховуються шляхом співвідношення обсягу фактично виконаних зобов'язань 

(обсяг фактичної поставки товарів, наданих послуг) та обсягу зобов'язань, 

передбачених в угоді (обсяг поставки товарів, надання послуг згідно з укладеною 

угодою) і подаються у формі коефіцієнтів, процентів/ 

Слід зазначити, що відносні показники виконання договірних зобов'язань в 

умовах ринкової економіки прийшли на зміну (або додатково до) показників 

виконання плану та планового завдання, які використовувалися на практиці для 

оцінки рівня господарювання. 

Відносна величина планового завдання – це відношення планового рівня 

показника поточного року до його рівня у минулому році або до середнього за 3-5 

попередніх років. 

Відносна величина виконання плану – це відношення між фактичним і 

плановим рівнем показника одного року. 

Відносні показники порівнянь (відносні показники просторового 

порівняння) характеризують кількісні співвідношення однойменних величин, що 

стосуються різних об'єктів, територій, але представлені за один і той самий період. 

Вони виражаються в коефіцієнтах або відсотках. Н-д, можна порівняти обсяг 

інвестицій, чисельність населення за областями, країнами тощо. 

Відносні показники координації характеризують співвідношення між окремими 

частинами сукупності. При цьому одну частину сукупності беруть за основу (базу) 

порівняння і знаходять відношення до неї всіх інших частин. Отже, показники 

координації відображають, у скільки разів порівнювана величина більша (менша) за 

величину, взяту за базу порівняння (співвідношення робітників і керівників). 



 38

Відносні показники інтенсивності відображають ступінь поширення явища, 

яке вивчається, в тому чи іншому середовищі за допомогою різнойменних, але 

взаємопов'язаних абсолютних показників. Відносні показники інтенсивності 

відображають кількість одиниць однієї сукупності, що припадає на одиницю іншої 

сукупності. Вони розраховуються шляхом ділення абсолютної величини 

досліджуваного явища на абсолютну величину, що характеризує обсяг середовища, 

де розвивається або поширюється це явище. Виражаються завжди іменованими 

числами і включають у назву найменування виміру обох порівнювальних ознак 

(виробництво різних видів продукції на одну особу та на 1 м2 виробничої площі). 

Під середньою величиною розуміють узагальнюючий показник, який 

характеризує типовий рівень варіюючої ознаки в розрахунку на одиницю однорідної 

сукупності. 

Порівняння середніх показників у часі, просторі, з планом дасть змогу 

здійснити глибокий, обґрунтований аналіз досліджуваних явищ, зокрема 

охарактеризувати досягнутий об'єктивний рівень розвитку і місце на ринку окремих 

підприємств та відомств, працівників. Це сприяє виявленню суспільних, 

економічних закономірностей, які проявляються в конкретних умовах місця і часу. 

У практиці економічного аналізу виникають різноманітні завдання, мають 

місце особливості господарських процесів, які формують потребу у використанні 

того чи іншого виду середніх величин. Як відомо, всі види середніх величин 

виводять із формули степеневої середньої: 

     – простої                                      – зваженої    

       
m

m
i

n

X
X 

                   або         m

i

i
m
i

f

fX
X


 ,          (2.1) 

де  m = 1 – середня арифметична; 

      m = 0 – середня геометрична; 

      m = –1 – середня гармонічна; 

      m = 2 – середня квадратична. 
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Отже, є такі основні види середніх величин: арифметична, гармонічна, 

квадратична, геометрична, хронологічна. 

Таблиця 2.2 

Види та формули розрахунку середніх величин 

Вид середньої 
величини 

Формула Характеристика 

1 2 3 
Середня 
арифметична: 
– проста n

X
X i  

– зважена 




i

ii
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X

 

Розраховується у тих випадках, коли обсяг 
осередненої ознаки утворюється як сума її 
окремих значень в окремих одиницях 
досліджуваної сукупності. 
Залежно від характеру вихідних даних середня 
арифметична визначається як середня 
арифметична проста – коли вихідні дані не 
згруповані, або як середня арифметична 
зважена – якщо дані розбиті на групи 

Середня 
гармонічна: 
– проста 

 n

iX

n
X

1

1  

– зважена 
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Середня гармонічна – це величина, обернена до 
середньої арифметичної. При цьому загальний 
обсяг значень ознаки утворюється як сума 
обернених значень ознаки. 
Середня гармонічна проста викорис-товується 
коли дані не згруповані, і обсяги явищ 
(добутки) за кожною ознакою рівні. 
Середня гармонічна зважена викорис-
товується коли дані розбиті на групи. Крім 
того, вихідна інформація не містить частот за 
окремими варіантами сукупності, а подана як 
добуток варіант на їх частоти. 

Середня 
геометрична: 
– проста 

n
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n XXXXX 
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21 ...  

– зважена  
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Середня геометрична використовується тоді, 
коли обсяг ознаки формується у вигляді 
добутку індивідуальних її значень, 
представлених відносними показниками. 
Найчастіше такими показниками виступають 
відносні показники динаміки (темп зростання).
При згрупованих даних у вигляді неоднакових 
часових інтервалів використовують середню 
геометричну зважену 

Середня 
квадратична: 
– проста 

n
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X
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– зважена 
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Середня квадратична застосовується у тому 
разі, коли обсяг значень ознаки утворюється як 
сума квадратів її окремих значень. 
Середня квадратична буває проста (при 
незгрупованих даних) і зважена – коли дані 
розбиті на групи 
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Закінчення табл. 2.2 

Вид середньої 
величини 

Формула Характеристика 

1 2 3 
Середнє 
квадратичне 
відхилення: 
– просте n

XX
n

i 
 1

2)(
  

 

– зважене 



 


n

n

ii

f

fXX

1

1

2)(
  

Середня квадратична характеризує також 
варіацію. Тому на практиці вона 
використовується, коли варіанти ряду подані у 
вигляді відхилень фактичних їх значень від 
середньої арифметичної чи іншої величини, 
яка виступає у ролі норми чи нормативу, 
стандарту. 
Середнє квадратичне відхилення – це меріло 
надійності середньої. 

Середня 
хронологічна 
(моментного ряду 
динаміки) 1

22 12
1








п

X
XX

X

X

n
п

Для моментного ряду динаміки (характеризує 
розміри економічних і суспільних явищ станом 
на якийсь момент, здебільшого на певну дату) 
з рівними відрізками часу 

Примітки: х – рівень ознаки-варіант; 1/х – зворотне значення варіанта; n – число варіантів (членів 
моментного ряду динаміки); і – обсяг сукупності; f – частота; П – символ добутку. 

 

Мода – варіанта ознаки, які найчастіше зустрічаються у визначеному 

варіаційному ряді. 

Медіана – варіанта, що знаходиться в середині варіаційного ряду.  

 

2. 3. Способи порівняння і групування інформації. 

Балансовий, графічний та табличний способи економічного аналізу 

Порівняння – найпоширеніший метод економічного аналізу, який полягає у 

порівнянні явищ, процесів та показників, що їх характеризують для виявлення 

спільних рис і відмінностей між ними. 

Існують такі форми порівняння: 

1) з плановими показниками чи договірними зобов’язаннями – дає змогу 

визначити рівень виконання плану та розмір відхилень 

2) з нормативами, стандартами, нормами – наскільки дотримуються 

встановленого обов'язкового порядку відпуску чи витрат сировини і матеріалів, 

утримання податків тощо, в результаті чого може мати місце їх економія чи 

перевитрати. 
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3) з показниками минулих років – можна виявити їх динаміку, тенденції та 

закономірність зміни. 

4) з показниками інших підприємств, підприємств-конкурентів, кращих 

підприємств 

5) з середніми показниками галузі (району, області, країни) – досягнутий 

рівень господарювання 

6) з досягненнями техніки і технології – для визначення стратегії розвитку 

підприємства 

Крім того, виявлення невикористаних господарських резервів ґрунтується на 

зіставленні отриманих результативних показників до і після зміни конкретного 

фактора виробництва. 

Основною вимогою при використанні методу порівняння є забезпечення 

порівнянності даних. Для цього необхідно дотримуватися таких умов: 

1) однакові об'ємні, вартісні, якісні і структурні параметри; 

2) єдина методологія розрахунку показників у різних інформаційних 

джерелах; 

3) рівні періоди чи моменти часу, за які зводяться, систематизуються, 

обчислюються та аналізуються дані; 

4) одна і та сама територія; 

5) рівнозначні вихідні умови виробництва (технологія, організація 

виробництва, економічні, природно-кліматичні та екологічні умови). 

Як же поводитися в тих випадах, коли вихідні дані непорівнянні? Для цього є 

різні методологічні підходи, які дають змогу привести їх до порівнянного вигляду. 

Найчастіше вони зводяться до перерахунку непорівнянних показників, суть якого 

полягає у вираженні їх на рівні певного періоду (звітного або планового) або у 

приведенні до стандартної основи, що отримало назву нейтралізація, або 

нівелювання впливу фактора. 

Способи приведення показників у порівнянний вигляд 

1. Нейтралізація впливу об'ємного (кількісного) фактора означає усунення 

його впливу на зміну загального результативного показника. Це досягається шляхом 
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перерахунку загального показника за допомогою заміни планового значення 

об'ємного кількісного показника, який перебуває у функціональній залежності, у 

фактичний обсяг, тобто за рівнем звітного періоду. Потім показник звітного періоду 

порівнюють з аналогічним, отриманим в результаті перерахунку і роблять висновок. 

Крім показаного вище способу нейтралізації впливу об'ємного фактора для 

переведення кількісних показників до порівнянного вигляду використовують також 

інші підходи, зокрема переведення натуральних одиниць в умовно-натуральні за 

допомогою відповідних коефіцієнтів.  

2. Нівелювання впливу вартісного фактора полягає у виключенні впливу 

цього чинника (ціни, собівартості тощо) на зміну результативного показника. Для 

цього необхідно здійснити перерахунок вказаного загального показника, виходячи з 

базового (планового) значення вартісного і фактичного значення кількісного 

показника. Після цього фактичні дані порівнюють із перерахованими. 

3. Нейтралізація впливу якісного фактора здійснюється за рахунок 

перерахунку результативного показника (обсяг виробництва продукції) згідно із 

встановленими стандартами якості (сортність, жирність тощо). 

4. Нейтралізація впливу структурного фактора передбачає перерахунок 

результативного показника на структуру базисного (планового) періоду. 

5. Використання єдиної методики розрахунку показників є неодмінною 

умовою досягнення порівнянності показників. Інколи для приведення показників у 

порівнянний (з погляду методики розрахунку) вигляд застосовують спеціальні 

поправочні коефіцієнти, коефіцієнти переводу тощо. 

6. Забезпечення однакової тривалості періодів чи моментів часу, за які 

порівнюються показники, сприяє успішному проведенню аналітичного дослідження. 

У випадках, коли за часом різняться, наприклад, два моментні показники, тоді один 

із них слід замінити. Якщо ж дані взяти за різні хронологічні періоди, то слід 

забезпечити їх порівнянність шляхом приведення рядів динаміки до однієї основи, 

зокрема за рахунок переведення абсолютних величин у середні і відносні та ін.  

7. Забезпечення одних і тих самих територіальних меж досягається різними 

шляхами, одним із яких є змикання динамічних рядів. Цей прийом застосовують 
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тоді, коли у процесі аналізу виявлено непорівнянність рівнів ряду за одні роки (чи 

інші періоди) з рівнями за інші роки. Це відбувається здебільшого через 

територіальні, відомчі чи організаційні зміни. 

8. Урахування вихідних умов виробництва потребує дотримання вимоги однорідності 

за складом досліджуваних об'єктів, наприклад непорівнянні показники по цеху із 

загальнозаводськими, балансовий і чистий прибуток тощо. Крім того, слід пам'ятати, що 

порівнювати можна тільки підприємства однакового виробничого типу, спеціалізації. 

У проведенні порівняльного аналізу використовуються такі його види: 

горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз (структурний); трендовий; 

одновимірний; багатовимірний. 

Групування – це процес утворення однорідних груп на основі розподілу 

сукупності на окремі частини або об'єднання досліджуваних одиниць у часткові 

сукупності за суттєвими для них ознаками. 

Основними завданнями групування в економічному аналізі є: 

– виділення соціально-економічних типів явищ; 

– вивчення структури та структурних змін явища; 

– виявлення зв'язку і залежності між явищами, які вивчаються. 

Проведення групування потребує спершу вибору групувальної ознаки (основи 

групування) та визначення кількості груп, що виділяються. Як основу групування 

необхідно відбирати головні найбільш суттєві і визначальні ознаки. Вони можуть 

бути кількісними (чисельність працівників, обсяг виробництва, товарообігу) або 

атрибутивними, тобто якісними (освіта, стать, соціальний статус, професія, 

кваліфікація, форма власності). 

Кількість груп при застосуванні атрибутивної ознаки визначається кількістю 

різновидів, яких набуває ця ознака, а при використанні кількісної ознаки – залежить 

від варіації ознак та обсягу досліджуваної сукупності. За умови наявності рівних 

інтервалів кількість груп можна визначити орієнтовно за формулою, 

запропонованою американським вченим Стерджессом: 

gNn 1322,31  ,                                                                                                     (2.2) 

де n – число груп (інтервалів), од., N – загальний обсяг сукупності, од. 
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Таблиця 2.3 

Рекомендована кількість груп для різної кількості спостережень, од. 

Кількість одиниць спостережень Оптимальна кількість груп 
До 40 3-4 
40-60 4-5 
60-100 5-6 
100-300 6-8 

Більше 300 8-10 

 

Побудова групування за кількісною ознакою потребує визначення величини 

(кроку) інтервалу. Розрахунок його при рівних інтервалах здійснюється за 

формулою: 

n

XX
i minmax  ,                         (2.3) 

де   і – величина (крок) інтервалу;  Хтах, Хтіп – найбільше і найменше значення 

ознаки. 

З урахуванням поставлених перед групуванням завдань використовуються такі 

види групувань: 

1) Типологічні групування – групування, завдання яких полягає у виділенні із 

загальної сукупності соціально-економічних типів, тобто окремих груп, які 

відрізняються за якістю. Отже, в результаті такого типологічного групування в 

досліджуваній сукупності виділяються однорідні групи, насамперед основні 

соціально-економічні типи однорідних явищ, класи за певною ознакою. (Наприклад, 

групування підприємств за формою власності (державні, приватні), населення, 

членів сімей – за статево-віковою ознакою та ін.).  

2) Структурні групування характеризують склад досліджуваної сукупності, 

структурні зрушення в розвитку соціально-економічних явищ і процесів. Слід 

зауважити, що структурні групування відрізняються від типологічних лише метою 

дослідження, за формою ж вони повністю збігаються. 

3) Аналітичні групування використовуються для дослідження взаємозв'язку 

між явищами та їх різноманітними ознаками. При побудові аналітичних групувань 

важливо правильно визначити факторні і результативні ознаки. 
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За кількістю ознак, за якими здійснюється групування, розрізняють прості та 

комбіновані групування. Прості – це такі групування, які здійснюються за однією 

ознакою. Комбінованими називаються групування, які будуються за двома і більше 

ознаками у взаємозв'язку (комбінації) таким чином, що групи, утворені за однією 

ознакою, поділяються на підгрупи за іншою ознакою і т. п. 

Балансовий метод, або як його ще називають, балансове погодження – метод, 

який полягає у зіставленні врівноважуючих одна одну систем взаємопов'язаних 

показників. Як приклад можна навести такі системи показників: ресурси та їх 

використання, виробництво і споживання, грошові доходи і витрати, активи та пасиви, 

виробництво і розподіл тощо. Цей метод отримав назву балансового у зв'язку з тим, що 

першим в історії прикладом "ув’язки" великої кількості показників господарської 

діяльності шляхом виведення рівності двох їх підсумків був бухгалтерський баланс. 

У практиці планування застосовується система таких балансів: натуральні 

(матеріальні), вартісні (грошові), трудові, баланс галузей економіки та міжгалузевий 

баланс. Баланси призначені для аналізу використання ресурсів, виявлення господарських 

резервів підвищення ефективності виробництва; планомірного встановлення ресурсних і 

вартісних пропорцій; вивчення функціональних адитивних зв'язків; перевірки повноти 

та правильності зроблених розрахунків у факторному аналізі; перевірки правильності 

розрахунків, зроблених за допомогою інших спеціальних аналітичних методів. 

Важливим методом наукового аналізу статистичного матеріалу 

виступають графічні зображення. 

Графік – це форма наочного подання статистичних даних про соціально-

економічні явища і процеси через геометричні образи, малюнки або схематичні 

географічні карти та пояснення до них. 

Графік має п'ять основних елементів загальної конструкції: 

1) поле графіка – це простір, на якому розміщуються геометричні та інші 

знаки, що становлять графічне зображення. 

2) координатна сітка – це прямокутна система координат, в якій на осі абсцис 

відкладається час, а на осі ординат – кількісні показники за масштабом. 
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3) графічні знаки (образи) та їх розміщення в полі графіка – це сукупність 

різноманітних символічних знаків, за допомогою яких відображаються статистичні 

дані. Ці знаки можуть зображуватися у формах: ліній, крапок, геометричних, 

графічних, а інколи негеометричних фігур. 

4) масштаб – умовна міра переводу числової величини статистичного явища у 

графічну і навпаки. Він служить для встановлення числових значень явищ, 

виражених на графіку 

5) експлікація – словесне пояснення його конкретного змісту, яке зазвичай 

включає: 

– заголовок з необхідними додатковими поясненнями; 

– точне пояснення сутності, що умовно надається в даному графіку його 

графічним знакам (геометричним, образотворчим, фоновим, суто умовним); 

– інші пояснення, примітки тощо. 

Крім того, на поле графіка можна наносити деякі додаткові відомості, 

наприклад числові дані, які позначаються біля деяких графічних знаків і 

повторюють у цифровій формі їх точні значення, виражені графічно. 

Основними відмінностями і перевагами графічного методу порівняно з 

іншими є: краща наочність; можливість у цілому охопити дані, що вивчаються; 

можливість вираження деяких аналітичних залежностей, які не дуже чіткі і важкі 

для виявлення при інших способах подання даних. За допомогою графіків можна 

здійснювати оперативний контроль за виробництвом, реалізацією продукції, 

виконанням договірних зобов'язань і поставлених завдань. 

Таким чином, графіки призначені для узагальнення та аналізу даних; 

зображення розподілу даних; виявлення закономірностей розвитку досліджуваних 

явищ і процесів у динаміці; відображення взаємозв'язків показників; здійснення 

контролю за виробництвом, виконанням договорів щодо збуту продукції тощо. 
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Класифікація графіків 

І. За формою графічних образів розрізняють такі типи графіків: 

1) крапкові – обсяг сукупності виражається або однією крапкою, або 

нагромадженням крапок. Одна крапка може означати один випадок або декілька 

(наприклад, один завод, 500 працівників). 

2) лінійні – складаються з одних ліній: відрізків прямої, ламаних, ступінчастих, 

плавних кривих (здебільшого для передавання динаміки сукупності). Часто відрізки 

прямої заміняють смужками однакової ширини, які виступають також як графічні 

знаки але з одним виміром (довжиною). При розміщенні смужок вертикально 

графіки називають стовпчиковими, а при горизонтальному розміщенні – 

стрічковими. Стовпчикові графіки (стовпчикові діаграми) поділяються на прості і 

суцільні, із груп стовпчиків тощо, а стрічкові графіки (діаграми) – на прості і 

ступінчасті, компонентніпарні, ковзні, двосторонньо направлені. Висота стовпчиків 

має відповідати величині зображених явищ. Стовпчикові і стрічкові діаграми дають 

змогу порівнювати величини різного значення, характеризувати одне й те саме 

явище в динаміці; характеризувати сукупність. До спеціальних видів лінійних 

графіків належать спіральні (для явищ, які необмежено розвиваються у часі і за 

наростаючою величиною), радіальні діаграми (для відображення закономірностей 

періодично повторюваних явищ, їх ритмічності, сезонності). 

3) площинні – це графіки двох вимірів у вигляді площин різних геометричних 

форм. Залежно від цього вони можуть бути квадратними, круговими, секторними. Ці 

графіки доцільно використовувати для порівняння явищ, представлених 

абсолютними і відносними величинами. Секторні діаграми призначені для 

відображення структури досліджуваних явищ і процесів. Вони зображуються у 

вигляді кола, поділеного на сектори, величини яких відповідають розмірам 

зображуваних явищ. Важливими особливостями площинних графіків є двомірний 

"знак Варзара", стрічкова або поточна діаграма та балансова діаграма. Двомірний 

"знак Варзара" – це прямокутник з основою «а», висотою «b» і площею «S-a-b», 

який є корисним для графічного вираження досить частих подібних співвідношень 

трьох величин a, b, S. Стрічкова діаграма застосовується для схематичного 
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вираження обсягу і складу вантажопотоків між двома пунктами в одному та другому 

напрямах. Балансова діаграма – це двостороння стрічкова діаграма, стрічки якої 

розгалужуються у два боки на більш вузькі смужки, що своєю шириною виражають 

відповідні величини статей доходів і витрат, статей активу і пасиву тощо. 

4) об'ємні – тримірні графіки, які використовуються рідко, оскільки вони 

менш виразні порівняно з лінійними і площинними. 

5) художні (образотворчі, умовні) – графіки з умовними графічними знаками, 

які відображають сукупності або її окремі значення у вигляді фігур людей, контурів 

тварин, схематичних рисунків предметів тощо. 

ІІ. За змістом графіки поділяють на два класи: 

1) діаграми – це графічне вираження обсягів та особливостей однієї або 

декількох сукупностей за допомогою кількісних графічних знаків (геометричних, 

художніх, фонових, тощо). Діаграма не дає графічного уявлення про територіальне 

розміщення зображуваних сукупностей або територіальну зміну їх ознак. 

2) статистичні карти – призначені для зображення територіального 

розміщення сукупностей або територіальної зміни їх ознак. Вони поділяються на два 

класи – картограми та картодіаграми. 

Картограми – контурні географічні карти, на яких за допомогою графічних 

знаків подана кількісна територіальна характеристика сукупності. Картодіаграми – 

контурні географічні карти, де на окремі райони (області, пункти) території нанесені 

однакового виду діаграми (одна або кілька), що зображують обсяг і територіальні 

особливості однотипних сукупностей у цих районах. 

Діаграми і статистичні карти виконують ряд важливих завдань щодо 

дослідження сукупності, а саме: загальне їх порівняння; вивчення структури, 

динаміки; вивчення взаємозв'язків їх ознак; вимір ступеня виконання господарських 

планів, договірних зобов'язань у планово-економічній практиці. Діаграми і 

картограми залежно від призначення діляться на підкласи, групи і форми (табл. 2.4). 

При побудові графіків слід дотримуватися таких вимог: 

1) опиратися на достовірні числові дані; 

2) графіки мають бути значимими за задумом і цікавими за змістом; 
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3) мають бути побудованими відповідно до поставлених завдань та їх 

практичного призначення; 

4) бути гранично економними – містити максимум відомостей, ідей при 

мінімумі засобів їх графічного вираження, простими, чіткими, зрозумілими; 

5) технічно гарно виконаними. 

Таблиця 2.4 

Класи і групи діаграм та картограм 

Клас Підклас Група Різновиди та графічна форма 
1 2 3 4 

1. Однорідних 
сукупностей 

Стовпчикові, стрічкові, художні І. Діаграми 
загального 
порівняння 
сукупностей 

2. Різнорідних 
сукупностей 

Стовпчикові, стрічкові, площинні 

1. Діаграми розподілу 
чисельності 

Полігон, гістограма, кумулята, огіва, крива 
розподілу, графік Лоренца, кореляційне поле 

II. Діаграми 
структури 

2. Діаграми групувань Діаграми із стовпчиків, стрічок, розділених на 
абсолютні чи процентні частини, секторні, 
балансові діаграми, "вікова піраміда" та ін. 

1. Діаграми динаміки 
обсягів 

Стовпчикові, лінійні, кумулятивні, спіральні, 
художні діаграми 

2. Діаграми динаміки 
структури 

Діаграми із стовпчиків з процентним 
діленням, із кіл з поділом на сектори та ін. 

III. Діаграми 
динаміки 

3. Діаграми сезонних 
коливань 

Лінійні, стовпчикові, радіальні діаграми 

1. Діаграми 
конфігурації сукупності

Точкові, фонові 

2. Діаграми форми 
зв'язку 

Діаграми із ламаних або із плавних кривих 

IV. Діаграми 
взаємозв'язків 
ознак 

3. Діаграми ступеня 
тісноти зв'язку 

Замкнуті контури кореляційного поля у 
вигляді ступінчастих ламаних чи 
еліпсоподібних кривих тощо 

1. Діаграми поточного 
виконання 

Лінійні діаграми, графіки Ганта 

Діаграми 

V. Діаграми 
виконання 
планів 2. Діаграми виконання 

від початку періоду 
Кумуляти, кумулятивні графіки Ганта, 
графіки Лоренца 

1. Картограми 
розміщення одиниць 
сукупності 

Точкові картограми 

2. Картограми 
розміщення сукупного 
обсягу ознаки 

Точкові картограми 

3. Картограми зміни 
зведених ознак 

Точкові, фонові картограми 

4. Ізолінійні картограми Лінійні картограми 

Статис-
тичні 
карти 

VI. Картограми 

5. Центрограми Точкові картограми 
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Основною і найбільш ефективною формою подання результатів зведення та 

групування аналітичних даних є таблична. 

Таблиця – це спосіб раціонального, компактного, наочного викладення 

систематизованої інформації про досліджуваний об'єкт у цифровій формі та у 

певному порядку розміщення. 

Як відомо, основними елементами таблиці є підмет і присудок. Підмет таблиці 

відображає явище, про яке йдеться у ній. Він може бути представленим у вигляді 

одиниць сукупності, груп і підгруп, які характеризуються показниками. Присудок 

таблиці виступає у вигляді показників, за допомогою яких аналізується 

досліджуваний об'єкт, тобто підмет таблиці. При цьому розробка присудка таблиці 

може бути простою (послідовний перелік показників підмета) і складною 

(передбачає наявність додаткової одиниці вивчення). 

Залежно від побудови підмета таблиці поділяються на три групи: прості, 

групові, комбінаційні. 

1. Таблиця проста – таблиця, підмет якої містить зведені показники у вигляді 

переліку складових елементів досліджуваного об'єкта (підприємства, підрозділи, 

види продукції) або хронологічних періодів (роки, місяці), дат, адміністративно-

територіальних одиниць (країни, області, міста). Виходячи з характеру матеріалу, 

що подається у таблицях, вони можуть бути перелікові, хронологічні, територіальні. 

Прості таблиці розповсюджені в економічних розробках завдяки легкій побудові, 

наочності, доступності даних для сприйняття і розуміння, а також достатнім 

інформаційним можливостям. Проте у складних аналітичних дослідженнях цей вид 

таблиць використовується рідко, оскільки має описовий характер. 

2. Таблиця групова містить у підметі відомості про сукупність, розподілену на 

окремі групи за однією встановленою ознакою. При цьому кожна група може бути 

охарактеризована кількома показниками. Групові таблиці, на відміну від простих, 

містять більше інформації для економічного аналізу завдяки утвореним у підметі 

групам за суттєвою ознакою та виявленому зв'язку між показниками. 

3. Таблиця комбінаційна – підмет такої таблиці представлений у вигляді груп, 

утворених за двома і більше ознаками. Комбінаційні таблиці допомагають 
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встановити взаємну дію факторів, покладених в основу групування, на 

результативні показники та наявний зв'язок між ними.  

При побудові комбінаційних таблиць здебільшого слід використовувати 

комбінаційне групування за двома – трьома ознаками. При більшій кількості груп і 

підгруп групування буде надто громіздким. При застосуванні кожної додаткової 

групувальної ознаки кількість рядків збільшується в кілька разів. 

При складанні комбінаційних таблиць необхідно зважати на  достатній обсяг 

сукупності, що вивчається. Це пояснюється тим, що при комбінаційному групуванні 

за кількома ознаками сукупність сильно подрібнюється на групи і підгрупи, в 

результаті чого в підгрупах може виявитися мала кількість одиниць спостереження, 

яка не дозволить виявити типові властивості досліджуваної сукупності. Для 

запобігання ускладнюваності сприйняття даних та втратити їх наочності 

комбінаційні таблиці краще складати не більше як за трьома ознаками і кількістю 

інтервалів не більше чотирьох. 

 

2.4. Методи виміру впливу факторів у детермінованому аналізі 

2.4.1. Поняття факторного аналізу 

та характеристика детермінованих факторних моделей. 

Під факторним аналізом розуміють методику комплексного і системного 

вивчення та вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. 

Розрізняютьтакі типи факторного аналізу: 

– детермінований (функціональний) і стохастичний (кореляційний); 

Детермінований факторний аналіз являє собою методику дослідження впливу 

факторів, зв'язок яких з результативним показником має функціональний характер, 

тобто результативний показник можна подати як добуток, частку (відношення) або 

алгебраїчну суму факторів. Стохастичний факторний аналіз – це дослідження 

факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним, ймовірнісним 

(кореляційним). 
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– прямий (дедуктивний) і зворотній (індуктивний); 

Прямий факторний аналіз – це дослідження за дедуктивним методом 

дослідження факторів (від загального до окремого), що формують величину 

результативного показника. Зворотній факторний аналіз є дослідженням причинно-

наслідкових зв’язків за методом логічної індукції (від окремих факторів до 

узагальню вальних, від причин до наслідків) з метою визначення чутливості змін 

багатьох результативних показників від змін досліджуваного показника. 

– одноступеневий та багатоступеневий; 

Однорівневий факторний аналіз означає, що фактори даного рівня 

підпорядкування без деталізації їх на складові (ТП=Ч*ПП), а багаторівневий 

(багатоступеневий) факторний аналіз передбачає деталізацію факторів на складові 

елементи з метою вивчення їхньої сутності. 

– статичний і динамічний; 

Статичний факторний аналіз – це вивчення впливу факторів на результативні 

показники на відповідну дату, а динамічний – дослідження причинно-наслідкових 

зв’язків у часі. 

– ретроспективний і перспективний (прогнозний) – це відповідно аналіз 

відносно попереднього періоду та наступного періоду (прогноз) [11] . 

Аналіз в значній мірі базується на використанні жорстко детермінованих 

моделей. 

Моделювання факторної системи – це сукупність факторних і результативних 

ознак, поєднаних одним причинно-наслідковим зв’язком. Моделювання засновано 

на таких економічних критеріях виділення факторів, як елементів факторної 

системи: причинності; достатньої специфічності; самостійності існування; 

можливості обліку. Створити детерміновану факторну систему – означає подати 

досліджуваний показник як алгебраїчну суму, частку або добуток кількох факторів, 

що визначають його величину. 
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Факторна модель (модель факторної системи) – це математична формула 

розрахунку результативного показника. В загальному вигляді вона може бути 

подана як: 

)( ixfy       ni ,1          або       ),,( 1 nxxfy  ,                                     (2.4) 

де   у – результативний показник;   х – факторні показники 

Побудувати факторну модель у детермінованому факторному аналізі означає 

також вибрати відповідний вид факторної моделі. 

Розрізняють такі види моделей детермінованого факторного аналізу: 

1) адитивна модель – результативний показник є алгебраїчною сумою 

факторних показників: 





n

i
in xxxxy

1
21                                                                       (2.5) 

2) мультиплікативна модель – результативний показник є добутком декількох 

факторів: 





n

i
in xxxxy

1
21                             (2.6) 

3) кратна модель – результативний показник є часткою від ділення одного 

фактора на інший: 

2

1

x

x
y                            (2.7) 

4) змішана (комбінована) модель – результативний показник поєднує в собі 

декілька моделей (різні комбінації поєднання факторів): 

32
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xx
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y


                 

3

21

x

xx
y


               )( 321 xxxy                     (2.8) 

Жорстко детермінована факторна модель називається повною, якщо 

результативний показник кількісний, і неповною – якщо результативний показник 

якісний. В повній двофакторній моделі один фактор завжди кількісний, а другий – 

якісний. 
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Особливості аналізу за допомогою жорстко детермінованих моделей: 

1) границею складання такої моделі є довжина неперервного ланцюгу прямих 

зв’язків (модель включає фактори, що піддаються об’єднанню тільки в одну 

конкретну модель); 

2) даний підхід не дозволяє розділити результати впливу одночасно діючих 

факторів, які не піддаються об’єднанню в одній моделі. Тобто слід абстрагуватись 

від дії факторів, що не увійшли в модель; 

3) детермінований аналіз може виконуватись для одиничного об’єкту при 

відсутності сукупності спостережень. 

Правила моделювання детермінованих факторних систем: 

1. Фактори і сама модель повинні мати реальний, а не абстрактний характер, 

тобто існувати в дійсності і мати чітко окреслені параметри. 

2. Факторні показники моделі повинні перебувати у причинно-наслідковому 

зв'язку з результативним показником та з іншими чинниками. 

3. Показники в моделі слід подавати кількісно вираженими за допомогою 

абсолютних або відносних, середніх показників. 

4. Факторна модель має відповідати своєму основному призначенню – давати 

змогу визначити вплив окремих чинників на результативну величину. 

Деталізація економічних явищ здійснюється шляхом перетворення факторних 

моделей, що залежить від типу моделей. Зокрема, моделювання факторних систем 

залежно від типу моделі відбувається за допомогою прийомів – подовження 

(формальне розкладання), розширення та скорочення. 

Для адитивних моделей застосовують прийом подовження (формальне 

розкладання) результативного показника на частини. 

проднереалізЗалТПРП .  або оплаченанеалевідвантажсклад ЗЗТПРП .  

Для мультиплікативних моделей використовують прийом розширення – поділ 

результативного показника (добуток) на окремі складові співмножники, а також 

факторів початкової системи на фактори-співмножники: 

,річППЧТП   ,денд ППКЧТП         годд ППТКЧТП   
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У кратних факторних моделях за потреби можна використовувати всі 

прийоми перетворення факторних моделей. Отже, до класу кратних детермінованих 

факторних систем застосовують три прийоми моделювання: 

1) подовження факторної системи. Якщо вихідна факторна система має вид 

у=а1/а2, то при представленні чисельника у вигляді суми окремих доданків 

(
1 2 31 1 1 1 1n

a a a a a     ), нова факторна система вже буде адитивного виду і матиме 

вигляд: 

31 2 11 1 1

2 2 2 2

n
i

aa a a
y x

a a a a
                         (2.9) 

2) розширення факторної системи. Якщо у вихідній факторній моделі у=а1/а2 

чисельник і знаменник помножити на одне й теж саме число (bcde), то отримуємо 

нову факторну модель мультиплікативного виду: 

    
1 1

2 2
i

a abcde b c d e
y x

a bcde b c d e a
                        (2.10) 

3) скорочення факторної системи. Якщо у вихідній факторній моделі у=а1/а2 

чисельник і знаменник поділити на одне й теж саме число (b), то отримуємо також 

кратну модель, але з іншими складовими: 

    
1 1

2 2

a b x
y

a b x
                               (2.11) 

Отже, показник господарської діяльності може бути розкладений за 

допомогою різних прийомів моделювання на фактори і представлений у вигляді 

моделі детермінованої факторної системи. 

 

2.4.2. Методи і прийоми детермінованого факторного аналізу 

Одним із методологічних питань в аналізі є визначення впливу окремих 

факторів на приріст результативного показника. Найбільш популярними з них є 

методи, що засновані на прийомі елімінування. 

Елімінувати – означає усунути, відхилити, виключити вплив всіх факторів, 

крім одного. Даний прийом виходить з того, що всі фактори змінюються незалежно 
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один від одного, тобто спочатку змінюється один, а інші залишаються без змін, 

потім маємо два фактори з новими значеннями і т.д. Це дозволяє визначити вплив 

кожного фактору на величину досліджуваного показника окремо. 

Насправді ці фактори взаємодіють між собою і це дає додатковий приріст 

результативного показника, який приєднується до останнього факторного показника 

(тобто спостерігається заниження результату впливу всіх факторів, крім 

останнього). Відповідно величина впливу факторів на зміну результативного 

показника залежить від місця фактору у факторній моделі. 

Саме тому, для всіх методів, заснованих на прийомі елімінування, діє правило: 

всі заміни починаються з кількісних показників, а закінчуються якісними. Якщо в 

моделі декілька кількісних показників, то спочатку відбувається заміна по 

показниках першого (вищого) рівня, а потім нижчих рівнів. Дане правило діє для 

мультиплікативних моделей. Для інших видів моделей заміни відбуваються 

відповідно логіці розрахунку результативного показника. 

До методів, що ґрунтуються на прийомі елімінування , відносяться: індексний, 

ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць. 

Індексний метод застосовують переважно у мультиплікативних і кратних 

моделях типу: 

      
000

111

zyx

zyx
I f                     (2.12) 

Індексний метод заснований на відносних показниках динаміки, просторових 

порівнянь, виконанні плану, що відображають відношення фактичного рівня 

досліджуваного показника у звітному періоді до його рівня у базовому періоді (або 

за планом). Індекси, що виражають співвідношення двох вимірюваних величин, що 

належать однорідному об’єкту – є індивідуальними, а ті, що характеризують 

співвідношення складних явищ –зведеними. Якщо досліджувані соціально-

економічні явища складаються з безпосередньо несумірних елементів, то індекс 

називають загальним, а якщо з окремих частин цих явищ –  груповим. 

Статистика називає декілька форм індексів, що використовуються в 

аналітичній роботі – агрегатна, арифметична, гармонійна тощо. Агрегатний індекс є 
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основною формою будь-якого загального індексу. Саме агрегатний індекс можна 

перетворити в середній арифметичний або середній гармонійний індекси. 

Визначення впливу факторів у даному випадку ґрунтується на побудові 

локальних індексів з послідовною ланцюговою заміною. Розрахунок окремих 

індексів проводять за такими формулами: 
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zyx

zyx
I x                     (2.13) 
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      zyxf IIII                    (2.16) 

Якщо визначити різницю між добутком показників, що подані в чисельнику і 

знаменнику, то отримуємо абсолютні прирости результативного показника загалом і 

за рахунок кожного фактора окремо. 

Наприклад, товарна продукція (ТП) є добутком двох показників – чисельності 

працівників (Ч) та продуктивності праці (ПП), тоді: 

      
00

11

ППЧ

ППЧ
IТП                    (2.17) 

00

01

ППЧ

ППЧ
IЧ   вплив кількісного фактору дорівнює  0001 ППЧППЧ   

01

11

ППЧ

ППЧ
IПП   вплив якісного фактору дорівнює  0111 ППЧППЧ   

Оскільки індексний метод призначений переважно для визначення впливу 

факторів у мультиплікативних моделях – це звужує сферу його затосування. 

Найбільш універсальним з методів, що засновані на елімінуванні, є метод 

ланцюгових підстановок. Він використовується для визначення впливу факторів у 

всіх типах детермінованих моделей. Даний метод використовується тільки коли 

залежність між досліджуваними явищами має суворо функціональний характер, 

тобто являє собою пряму або зворотню пропорційну залежність. 
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Метод ланцюгових підстановок передбачає послідовну заміну показника 

базового (попереднього, планового) періоду на показник звітного періду, 

припускаючи, що інші факторні показники не змінюються. Заміни базових 

показників на звтні відбуваються з дотриманням таких правил: 

1) для мультиплікативних моделей – від кількісних до якісних факторів. Якщо 

декілька кількісних факторів – від вищого порядку до факторів нижчого порядку; 

2) для кратних моделей – спочатку проводять заміну чисельника, а потім 

знаменника; 

3) для змішаних моделей – послідовність заміни відповідає логіці розрахунку. 

Кількість підстановок дорівнює кількості факторів, що впливають на 

результативний показник. 

Величина впливу окремого фактору на результативний показник визначається 

відніманням результату кожного наступного розрахунку з попереднього, тобто від 

другого розрахункового рядка віднімається перший, від третього – другий і т.д. В 

першому розрахунку всі величини є базовими, а в останньому – звітні. В результаті 

маємо ще одне правило: кількість розрахунків на одиницю більше, ніж кількість 

факторних показників розрахункової формули (моделі). 

Так для моделі типу xyzf   схема розрахунку впливу факторів на 

результативний показник матиме вигляд: 
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Балансову перевірку здійснюють за формулами: 

      
zyx ffff

fff


 21

                 (2.18) 

Якщо значення зміни результативного показника за обома формулами є 

однаковим – задача вирішена правильно. 

Метод абсолютних різниць є одною з модифікацій елімінування, однак 

застосовується тільки в мультиплікативних і мультиплікативно-адитивних моделях. 

Розрахунок величини впливу фактору будується на послідовній заміні базових 

значень факторних показників на їх відхилення, а потім на фактичний рівень цих 

показників. Кількість розрахунків дорівнює кількості факторних показників 

розрахункової формули (моделі) 

Так для мультиплікативних моделей типу xyzf   схема розрахунку впливу 

факторів матиме вигляд: 

000001 )( zyxzyxxf x   

010011 )( zyxzyyxf y                                                            (2.19) 

zyxzzyxf z  110111 )(  

Для змішаних моделей мультиплікативно-адитивного типу )( zyxf   

вплив факторів визначається таким чином: 

)( 00 zyxf x    

yxf y  1                         (2.20) 

)(1 zxf z   

Метод абсолютних різниць має всі переваги і недоліки, що властиві методу 

ланцюгових підстановок. 

Метод відносних різниць є одним з варіантів методу ланцюгових підстановок, 

в якому використовують відносні відхилення фактичних показників звітного 

періоду від базового (попереднього, планового). Метод широко застосовується коли 

обчислені відносні відхилення окремих факторів.  
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Метод відносних різниць використовується для визначення впливу факторів в 

мультиплікативних моделях, а його процедура передбачає виконання таких 

послідовних дій: 

– для визначення впливу першого фактора слід базисне значення 

результативного показника помножити на відносне відхилення (в долях одиниці) 

першого показника;  

– для розрахунку впливу другого та подальших факторів необхідно суму 

базисного значення результативного показника та величину впливу попередніх 

факторів помножити на відносне відхилення аналізованого фактора-показника. 

 Схема розрахунку для моделі xyzf   матиме вигляд: 
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                          (2.21) 
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                        (2.22) 
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                       (2.23) 

Різновидом методу відносних різниць є метод відсоткових різниць, в якому 

замість відносних відхилень використовуються темпи зростання показників. 

Наприклад, товарна продукція є добутком чотирьох факторних показників – 

чисельності працівників (Ч); кількості днів, відпрацьованих одним працівником (К); 

тривалість робочого дня (Т); годинний виробіток (Вгод). 

годВТКЧТП                        (2.24) 

За методом відсоткових різниць схема розрахунку матиме вид: 
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ТПТПВ                       (2.28) 

В дужках подаються темпи зростання таких показників: чисельності 

працівників 
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Елімінування, як спосіб детермінованого аналізу, має один суттєвий недолік: 

при його використанні виходять з того, що фактори змінюють незалежно один від 

одного. Однак це не так, оскільки від взаємодії факторних показників утворюється 

додатковий приріст результативного показника, який додається, як правило, 

останньому. Цей недолік можна подолати завдяки використанню інтегрального 

методу, який дає більш точні результати розрахунку впливу факторів. 

Сутність інтегрального методу полягає у розкладанні абсолютного 

відхилення (приросту) результативного показника на окремі показники-фактори з 

урахуванням взаємозв'язку між ними. В даному методі додатковий приріст 

результативного показника, що утворюється від взаємодії факторних показників, 

порівну розподіляється між всіма факторами, а результати розрахунків не залежать 

від послідовності заміни факторних показників. 

Інтегральний метод може використовуватись для мультиплікативних, кратних 

і змішаних моделей кратно-адитивного типу. Способи розрахунку відповідних 

показників залежать від типу факторної моделі 

Схеми розрахунку для різних типів моделей мають такий вигляд: 

1) двохфакторна мультиплікативна модель   xyf   
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2) трьох факторна мультиплікативна модель   xyzf   
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Далі при збільшенні кількості факторних показників розрахунки 

ускладнюються, що обмежує використання інтегрального методу для 

багатофакторних мультиплікативних моделей. 

3) кратна модель   yxf   
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4) змішана модель кратно-адитивного типу   
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                      (2.32) 

Для мультиплікативних моделей у детермінованому факторному аналізі 

використовується також метод логарифмування, суть якого полягає у 

пропорційному розподілі між окремими факторами їх сукупного впливу на 

результативний показник. Саме пропорційність розподілу приросту є перевагою 

даного методу порівняно з інтегральним. Крім того, на відміну від того ж 

інтегрального методу при логарифмуванні використовуються не абсолютні 

прирости показників, а індекси їх зростання. 
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Схема розрахунку впливу факторів для моделі  xyzf   має вид: 
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де Іf, Іх, Іy, Iz – індекси відповідних показників. 

Зазначені формули можна отримати якщо прологарифмувати обидві частини 

вихідної моделі та замінити в отриманому виразі абсолютні значення факторних 

показників на їх темпи зростання. Подальше перетворення призводить до отримання 

рівняння, в якому одна частина відповідає зміні результативного показника, а інша – 

сумі впливів факторних показників. 

Таким чином, загальний приріст результативного показника розподіляється за 

факторами пропорційних відношень логарифмів факторних індексів до логарифму 

індексу результативного показника. Крім того, не має значення використовувати 

натуральний або десятковий логарифм. Як і в інтегральному методі послідовність 

розташування факторів в моделі не впливає на результати розрахунків.  

Для визначення впливу факторів в адитивних моделях ixf   і кратно-

адитивних типу iyxf   можна використовувати спосіб пропорційного ділення. 

Величина впливу фактора визначається як добуток двох складових, перша з яких 

відповідає відношенню абсолютного приросту результативного показника до суми 

абсолютних приростів факторних показників, а друга – абсолютному приросту 

факторного показника, вплив якого і розраховується. 

 

 

 

 

 

 



 64

Для однорівневої моделі zyxf   схема розрахунку має вид: 
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                 (2.36) 

 

Для змішаних моделей характерний такий взаємозв’язок факторів: 

 

 

Для таких моделей спочатку за методом ланцюгових підстановок визначається 

зміна результативного показника за рахунок чисельника і знаменника, а потім за 

способом пропорційного ділення визначається вплив факторів другого порядку. 

Спосіб пропорційного ділення використовується, якщо відомі такі величини: xf , 

mx  nx  kx ,  де  knm xxxx  . 

Тоді, схема розрахунку впливу факторів матиме вигляд: 
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f 
(результативний показник) 

y 
(фактор першого порядку) 

x 
(фактор першого порядку)

z 
(фактор першого порядку)

m 
(фактор другого 

)

n 
(фактор другого порядку)

k 
(фактор другого порядку)
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Для завдань такого типу можна використовувати і спосіб часткової участі. 

Його відмінність від попереднього методу полягає в тому, що спочатку визначається 

частка кожного фактора в загальній сумі їх приростів, яка потім множиться на 

загальний приріст результативного показника.  
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                      (2.38) 

Таким чином, є безліч методів для аналізу детермінованих факторних систем. 

Вибір того чи іншого методу залежить від поставленого завдання дослідження, 

інформаційної бази, аналітичних можливостей методів і прийомів аналізу. 

 

2.5. Використання способів парної кореляції 

для вивчення стохастичних залежностей 

Методи математичної статистики використовуються у випадках, коли зміну 

показника можна представити як випадковий процес. Ці методи є основним засобом 

вивчення масових явищ. Коли зв'язок між досліджуваними показниками є не 

детермінованим, а стохастичним (ймовірнісним) – ці методи є практичним єдиним 

інструментом дослідження. Найбільшого розповсюдження отримали методи 

кореляційного аналізу. 

Кореляційний аналіз (кореляційний метод) – метод дослідження 

взаємозалежності ознак у генеральній сукупності, які є випадковими величинами з 

нормальним характером розподілу. Кореляційним зв'язком називається такий зв'язок 

між ознаками суспільно-економічних явищ, за якого на величину результативної 

ознаки крім факторної впливають багато інших ознак, які можуть діяти в різних 

напрямах одночасно чи послідовно. Цей зв'язок характеризується тим, що між 

факторною і результативною ознаками немає повної відповідності, а лише є певне 

співвідношення. Особливістю кореляційного зв'язку є те, що кожному значенню 

факторної ознаки відповідає не одне, а ціла низка значень результативної ознаки. 
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Кореляційний зв'язок можна виявити тільки у вигляді загальної тенденції при 

масовому порівнянні факторів. 

Основними вимогами до застосування кореляційного аналізу є достатня 

кількість спостережень, сукупності факторних і результативних показників, а також 

їх кількісний вимір і відображення в інформаційних джерелах. 

Застосування кореляційного аналізу тісно пов'язане з регресійним аналізом, 

тому його часто називають кореляційно-регресійним. Головними завданнями 

кореляційного аналізу є: 

– визначення форми зв'язку; 

– вимірювання щільності (сили) зв'язку; 

– виявлення впливу факторів на результативну ознаку. 

Регресійний аналіз – це метод визначення відокремленого і спільного впливу 

факторів на результативну ознаку та кількісної оцінки цього впливу шляхом 

використання відповідних критеріїв. Регресійний аналіз проводиться на основі 

побудованого рівняння регресії і визначає внесок кожної незалежної змінної у 

варіацію досліджуваної (прогнозованої) залежної змінної величини. 

Основним завданням аналізу є визначення впливу факторів на результативний 

показник (в абсолютних показниках). Для вирішення цього завдання необхідно 

підібрати та обґрунтувати рівняння зв'язку, що відповідає характеру аналітичної 

стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. 

Рівняння регресії показує як в середньому змінюється результативна ознака (у) 

під впливом зміни факторних ознак (х). 

Залежно від кількості змінних величин виділяють різні види регресійного 

аналізу. Якщо змінна величина завжди одна, то змінних може бути як одна, так і 

декілька. Виходячи з цього, виділяють два види регресійного аналізу: парний 

(простий ) регресійний аналіз і регресійний аналіз на основі множинної регресії, або 

багатофакторний. 

Здійснення кореляційного аналізу передбачає такі послідовні етапи: 

1) встановлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними ознаками 

(Ці зв'язки можуть бути різними: залежно від характеру залежності – 
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функціональний, стохастичний або кореляційний; від напряму дії – прямий, 

обернений; залежно від аналітичного виразу – прямолінійний, криволінійний); 

2) формування кореляційно-регресійної моделі (моделі стохастичного зв'язку) 

(визначають – це буде проста (парна) кореляція чи множинна; – лінійна 

(прямолінійна, з оберненою лінійною залежністю) чи нелінійна (криволінійна)); 

3) визначення кореляційних характеристик (показників зв'язку); 

4) статистична оцінка параметрів зв'язку (економічна інтерпретація, оцінка 

значимості коефіцієнтів кореляції та використання їх для вирішення практичних 

завдань. 

Отже, зважаючи на характер зв'язку в аналізі можуть використовуватися 

лінійні та нелінійні функції. 

Залежність показника, що вивчається, від одного фактору в найпростішому 

виді можна представити як лінійне рівняння: 

bxay  ,                                 (2.39) 

де х – факторний показник;   у – результативний показник; 

а, в – параметри рівняння регресії, які необхідно знайти 

Лінійна функція описує такий зв'язок (залежність), при якому зміна 

факторного показника (х) призводить до відносно рівномірної зміни (зростання або 

зменшення) результативного показника (у). 

Розмір впливу фактора на результат оцінюється за рівнем параметру “b” 

(коефіцієнт регресії), який показує на скільки одиниць змінюється господарський 

результат при зміні величини фактору на одиницю. Коефіцієнт регресії – це кутовий 

коефіцієнт у прямолінійному рівнянні кореляційного зв'язку. 

За наявності прямого зв'язку коефіцієнт регресії є додатною величиною, а за 

зворотного зв'язку – від'ємною. 

Для визначення параметрів “a” і “b” використовують метод найменших 

квадратів, який передбачає розв’язання наступної системи рівнянь. 








2xbxayx

xbany
                                                           (2.40) 
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Звідси 

 
  





22 )( xxn

yxxyn
b   

 
  





22

2

)( xxn

xyxyx
a                                (2.41) 

або xbya   

У разі, коли зі зміною факторної ознаки результативна змінюється 

нерівномірно, використовуються нелінійні функції. Рівняння зв’язку для 

непрямолінійної залежності вирішується за таким же принципом. 

Якщо збільшення факторного показника викликає ріст результативного 

показника до визначеного рівня, а потім його зменшення, – така залежність 

описується рівнянням параболи другого порядку: 

2cxbxay                         (2.42) 

Для визначення параметрів  а, b, с  розв’язується система з трьох рівнянь: 
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Параметри а, b, с знаходять способом визначників або способом виключення. 

За способом визначників знаходять спочатку загальний визначник: 

2342322342

432

32

2

)()()(2  




 xnxxxxxxxxn

xxx

xxx

xxn

 

А потім часткові визначники: 
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Стовпчик, що відповідає параметру замінюється на кінцеві значення. 




 aa                 


 bb                     


 cc  

Залежність, коли при збільшенні факторного показника значення 

результативного показника збільшується до визначеного рівня, а потім приріст 

знижується, описується рівнянням гіперболи: 

  
x

b
ay                         (2.44) 

Для визначення параметрів  а і b розв’язують систему з двох рівнянь: 
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                      (2.45) 

Можна використовувати і інші функції. Так, якщо зміна факторного показника 

сприяла прискореній динаміці результативного показника, доцільно використати 

степеневу функцію:  
baxy   

Однак регресійний аналіз не дає відповіді на питання: «Чи тісний зв’язок між 

показниками?» Тіснота зв’язку вимірюється за допомогою лінійного коефіцієнту 

кореляції (Пірсона) для прямолінійної залежності і кореляційного відношення для 

непрямолінійної залежності. 

Коефіцієнт кореляції розраховується за формулою: 

2222 )()( yynxxn

yxxyn
R




 ,                  (2.46) 

де n – кількість спостережень;  y – результативний показник; x – факторний 

показник. 
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Коефіцієнт кореляції набуває значень у межах ±1, завдяки чому відображає не 

лише щільність (тісноту) зв'язку, а й його напрям. Так, додатне значення свідчить 

про наявність прямого зв'язку, а від'ємне – зворотного. 

Таблиця 2.5 

Величина коефіцієнта кореляції і тіснота зв'язку за "Таблицею Чеддока" 

Коефіцієнт кореляції Тіснота зв'язку Коефіцієнт кореляції Тіснота зв'язку 

1,00 Зв'язок функціональний 0,30–0,49 Помірний 

0,90–0,99 Дуже сильний 0,10–0,29 Слабкий 

0,70–0,89 Сильний 0,00 Зв'язок відсутній 

0,50–0,69 Значний   

 

Крім відображення щільності зв'язку, коефіцієнт кореляції відіграє ще одну 

важливу роль – через коефіцієнт детермінації (D) він характеризує розмір впливу 

факторів на результативну ознаку: 2RD  . А величина (1-D) – показує частку 

впливу інших факторів. 

При криволінійній залежності визначають кореляційне відношення: 
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де ух – вирівняні (теоретичні, перераховані) значення результативного 

показника за побудованим рівнянням регресії. 

 

2.6. Аналіз часових рядів 

В економічних часових рядах зазвичай присутні 4 джерела варіації: 

– тренд; 

– сезонні зміни; 

– циклічні зміни (відбивають рівень економічного підйому і спаду); 

– іррегулярні сили (страйки, бойкоти, війни). 
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Досить легко можна визначити і передбачити сезонний фактор. Іррегулярний 

(непередбачуваний) чинник можна усунути шляхом згладжування (н-д, способом 

ковзного середнього). Тому тренд, що являє собою поступове збільшення або 

зменшення і циклічні зміни якого, дуже ймовірно, рекурентні (возвратная 

последовательность) привертає основну увагу економістів, що застосовують аналіз 

часових рядів для складання прогнозів. 

Отже, якщо одною зі змінних є «час», тобто результативний показник 

змінюється у часі, то для визначення тенденції зміни показника та прогнозування 

його рівня використовується метод тренду. Серед методів обчислення тренду в 

економічному аналізі найбільш поширеним є метод аналітичного вирівнювання. 

Залежність досліджуваних показників можна представити у вигляді рівняння: 

btay                          (2.48) 

Для визначення параметрів “a” і “b” розв’язують таку систему рівнянь: 
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Тобто 
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Якщо кількість значень фактору є непарною, середина ряду значень “t” 

дорівнює нулю {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ...}, якщо ж парною – “t” приймає непарні 

значення{..., –5, –3, –1, 1, 3, 5, ...). Значення “t” задаються таким чином, щоб їх сума 

дорівнювала нулю. 

Наприклад. Визначити тенденцію зміни обсягів реалізації продукції, якщо 

відомі дані цього показника за перших: а) 7 місяців;  б) 6 місяців. 
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Таблиця 2.6 

Побудова рівння тренду для періоду в 7 місяців 

Вихідні дані Розрахункові дані 
Місяць Показник (у) Період (t) t2 t·у 

Січень 420 –3 9 –1260 
Лютий 410 –2 4 –820 
Березень 480 –1 1 –480 
Квітень 560 0 0 0 
Травень 540 1 1 540 
Червень 550 2 4 1100 
Липень 570 3 9 1710 
Разом 3530 0 28 790 

                                                7а=3530         а=504,29 
                                                28б=790         б=28,21 
                                                    у=504,29+28,21·t 

 

Таблиця 2.7 

Побудова рівння тренду для періоду в 6 місяців 

Вихідні дані Розрахункові дані 
Місяць Показник (у) Місяць Показник (у) Місяць 

Січень 420 -5 25 -2100 
Лютий 410 -3 9 -1230 
Березень 480 -1 1 -480 
Квітень 560 1 1 560 
Травень 540 3 9 1620 
Червень 550 5 25 2750 
Разом 2960 0 70 1120 

  6а=2960         а=493,33 
                                                70б=1120        б=16,0 

у=493,33+16·t 

 

Для аналізу часових рядів, де прослідковується сезонні зміни рівня показника, 

і прогнозування його значення використовують метод ковзної середньої. Даний 

метод передбачає визначення періодної і центрованої ковзної середньої та сезонних 

індексів. Процес прогнозування рівня показника за даним методом включає шість 

аналітичних процедур: 

1) визначення ковзної середньої за декілька періодів (найчастіше за 4 періоди – 

поквартальні значення за декілька років); 

2) визначення центрованої ковзної середньої; 
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3) розрахунок сезонних індексів шляхом ділення фактичних значень 

показника на центроване ковзне середнє за той же період; 

4) упорядкування сезонних індексів та визначення середнього за укрупнений 

період (якщо вихідними даними були квартальні значення показника, то і середній 

сезонний індекс визначається для кожного кварталу); 

5) нормалізація середніх сезонних індексів шляхом коригування для 

забезпечення такої умови:   1
1

1




n

j
jсерI

n     або    4
4

1


j
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6) прогнозування значення показника за період шляхом множення 

найостаннішої центрованої ковзної середньої за квартал та скоригованого 

середнього сезонного індексу за той же період.  

Наприклад. Спроектувати значення обсягу продаж на 2017 рік з врахуванням 

коефіцієнта сезонності. 

Таблиця 2.8 

Вихідні дані 

Рік 
Квартал 

2012 р. 
(тис. грн.) 

2013 р. 
(тис. грн.) 

2014 р. 
(тис. грн.) 

2015 р. 
(тис. грн.) 

2016 р. 
(тис. грн.) 

І кв. 190 280 270 300 320 
ІІ кв. 370 420 360 430 440 
ІІІ кв. 300 310 280 290 320 
ІV кв. 220 180 190 200 220 
Разом 1080 1190 1100 1220 1300 

 

Розв’язок: 

Дані необхідно перегрупувати і розрахувати чотирьохперіодні ковзні середні, 

центровані ковзні середні і сезонні індекси. 

Таблиця 2.9 

Розрахунок сезонного індексу 

Період 
Обсяг 

продажів 
4-х періодні ковзні 

середні 
Центровані ковзні 

середні 
Сезонний індекс 

(РП / ЦКС) 
2012 – 1 190 – – – 
2 370 270 – – 
3 300 292,5 281,25 1,067 
4 220 305 298,75 0,736 
2013 –1 280 307,5 306,25 0,914 
2 420 297,5 302,5 1,388 
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Закінчення таблиці 2.9 

Період 
Обсяг 

продажів 
4-х періодні ковзні 

середні 
Центровані ковзні 

середні 
Сезонний індекс 

(РП / ЦКС) 
3 310 295 296,25 1,046 
4 180 280 287,5 0,626 
2014 –1 270 272,5 276,25 0,977 
2 360 275 273,75 1,315 
3 280 282,5 278,75 1,004 
4 190 300 291,25 0,652 
2015 – 1 300 302,5 301,25 0,996 
2 430 305 303,75 1,416 
3 290 310 307,5 0,943 
4 200 312,5 311,25 0,643 
2016 –1 320 320 316,25 1,012 
2 440 325 322,5 1,364 
3 320 – – – 
4 220 – – – 

 

Упорядкування сезонних індексів, визначення середніх квартальних індексів 

та їх коригування для виконання умови, що Σі = 4. 

Таблиця 2.10 

Визначення середніх квартальних індексів 

Квартал 
Рік 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв.   

2012 рік – – 1.067 0.736   

2013 рік 0.914 1.388 1.046 0.626   

2014 рік 0.977 1.315 1.004 0.652   

2015рік 0.996 1.416 0.943 0.643   

2016 рік 1.012 1.364     

Сер. кварт. 
індекс 

0.975 1.371 1.015 0.664 4.025  (4,025-4)/4 = 0,00625 

0,9688 1,3647 1,0088 0,6577 
Варіант 1 – зменшення 
кожного значення на 0,00625 

Скориговані 
індекси 

0.99 1.37 0.99 0.65 

Варіант 2 – дослідження 
індексів на наявність тренду 
або інші закономірності 
розподілу 

 

2-ий вар.: – в І кварталі спостерігається зростання, отже можна округлити в 

більшу сторону або навіть збільшити (при розрахунку тренду отримаємо 0,99); 
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– ІІ квартал – коливання досить закономірне відносно середнього значення, 

тому можна залишити без змін, або при необхідності округлити до двох знаків після 

коми (таке ж значення ми отримуємо і при побудові тренду); 

– ІІІ квартал – поступове зменшення, причому його темпи зростають, тому 

можна зменшити значення як мінімум до одиниці, а при побудові тренду отримуємо 

0,99; 

– ІV квартал – спостерігається коливання, що властиве невеликим періодам, а 

в результаті побудови тренду отримуємо значення 0,65. 

Таблиця 2.11 

Дослідження індексів на наявність тренду або інші закономірності розподілу 

Показники І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 
Σ у 3,899 5,483 4,061 2,657 
Σ уt 0,31191 0,02830 -0,41266 -0,25522 
Σ t2 20 20 20 20 
а 0,97484 1,37087 1,01516 0,664355 
в 0,01556 0,00141 -0,02063 -0,01276 
Разом (при t=1) 0,9904 1,3723 0,9945 0,6516 

 

Для прогнозування значень на наступний період останні значення 

центрованих ковзних середніх для кожного кварталу множимо на відповідні 

скориговані сезонні індекси: 

1) 316,25 · 0,99 = 313,09  

2) 322,5 · 1,37 = 441,83 

3) 307,5 · 0,99 = 304,43 

4) 311,25 · 0,65 = 202,31 

Разом за рік = 1261,66 

Отже, перевагами даних методів є їх простота і легкість застосування, а також 

близька до дійсності картина довгострокових змін. 

Недоліком є  – неврахування поворотних точок при прогнозуванні тренду, 

тобто для його реалізації потрібне існування стабільної періодичності часових рядів, 

а також неможливо розрахувати ковзні середні для значень, що знаходяться в 

наприкінці ряду. Саме тому, ковзні середні найчастіше застосовуються для 

визначення відхилень від тренду, а не самого тренду 



 76

 

2.7. Методи детермінованої комплексної оцінки 

Метод багатовимірних порівнянь набув широкого застосування в підведенні 

підсумків роботи за рахунок можливості використання системи різнойменних 

показників. Для приведення їх до однієї основи з подальшим об'єднанням в 

інтегральний показник використовується прийом стандартизації, який зводиться до 

перерахунку всіх показників в єдину стандартну форму. При цьому індивідуальні 

значення показників замінюються на відносні величини, ранги, бали, стандартні 

відхилення та ін. 

Слід зазначити, що показники поділяються на стимулятори і дестимулятори. 

Стимулятори – це показники, збільшення яких покращує загальну оцінку роботи 

об'єкта дослідження (випуск продукції, продуктивність праці), а дестимулятори 

навпаки спричиняють погіршення оцінки роботи (собівартість, рекламації, брак, 

штрафи). Для приведення їх до однієї основи, однозначної характеристики 

показники-де-стимулятори обчислюються як обернена величина (продукція без 

рекламацій та ін.) або їх значення беруть зі знаком мінус. 

В економічному аналізі використовується дві групи методів комплексної 

оцінки – детерміновані та стохастичні. До групи детермінованих методів належать 

– метод сум, геометричної середньої, метод суми місць, метод відстаней – які 

дозволяють проранжувати об’єкти дослідження за рівнем основних показників. 

Метод сум полягає у розрахунку загального інтегрального показника як суми 

його фактичних значень, виражених в абсолютних або відносних величинах. 

Для підсумовування абсолютних показників застосовують формулу: 
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Із відносних показників інтегральний показник визначається так: 
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де  ijбijф XX ,  – фактичне і базове значення і-го показника на j-тому 

виробничому об’єкті, ni ,1 ;  mj ,1  

Тобто сумування темпів росту показників по кожному виробничому об’єкту. 

Обов’язкова умова вірної оцінки інтегрованих показників – їх 

односпрямованість. Тому метод сум використовується в основному тоді, коли має 

місце односпрямованість досліджуваних показників (стимулятори або 

дестимулятори). 

Тому, якщо в переліку показників є ті, зростання яких оцінюється негативно 

(н-д, рівень витрат), то до суми слід включати зворотне розрахункове значення або 

темп приросту зі зворотнім знаком. 

Тобто, 
ijф

ijб
ij X

X
K    або 

зр
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K
1

  

Ранжування господарських об’єктів за методом сум передбачає їх 

розташування у порядку зменшення інтегрального показника комплексної оцінки. 

Тобто об’єкт з максимальною сумою має перший ранг, а з мінімальною – останній. 

Недосконалістю (недоліком) інтегрального показника, розрахованого методом 

сум, є нівелювання низьких значень величин за рахунок перекриття їх іншими, 

вищими, показниками. Тобто, може бути висока інтегральна оцінка при надто 

низьких рівнях часткових показників або перекриття відставання по будь-якому 

частковому показнику за рахунок високих досягнень по інших часткових 

показниках. 

В певній мірі даний недолік можна усунути, якщо поряд з єдиним 

інтегральним показником розрахувати два додаткових показника, що відображають 

окремо суму позитивних і суму негативних відхилень значень часткових показників 

від бази порівняння. А саме: 
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Крім того, в даному інтегральному показнику не враховується значимість 

показників. Для усунення останнього недоліку можна додатково ввести вагові 

коефіцієнти d, які здебільшого визначаються експертним шляхом і дозволяють 

диференціювати відібрані показники за рівнем їх важливості: 

1
1
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Після цього комплексний показник можна розрахувати за формулою 
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Метод суми місць полягає у попередньому розподілі кожного показника 

досліджуваних об'єктів за місцями серед інших однойменних показників з 

наступним їх додаванням для визначенням кращих об'єктів. 

Для цього застосовують ранжування визначеної суми місць. Критерій оцінки 

найкращого об'єкта – мінімальна сума місць, бо чим менша сума місць, тим кращі 

результати роботи. 

Може виникнути ситуація, коли за розрахованою сумою місць кілька 

досліджуваних об'єктів порівняльного аналізу претендують на одне і те саме місце. 

Першість буде мати той із них, хто при підрахунку суми місць набере більше 

додатних і менше від'ємних значень (порівняння позитивних і негативних темпів 

приросту). 

Метод коефіцієнтів передбачає визначення загального інтегрального 

показника у вигляді добутку відповідних часткових коефіцієнтів, які показують 

відносну зміну досліджуваних показників: 
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Для визначення добутку показників використовують таку формулу: 
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Метод геометричної середньої передбачає визначення комплексної оцінки за 

допомогою розрахунку середньої геометричної із коефіцієнтів відносної зміни 

досліджуваних показників. Проте слід пам'ятати, що цей метод використовується 

тоді, коли найбільший показник не перевищує одиниці, а всі інші наближені до неї. 

Метод відстаней – метод комплексної оцінки, який полягає в оцінці 

результатів діяльності порівняно з еталоном, до якого прагне підприємство. Він 

ґрунтується на визначенні ступеня близькості об'єктів, які вивчаються, до об'єкта, 

що виступає в ролі еталона. Основою методу відстаней є облік наближеності  

об’єктів по порівняльних показниках до об’єкту-еталону. Розрахунок комплексної 

оцінки проводиться за формулою еквівалентної відстані від точки еталону до 

конкретних значень показників об’єктів. Перед конкретними розрахунками, коли 

елементами відстаней є неспіввимірні одиниці показників, проводиться нормування 

шляхом ділення значень показників ijX  на значення показника-еталонного об’єкту. 
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де ф
ijI , ет

ijI  – фактичні і еталонні значення індексів досліджуваних і-тих 

показників для j-того виробничого об’єкту, ni ,1 ;  mj ,1  

При цьому еталонний об'єкт ( 1, njx ) визначається з однотипних підприємств 

однієї або різних галузей. Він має умовний характер і відображає максимальні чи 

середні значення усіх показників, тобто: 
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де ni ,,2,1  ; mj ,2,1 . 
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Якщо одиниці виміру показників, які використовуються при визначенні 

відстані, різнорідні і непорівнянні, тоді вони приводяться до стандартного вигляду 

шляхом ділення значень цих показників на еталонний показник: 

1, 


nj

ike
ik x

x
x ,                       (2.61) 

де  
e
ikx – стандартизовані показники стану k-то об'єкта; 1, njx – показник 

еталонного (умовного) об'єкта;   ikx – вихідні дані. 

Упорядковуючи значення оцінки jK  за зростанням отримуємо комплексне 

ранжування господарських об’єктів, причому найменш віддалений від точки 

еталону об’єкт отримує найвищу оцінку (перше місце). 

Якщо окремі показники мають більшу вагу для підприємств (об’єктів 

дослідження), то доцільно використовувати коефіцієнт порівняльної значущості. 

Одним з підтверджень вірних розрахунків може бути співпадання рангів 

об’єктів за двома методами. 

У випадках, коли відхилення у виконанні плану не бажане, за еталон 

приймається підприємство зі 100%-м виконанням плану. 

 

2.8. Математична теорія ігор 

Теорія ігор – розділ прикладної математики, який вивчає математичні моделі 

прийняття рішень у так званих конфліктних ситуаціях, що мають місце. 

Сутність теорії ігор полягає у встановленні оптимальної (у тому чи іншому 

змісті) стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Метою теорії ігор є визначення 

оптимальної стратегії для кожного гравця. 

Стратегією гравця називається сукупність правил, що обумовлюють вибір 

його дій при кожному особистому ході залежно від наявної ситуації. Під конфліктом 

розуміється ситуація, в якій стикаються інтереси двох чи більше сторін, які 

переслідують різні (інколи протилежні) цілі. Кожна з сторін-учасників конфліктних 

ситуацій може у певний спосіб впливати на хід подій, але не має змоги повністю 

ним керувати. Щоб дослідити конфліктну ситуацію будують її формалізовану 
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спрощену модель, яка називається грою. Теорія ігор встановлює для різних класів 

конфліктних ситуацій оптимальні лінії поведінки учасників – стратегії гравців, що 

забезпечують рівновагу у грі. 

Теорія ігор може математично описувати характерні для ринкової економіки 

явища конкуренції у вигляді гри. При простому варіанті розглядається протистояння 

двох конкурентів за ринок збуту. Складні варіанти передбачають, що в грі беруть 

участь багато супротивників, вступаючи при цьому між собою в постійні або в 

тимчасові союзи. У першому випадку гра називається парною, в другому – 

множинною, коаліційною. 

Статистична теорія ігор, як складова теорії ігор, є розділом сучасної 

прикладної математики, який вивчає методи обґрунтування оптимальних рішень в 

конфліктних ситуаціях. У теорії статистичних ігор наявні такі поняття як вихідна 

стратегічна гра і власне статистична гра. 

Для вирішення гри (або знаходження рішення гри) необхідно для кожного 

гравця вибрати стратегію, яка б відповідала умові оптимальності, тобто коли один із 

гравців повинен одержати максимальний виграш, у той час як інший дотримується 

своєї стратегії. Такі стратегії називаються оптимальними. Оптимальні стратегії 

повинні також відповідати умові стійкості, коли будь-кому з гравців повинно бути 

невигідним відмовитися від своєї стратегії у цій грі. 

Статистична теорія ігор відрізняється від стратегічної теорії ігор. Стратегічна 

теорія ігор передбачає такі умови: активні дії обох гравців; обидва гравці поводяться 

розумно з погляду своїх інтересів; повна невизначеність у виборі стратегії кожним 

гравцем; обидва гравці діють на підставі детермінованої інформації, визначеної 

матрицею втрат. 

Статистична теорія ігор відбувається за таких умов: 

– «природа» (перший гравець, обставини) не є активним гравцем, тобто вона 

"нерозумна" і не протидіє максимальному виграшу другого гравця; 

– другий гравець («статистик») намагається виграти гру в уявного противника, 

тобто у природи; 

– часткова невизначеність у виборі стратегії; 
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– «природа» розвивається і діє відповідно до об'єктивно існуючих законів; 

– наявність можливості у «статистика» поступового вивчення законів, 

зокрема, на основі статистичного експерименту. 

За допомогою даного методу можна визначати середній прибуток 

підприємства, оптимальний обсяг поєднання двох видів продукції та визначати 

найкращу стратегію. 

Розглянемо застосування теорії статистичних ігор на конкретному прикладі. 

Умова: 

Підприємство випускає два види продукції. Витрати на виготовлення одиниці 

продукції першого складає 8 грн., а другого – 27 грн. Ціна реалізації відповідно 

становить 16 грн. та 48 грн. Існує два варіанти поведінки підприємства (стратегії): 

стратегія «А» – 1975 одиниць продукції першого виду та 600 одиниць – другого; 

стратегія «В» – 625 одиниць продукції першого виду та 1000 одиниць – другого. 

Існує також два варіанти ємності ринку, які відповідають стратегіям підприємства. 

Розв’язок: 

Відповідно до умови задачі маємо чотири варіанти прибутку: 

1) стратегія «А», ємність ринку Р1 

1975·(16–8)+600· (48–27)=28400 грн. 

2) стратегія «А», ємність ринку Р2 

625·16–1975·8+600· (48–27)=6800 грн. 

3) стратегія «В», ємність ринку Р1 

625· (16–8)+600·48–1000·27=6800 грн. 

4) стратегія «В», ємність ринку Р2 

625· (16–8)+1000· (48–27)=26000 грн. 

                      ринок 
стратегія 

Р1 Р2 

А 28400 6800 
В 6800 26000 

 

Частота використання стратегії «А» дорівнює (х), тоді частота використання 

стратегії «В» дорівнює (1–х), тоді: 

28400х+6800·(1–х)=6800х+26000·(1–х) 
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При розв’язанні рівняння отримаємо: 

х=0,47   або   х=8/17 

Визначимо середній прибуток: 

28400·0,47+6800· (1–0,47)=16965 грн. 

Отже, при стратегіях «А» і «В» в чистому вигляді та при їх співвідношенні 8:9 

буде оптимальна змішана стратегія, що забезпечує прибуток 16965 грн. 

Визначимо оптимальну кількість продукції кожного виду: 

Перший вид:  1975·0,47+625·(1–0,47) = 1260 од. 

Другий від:   600·0,47+1000·(1–0,47)=812 од. 

В межах теорії прийняття рішень за умов ризику та невизначеності 

(відсутності інформації про ситуацію на ринку) за допомогою теорії ігор можна 

вирішити проблему вибору найкращої стратегії.  

Для вибору стратегії підприємства при невідомих ймовірностях різних станів 

попиту на продукцію можна використовувати декілька критеріїв, а саме: 

1) максимінний критерій Вальда: 

ij
ji

PF minmax , 

де і – індекс стратегії фірми; j – індекс стану ринку; Pij – прибуток від 

реалізації стратегії Xі при стані ринку Sj. 

Для застосування цього критерію будується таблиця виграшів (прибутків), де 

по горизонталі вказуються ситуації на ринку, а по вертикалі – стратегії фірми. 

Таблиця 2.12 

Таблиця прибутків 

                            S 
X 

S1 S2 S3 Разом 

X1 P11  або  X1S1 P21  або  X1S2 P31  або  X1S3 P1j 
X2 P21  або  X2S1 P21  або  X2S2 P31  або  X2S3 P2j 
X3 P31  або  X3S1 P21  або  X3S2 P31  або  X3S3 P3j 

 

В кожній стратегії обирають мінімальне значення прибутку, а з них вже 

максимальне, що й відповідатиме найкращій стратегії. 
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2) критерій Севіджа: 

ij
ji

ZF maxmin , 

де Zij – ризик при реалізації стратегії Xi при стані ринку Sj. 

В даному випадку будують таблицю ризиків припускаючи, що при настанні 

ситуації S1 найкращою буде стратегія X1, при ситуації S2 – стратегія X2 і т.д. Різниця 

між максимальним прибутком при кожному стані ринку і результатом реалізації 

інших стратегій при тій же ситуації на ринку і є величиною ризику (збитку). 

Таблиця 2.13 

Таблиця ризиків 

                               S 
X 

S1 S2 S3 

X1 X1S1 – X1S1=0 X2S2 – X1S2 X3S3 – X1S3 
X2 X1S1 – X2S1 X2S2 – X2S2=0 X3S3 – X2S3 
X3 X1S1 – X3S1 X2S2 – X3S2 X3S3 – X3S3=0 

 

Оптимальною буде та стратегія, при якій ризик, максимальний при різних 

варіантах стану ринку, буде мінімальним. В таблиці ризиків обирається по кожній 

стратегії максимальне значення збитків, а з них – мінімальне, яке і буде відповідати 

найкращій стратегії. 

3) критерій Лапласа: 









 




m

j
ij

i
P

m
F

1

1
max , 

де 
m

1  – ймовірність стану ринку jS , ( mj ,1 ) 

За цим критерієм вважають, що будь-який стан ринку не має більшої 

ймовірності ніж інший. Тому оптимальною буде стратегія з максимальним середнім 

значенням прибутку. 
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4) критерій Гурвіца (критерій песимізму-оптимізму): 

i
i

ij
j

ij
ji

UPPF maxmax)1(minmax 



   , 

де λ – показник песимізму-оптимізму (або ступінь оптимізму), який 

знаходиться в межах від нуля до одиниці; iU  – прибуток по кожній стратегії, 

визначений з врахуванням показника песимізму-оптимізму. 

При λ=0,5 вважається, що середовище у рівній мірі є як антагоністичним, так і 

максимально сприятливим для цілей управління. Найкращою вважається стратегія з 

найбільшою величиною прибутку iU . 

 

2.9. Моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності 

Математичне моделювання економічних явищ і процесів є важливим 

інструментом економічного аналізу. Воно дає можливість отримати чітку уяву про 

об’єкт дослідження, охарактеризувати і кількісно описати його внутрішню 

структуру і зовнішні зв’язки.  

Модель – це уявний (умовний) образ об’єкту управління (дослідження. 

Модель – це система формалізованих відносин, які описують основні 

взаємозв’язки елементів, що утворюють економічну систему. 

Модель будується суб’єктом дослідження таким чином, щоб відобразити 

характеристики об’єкту – властивості, взаємозв’язки, структурні і функціональні 

параметри, які є істотними для мети дослідження. 

Модель відображає процеси у спрощеному вигляді, і при цьому перед 

дослідником виникає дві небезпеки: 

– значне спрощення; 

– значне ускладнення моделі. 

Зміст методу моделювання полягає у конструюванні моделі на основі 

попереднього вивчення об’єкту або процесу, виділення його важливих 

характеристик або ознак, теоретичному або експериментальному прогнозі моделі, 

співставленні результатів моделювання з фактичними даними про об’єкт чи процес, 

корегуванні та уточненні моделі. 
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Метод моделювання базується на принципі аналогії, тобто можливості 

вивчення реального об’єкта не безпосередньо, а через розгляд подібного йому 

об’єкта і більш доступного – його моделі. 

Побудувати модель – означає описати явища, об’єкт за аналогією в 

узагальненій формі. 

Економіко-математична модель повинна бути адекватною дійсності, 

відображати важливі сторони і зв’язки досліджуваного об’єкту. 

Економіко-математична модель – це концентроване вираження 

найсуттєвіших економічних взаємозв’язків досліджуваних об’єктів (процесів) у 

вигляді математичних функцій, нерівностей і рівнянь. 

Математична модель – це об’єкт, який створюється системним аналітиком 

для отримання нових знань про об’єкт-оригінал і відбиває лише суттєві властивості 

об’єкта-оригіналу. 

З цих визначень можна зробити такі висновки: 

1) будь-яка модель є суб’єктивною, вона несе в собі характерні риси 

індивідуальності системного аналітика; 

2) будь-яка модель є гомоморфною, тобто в ній відбиваються не всі, а лише 

суттєві властивості об’єкта-оригінала виходячи з цілей дослідження, прийнятої 

системи гіпотез тощо; 

3) можливе існування множини моделей одного й того самого об’єкта-

оригінала, які відрізняються цілями дослідження, ступенем адекватності тощо. 

Мета дослідження визначає і мету побудови моделі. Серед таких цілей можуть 

бути: 

1) Виявлення функціональних співвідношень – визначення кількісних 

залежностей між факторами моделі і вихідними характеристиками досліджуваного 

об’єкту. Моделі подібного виду за своїм характером є описовими. 

2) Аналіз чуттєвості – встановлення з великої кількості діючих факторів тих, 

що в значній мірі впливають на вихідні характеристики, які цікавлять дослідника. 

3) Прогноз – оцінка поведінки об’єкта при певному поєднанні зовнішніх умов. 
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4) Оцінка – визначення, наскільки досліджуваний об’єкт буде відповідати 

деяким критеріям. Моделі оцінки включають розрахунки інтегральних 

характеристик – критеріїв. 

5) Порівняння – співставлення обмеженої кількості альтернативних варіантів 

систем або декількох принципів чи методів дії. Передбачається оцінка кожного 

варіанту за одним чи декількома критеріями і виріб найкращого з них. 

6) Оптимізація – точне визначення такого поєднання змінних, при якому 

забезпечується екстремальне (максимальне чи мінімальне залежно від змісту 

критерію оптимальності) значення цільової функції. 

Розглядаючи економіко-математичне моделювання як процес можна виділити 

декілька моментів в його організації (тобто процес конструювання та 

експериментальної перевірки моделі включає): 

1) постановка економічної проблеми та її якісний аналіз – формулювання 

сутності проблеми, передумов та припущень, що приймаються; виділення важливих 

рис і властивостей об’єкта, що моделюється, вивчення його структури та 

взаємозв’язку його елементів; попереднє формулювання гіпотези, яка пояснює 

поведінку та розвиток об’єкту – тобто – збір, вивчення інформації про властивості 

явища, процесу; 

2) встановлення правил побудови та безпосередня побудова економіко-

математичної моделі – це етап формування економічної проблеми (зображення її у 

вигляді математичних залежностей), який поділяється на чотири стадії: визначення типу 

економіко-математичної моделі, вивчення можливості її використання в даній задачі, 

уточнення конкретного переліку змінних і параметрів, встановлення форми зв’язків; 

3) аналіз та економічна інтерпретація якостей моделі – передбачає, що за 

допомогою математичних прийомів дослідження виявляються загальні властивості 

моделі та її рішення (при аналітичному дослідження виясняється чи існує єдине 

рішення, які змінні можуть входити до рішення, в яких межах вони змінюються і які 

тенденції їх змін); підготовка вихідної інформації, розробка алгоритмів кількісного 

вирішення задачі, підготовка програм на ЕОМ та безпосереднє проведення 

розрахунків; 
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4) перехід від абстрактної інформації, що міститься в моделі, до реальних 

умов процесу або явища – вирішення питання про правильність та повноту 

результатів моделювання та можливості їх використання як в практичній діяльності 

так і з метою удосконалення моделі. 

При побудові економіко-математичної моделі необхідно дотримуватись таких 

принципів: 

1. Принцип достатності інформації, що використовується. Він означає, що в 

кожному випадку повинна використовуватись лише та інформація, яка відома і з 

необхідною для результатів моделювання точністю. 

2. Принцип інваріантності інформації, що використовується. Він вимагає, 

щоб вхідна інформація, яка використовується в моделі, була незалежна від 

параметрів системи, що моделюється, які на даній стадії дослідження ще невідомі. 

3. Принцип спадковості (наслідування) моделей. Означає, що кожна наступна 

модель не повинна порушувати властивостей об’єкту, що встановлені або 

відображені у попередніх моделях. 

4. Принцип ефективної реалізації комплексу економіко-математичних 

моделей. Для його реалізації необхідно, щоб кожна часткова модель могла бути 

реалізована за допомогою АСУП та обчислювальних систем, які характерні для 

більшості підприємств. 

Досить широкою є і класифікація моделей. 

Таблиця 2.14 

Класифікація економіко-математичних моделей 

№ 
пп 

Ознака класифікації 
Види 

моделей 
Зміст моделі 

Теоретичні 
Використовуються для визначення загальних 
властивостей економічних систем 

1. 
За загальним 
цільовим 
призначенням Прикладні 

Дають можливість оцінити параметри 
функціонування конкретного економічного об’єкта 
та сформулювати рекомендації для прийняття 
практичних рішень 

Макро-
економічні 

Описують економіку як єдине ціле, пов’язуючи між 
собою збільшені матеріальні і фінансові показники 

2. 

За ступенем 
агрегатування 
об’єктів 
моделювання 

Мікро-
економічні 

Описують взаємодію структурних і функціональних 
складових економіки (підприємства, фірми тощо) 

 
 



 89

 
 
 

Закінчення таблиці 2.14 
№ 
пп 

Ознака класифікації 
Види 

моделей 
Зміст моделі 

Статичні 

Описують стан економічного об’єкта в конкретний 
момент або період часу (обмеження встановлюються 
для деякого відрізку часу протягом планового 
періоду) 3. За фактором часу 

Динамічні 
Описують економічні системи в розвитку 
(обмеження встановлюються для декількох відрізків 
часу) 

Детерміно-
вані 

Результати на виході однозначно визначаються 
факторами, що управляються 

4. 
За фактором 
невизначеності Стохастичн

і 
Вихідні результати залежать ще й від дії випадкових 
факторів 

Дескриптив
ні (описові) 

Моделі будуються для опису та пояснення явищ, що 
спостерігаються фактично або для прогнозу цих 
явищ. Моделі, що використовуються для прогнозу 
називають ще предикативними. 

5. 
За типом підходу до 
вивчення 
економічних систем 

Нормативні

Цікавляться не внутрішньою будовою економ. 
системи та її розвитком, а тим, яким чином вона має 
бути збудована та як має діяти, щоб задовольнити 
наперед визначеним критеріям 

Структурні 

Відбивають внутрішню організацію економічного 
об’єкта, його складові частини, внутрішні параметри, 
їх зв’язок з “входом х” і “виходом у”. Система 
поступово розбивається на підсистеми, які пов’язані 
між собою балансовими співвідношеннями, до тих 
пір, поки не вдається дійти до найпростіших дій 
процесу. На цій основі в зворотному порядку 
будується математична модель системи (процесу). 

6. 

Залежно від спо-
собу вираження 
співвідношень між 
зовнішніми умо-
вами (факторами х), 
внутрішніми 
параметрами та 
характеристиками 
(показниками у) 
економічних 
систем, які мають 
бути знайдені 

Функціо-
нальні 

Замість того, щоб описувати складну внутрішню 
структуру системи, слід вивчити її через 
найважливіші її прояви, використавши відносно 
простий математич-ний апарат. Функціональна 
модель показує реакцію об’єкта на зовнішні дії у з 
величинами цих дій х 

 

Виділяють і інші ознаки класифікації моделей. Відносно меж об’єкту моделі 

поділяються на екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні). За кількостю змінних 

моделі бувають одно факторні та багатофакторні, які, в свою чергу, бувають 

лінійними і нелінійними. Залежно від номенклатури продукції і сировини – одно 

продуктові та багато продуктові. 
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Важливим моментом моделювання є чітке формулювання кінцевої мети 

побудови моделі, а також визначення критерію, за яким будуть порівнюватись різні 

варіанти рішення. В економічному аналізі такими критеріями можуть бути 

максимальний прибуток, мінімальні витрати, продуктивність праці, тощо. 

В багатьох випадках величині факторного показника відповідає декілька 

значень результативного показника, що відповідає стохастичній залежності. 

Взаємозвязок між досліджуваними факторами і результативним показником 

проявиться при дослідженні великої кількості спостережень (об’єктів) і порівнянні 

їх значень. Відповідно до закону великих чисел вплив інших факторів на 

результативний показник згладжується, нейтралізується. Це дає можливість 

встановити зв'язок, співвідношення між досліджуваними явищами. 

Стохастичний зв'язок – це неповна, ймовірнісна залежність між показниками, 

яка проявляється тільки у великій кількості спостережень. Стохастичний аналіз 

спрямований на вивчення непрямих зв’язків. 

У факторному аналізі стохастичні моделі використовуються з трьох причин: 

1) необхідно вивчити вплив факторів, по яких неможливо побудувати жорстку 

детерміновану факторну модель; 

2) необхідно вивчити вплив факторів, які не піддаються обєднанню в одній і 

тій же жорстко детермінованій моделі; 

3) необхідно вивчити вплив складних факторів, які неможливо виразити 

одним кількісним показником. 

На відміну від жорстко детермінованого стохастичний підхід потребує 

наявності ряду передумов: 

1) можливість склачти сукупність спостережень – можливість повторити 

вимірювння параметрів одного й того ж явища в різних умовах; 

2) якісна однорідність сукупності – досягається шляхом логічного відбору, а 

критерієм кількісної однорідності може служити коефіцієнт варіації (його значенн 

повинно бути меншим або дорівнювати 33%); 

3) достатній обсяг спостереження – кількість спостережень повинна в 6-8 разів 

перевищувати кількість факторів; 
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4) наявність спеціального математичного апарату – методи, які дозволяють 

виявити кількісні параметри зв’язків економічних показників і масових даних; 

5) випадковість і незалежність спостережень. 

Основною особливістю стохастичного факторного аналізу є те, що при даному 

аналізі неможливо скласти модель шляхом якісного (теоретичного) аналізу, 

необхідним є кількісний аналіз емпіричних даних. 

Побудова стохастичної моделі проводиться в декілька етапів: 

1) якісний аналіз (постановка мети аналізу, визначення сукупності, 

результативних і факторних ознак, вибір періоду, за який проводиться аналіз, та 

методу аналізу); 

2) попередній аналіз сукупності, що моделюється (перевірка однорідності 

сукупності, уточнення обсягу вибірки); 

3) побудова стохастичної моделі (уточнення переліку факторів, перебір 

конкуруючих варіантів моделі); 

4) оцінка адекватності моделі (перевірка статистичної істотності рівняння в 

цілому і його окремих параметрів, перевірка відповідності властивостей оцінок 

залачам дослідження); 

5) економічна інтерпретація і практичне використання моделі (визначення 

просторово-часової стійкості побудованої залежності, оцінка практичних 

властивостй моделі). 

Стохастичний аналіз виступає в якості інструмента поглиблення 

детермінованого аналізу факторів, за якими неможливо побудувати детерміновану 

модель. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте особливості методу економічного аналізу. 

2. Охарактеризуйте етапи економічного аналізу. 

3. Розкрийте суть прийому порівняння і типи порівнянь. 

4. Розкрийте способи приведення показників до співставимого виду. 

5. Розкрийте суть основних видів відносних і середніх величин. 

6. Визначте роль табличного і графічного подання аналітичної інформації. 

7. Розкрийте сутність прийому елімінування та охарактеризуйте методи,  

   що засновані на даному прийомі. 

8. Охарактеризуйте методи, що застосовуються для виміру впливу факторів  

    у детермінованому факторному аналізі. 

9. В чому полягає сутність методу логарифмування? 

10. Поясніть відмінності у величині впливу факторів у мультиплікативній 

      моделі при використанні різних методів факторного аналізу. 

11. Чим необхідно керуватись при виборі методів аналізу детермінованих  

      факторних систем? 

12. Охарактеризуйте способи парної кореляції, що використовуються для 

      вивчення стохастичних залежностей. 

13. Як виміряти тісноту зв’язку для прямолінійної і непрямолінійної  

      залежності? 

14. Розкрийте сутність методів детермінованої комплексної оцінки. 

15. Визначте роль теорії ігор, що застосовуються в економічному аналізі, в 

      умовах конкурентної економіки. 

16. Розкрийте суть основних методів визначення величини резервів. 

17. Сформулюйте значення використання  економіко-математичних моделей 

      в економічному аналізі. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Класифікація видів економічного аналізу 

Вид економічного аналізу – це впорядкована сукупність елементів, понять, 

методичних прийомів, підходів до вивчення економічних явищ і процесів, що 

характерні для економічного аналізу як науки, а також специфічні властивості, 

притаманні лише цій сукупності. 

При формуванні сучасної класифікації економічного аналізу враховують: 

вимоги функціонального підходу (оцінку потреб споживачів аналізу та отримані 

можливості від проведення відповідного вмду аналізу); необхідність уніфікації 

інформаційного забезпечення аналізу; досвід інших країн. 

Характериною рисою аналізу є значна кількість класифікаційних ознак, 

зумовлених широтою використання аналізу для опрацювання різних за формою та 

змістом масивів інформації. Серед найсуттєвіших класифікаційних ознак 

економічного аналізу виділяють такі: суб’єкти аналізу; об’єкти аналізу; зміст 

процесу управління (час прийняття управлінських рішень); характер дослідження 

об’єктів; періодичність проведення аналізу; рівень охоплення об’єктів аналізу; обсяг 

(глибина) досліджень. Відповідно до цих ознак виділяють різні види аналізу. 

За суб’єктами аналізу він поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній 

аналіз вважається складовою управлінського обліку, а зовнішній – частиною 

фінансового обліку. 

Внутрішній аналіз проводиться працівниками аналітичної служби 

підприємства або управлінськими працівниками з використанням найповнішої 

інформації для обґрунтування управлінських рішень та контролю за їх виконанням. 

Як правило, такий аналіз призначений для пошуку резервів скорочення витрат і 

підвищення ефективності діяльності підприємства, а методика, що 

використовується, може розроблятись організацією самостійно. 
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В свою чергу, внутрішній аналіз поділяється на внутрішній управлінський та 

внутрішній фінансовий аналіз. Перший з них базується на даних управлінського 

обліку і забезпечує прийняття обгрунтуваних управлінських рішень. Особливостями 

внутрішнього управлінського аналізу є: призначення результатів для власного 

керівництва; використання всіх доступних (регламентованих і нерегламентованих) 

джерел інформації для аналізу; відсутність зовнішньої регламентації методики 

аналізу; комплексність аналізу; вивчення всіх сторін діяльності підприємства; 

інтеграція процесів обліку, аналізу та прийняття рішень; максимальна закритість 

результатів аналізу з метою збереження комерційної таємниці. Внутрішній 

фінансовий аналіз ґрунтується на даних бухгалтерського і управлінського обліку і 

дає змогу об’єктивно оцінити фінансовий стан та здійснити контроль за виконаням 

прийнятих управлінських рішень. 

Зовнішній аналіз проводиться органами державного управління, інвесторами, 

банками, акціонерами, тощо на основі даних звітності підприємства та 

загальнодоступної аналітичної інформації відповідно до поставленої мети. Для 

такого аналізу використовується здебільшого уніфікована методика, а сам він 

призначений для загальної оцінки майнового і фінансового стану підприємства. 

Особливостями зовнішнього аналізу є: різні виконавці і користувачі інформації про 

діяльність підприємства; різноманітність цілей та інтересів суб’єктів аналізу; 

наявність типових методик аналізу; орієнтація аналізу тільки на офіційну звітність 

підприємства; максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів 

інформації. 

За змістом процесу управління (часом прийняття управлінських рішень) 

виділяють перспективний і ретроспективний аналіз. 

Перспективний (прогнозний) аналіз проводиться для обґрунтування стратегії 

розвитку підприємства, визначення планових завдань. Це аналіз результатів 

господарської діяльності з метою визначення їх можливих значень у майбутньому. 

Вихідним пунктом перспективного аналізу є визнання факту на ступності 

(спадковості) або визначеної стійкості змінн економічних показників від одного 

звітного періоду до іншого, від попереднього до теперішнього, від теперішнього до 
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майбутнього. Завдання перспективного аналізу конкретизують за об’єктами аналізу 

(забезпечення підприємства ресурсами, виробничі процеси, результати діяльності), 

плановими горизонтами (коротко-, середньо-, довгостроковий аналіз) тощо. Якщо 

перспективний аналіз забезпечує керівників підприємства інформацією про його 

майбутнє для вирішення завдань стратегічного управління, то його називають 

стратегічним аналізом.  

Ретроспективний аналіз пов'язаний із вивченням господарських процесів 

діяльності, що вже відбулися, тобто він спрямований у минуле. Він передбачає, 

оцінку виконання управлінських рішень, контроль за виконанням планів, 

визначення результатів діяльності підприємства.Ретроспективний аналіз поділяють 

на оперативний і підсумковий (поточний). Оперативний аналіз – це вид аналізу, 

спрямований на вирішення завдань оперативного управління господарською 

системою. Він є найбільш наближеним до часу або моменту здійснення 

господарської операції. Поточний аналіз – це аналіз результатів виконаної роботи, 

який проводиться на базі офіційної звітності і системного бухгалтерського обліку.  

Оперативний аналіз є ситуаційним аналізом, що проводиться відразу після 

завершення господарської операції або зміни ситуації за порівняно короткі 

проміжки часу (зміна, доба, декада). Основним завданням оперативного аналізу є 

постійний контроль за раціональністю функціонування господарської системи, 

виконанням планових завдань, процесами виробництва і реалізації продукції, а 

також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих 

резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання бізнес-плану. 

Поточний аналіз називають періодичним, оскільки він найчастіше 

проводиться за поточними звітними періодами. Головним завданням аналізу є 

об’єктивна оцінка результатів діяльності, комплексне виявлення невикористаних 

резервів, їх мобілізація для підвищення економічної ефективності виробництва в 

наступних періодах. 
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Кожен із зазначених видів аналізу має свої переваги і недоліки. 

Ретроспективний аналіз є точнішим, оскільки ґрунтується на даних господарських 

операцій, що дійсно мали місце на практиці і знайшли відповідне відображення у 

бухгалтерських документах і звітах. Проте можливості даного виду аналізу 

обмежені через недостатню значимість аналітичних результатів у поточній 

діяльності та високу трудомісткість його проведення за рахунок залучення великої 

кількості фахівців та використання значного обсягу інформації. Крім того, резерви, 

виявлені при проведенні ретроспективного аналізу, означають втрачені можливості 

зростання ефективності виробництва для періоду, що аналізувався, оскільки 

відсутня можливість оперативного втручання у діяльність суб'єкта господарювання 

або задіяння невикористаних резервів до закінчення звітного періоду. 

Перспективний аналіз є важливішим для забезпечення успішної господарської 

діяльності підприємства у майбутньому, оскільки передує її здійсненню і базується 

на прогнозних, очікуваних результатах з урахуванням впливу факторів, які будуть 

діяти як у середині підприємства, так і зовні. Вихідною інформаційною базою для 

складання прогнозів слугують дані ретроспективного аналізу, від об'єктивності яких 

залежить обґрунтованість, точність і результативність перспективного аналізу. 

Цінність перспективного аналізу полягає у тому, що він дає інформаційну базу 

для дослідження можливих варіантів розвитку підприємства, планування 

майбутньої діяльності, відпрацювання методів досягнення найбільш бажаних 

результатів, визначення завдань і своєчасного прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на попередження негативних наслідків, а не на їх усунення, як це, 

здебільшого, має місце при ретроспективному аналізі. 

За строками прогнозування та особливостями господарської діяльності та 

управління економічний аналіз поділяється на оперативний, тактичний і 

стратегічний. 

Оперативний аналіз – це аналіз поточної діяльності підприємства, який 

здійснюється повсякденно і не потребує застосування складних методів 

дослідження. Основною вимогою до аналузу є оперативність. 
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Тактичний аналіз є аналізом господарської діяльності підприємства на 

короткострокову перспективу. Він підпорядкований конкретизації поставлених 

завдань через систему планів та їх ресурсного забезпечення за різними напрямами: 

затрати часу, матеріально-технічних, трудових, інформаційних ресурсів тощо. 

Стратегічний аналіз – це аналіз господарської діяльності підприємства на 

довгострокову перспективу. Він, як правило, проводиться в умовах високого рівня 

невизначеності відносно кількісних і якісних характеристик майбутньої діяльності 

підприємства та потребує врахування великої кількості потенційних ризиків. 

Основним завданням стратегічного аналізу є наданні таких результатів дослідження, 

на основі яких здійснюється вибір стратегії та обґрунтування політики залучення й 

ефективного розміщення ресурсів підприємства. 

За об’єктами управління (або аспектами дослідження) виділяють такі види 

аналізу: 

– техніко-економічний аналіз – вивчає взаємодію технічних і економічних 

процесів, визначає їх вплив на економічні результати діяльності підприємства. 

Іншими словами, він допомагає детально вивчати та оцінювати технічний рівень 

підприємства та його вплив на економічні показники. До проведення цього аналізу 

крім працівників економічної служби залучаються і представники технічного 

служби управління підприємства (інженери, технологи та ін.); 

– фінансово-економічний – призначений для вивчення фінансових результатів 

діяльності та фінансового стану суб'єктів господарювання з метою пошуку резервів 

їх покращання. Аналітичні процедури виконує фінансова служба підприємства, а 

також фінансово-кредитні організації; 

– управлінський аналіз проводиться всіма службами підприємства з метою 

надання керівництву інформації, необхідної для планування, контролю та прийняття 

управлінських рішень, розробки стратегії і тактики підприємства з питань 

фінансової політики, маркетингової діяльності, удосконалення техніки, технології і 

організації виробництва. Цей аналіз носить оперативний характер, а його результати 

є комерційною таємницею; 
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– соціально-економічний аналіз здійснюється фахівцями економічної та 

соціологічної служб, статистичних органів і вивчає взаємозв’язок соціальних і 

економічних процесів, їх вплив один на одного і на економічні результати 

господарської діяльності; 

– економіко-статистичний аналіз проводиться статистичними органами та 

використовується для дослідження масових суспільних економічних явищ і процесів 

на різних рівнях: підприємство – район – область – країна або підприємство – вид 

економічної діяльності – сектор економіки; 

– економіко-екологічний аналіз здійснюється економічною службою 

підприємств, органами охорони навколишнього середовища та досліджує взаємодію 

екологічних і економічних явищ і процесів, пов’язаних зі збереженням і 

покращенням навколишнього середовища та витратами на екологію; 

– маркетинговий аналіз використовується для вивчення зовнішнього 

середовища функціонування підприємства, ринків сировини і збуту готової 

продукції, її конкурентоспроможності, попиту і пропозиції, комерційного ризику, 

формування цінової політики, розробки тактики і стратегії маркетингової діяльності. 

Аналіз здійснює служба маркетингу або окремі працівники. 

– інвестиційний аналіз здійснюється експертами-аналітиками економічної 

служби і передбачає вивчення операцій із вкладення майнових, інтелектуальних 

цінностей в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності для отримання 

соціально-економічного ефекту, виявлення можливості залучення капіталу, 

інвестиційну привабливість підприємств, видів економічної діяльності, регіонів, а 

також інвестиційний клімат, розробку та оцінку інвестиційної програми 

підприємства. 

За методикою вивчення (характером дослідження) об'єктів аналіз поділяється 

на порівняльний, факторний, діагностичний, маржинальний, функціонально-

вартісний тощо. 

Порівняльний аналіз полягає у зіставленні узагальнених, а також часткових 

економічних і техніко-виробничих показників видів економічної діяльності, 

підприємств, організацій та їх внутрішніх підрозділів з метою виявлення найкращих 
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результатів і розповсюдження передового досвіду. В свою чергу, за способом 

порівняння даних виділяють такі різновиди аналізу: порівняння з результатами 

роботи передових підприємств; порівняння з показниками даного об’єкту за 

попередній період або період, що прийнятий за базу; порівняння з планом. Як  

результат – виявляються відхилення цих показників і встановлюються їх причини. 

Факторний аналіз спрямований на виявлення причин зміни результативних 

показників. Виділяють такі різновиди факторного аналізу: 

– однорівневий (використовується для дослідження факторі одного рівня 

підпорядкування без деталізації на складові частини) і багаторівневий (фактори 

першого порядку розкладаються на складові); 

– детермінований (дослідження впливу факторів в моделях, де зв'язок 

факторних і результативного показників має функціональний характер) і 

стохастичний (дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним 

показником є ймовірнісним та кореляційним); 

– ретроспективний (досліджує причини того, чому рівень показників є саме 

таким) і перспективнй (досліджує фактори, які вважають найважливішими для 

досягнення результатів у перспективі). 

Діагностичний аналіз проводять з метою отримання простої оперативної 

оцінки існуючого стану підприємства. За своїм змістом він є експрес-аналізом, який 

не потребує великих витрат часу, складних розрахунків та значного обсягу 

інформації. 

Економіко-математичний аналіз дозволяє обрати і обґрунтувати оптимальний 

варіант вирішення економічної проблеми за рахунок повнішого використання 

виробничого потенціалу підприємства за допомогою складного математичного 

апарату. 

Маржинальний аналіз – це метод оцінювання і обґрунтування управлінських 

рішень на основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між обсягом 

реалізації, витратами та прибутком підприємства. 

Функціонально-вартісний аналіз ставить за мету вибрати оптимальний 

варіант, що забезпечує повноцінне виконання об'єктом, який аналізується (виробом, 
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технологічним процесом, формою організації виробництва тощо), своїх основних 

функцій при мінімальних витратах. 

Ситуаційний аналіз передбачає оцінку можливих змін у діяльності 

підприємства з урахуванням пливу зовнішніх факторів. Його метою є виявлення 

проблем і можливостей, що можуть виникнути у майбутній діяльності 

підприємства. Ситуаційний аналіз базується на комп’ютерній технології обробки 

оперативних інформаційних масивів. Режим подачі результатів побудований на 

основі відповідей по заздалегідь визначеній аналітичній програмі, яка складається з 

окремих блоків, що характеризують стан ринків, експортно-імпортних операцій, 

склад покупців і конкурентів, стан внутрішнього і зовнішнього середовища, цін і 

цінової політики, товаропросування і збуту. 

За обсягом та глибиною дослідження аналіз буває комплексним і тематичним. 

Перший містить сукупність аналітичних процедур, що забезпечують всебічну 

оцінку діяльності підприємства. Другий різновид вівчає окремі сторони, напрямі 

діяльності підприємства. Іноді до цієї групи додають ще третій вид – локальний 

аналіз, який зосереджується на оцінці діяльност окремого структурного підрозділу 

підприємства (дільниці, цеху, відділу). 

За періодичністю проведення виділяють циклічний (річний; квартальний; 

місячний; щоденний) аналіз і неперіодичний (разовий). 

За ступенем охоплення об’єкту аналіз поділяється на суцільний (висновки 

робляться після вивчення всіх без виключення об’єктів) і вибірковий (вивчення 

лише частини об’єктів та поширення отриманих результатів на всю сукупність). 

Просторова ознака це основа для поділу аналізу на внутрішньогосподарський і 

міжгосподарський. Перший здійснюється на рівні підприємства і його структурних 

одиниць, а інший охоплює декілька підприємств, що дає змогу визначити середні 

дані, зробити узагальнення, порівняння, групування показників діяльності 

підприємств за видами економічної діяльності і на територіальному рівні. 

Отже, види й напрямки аналізу доповнюють один одного. 
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3.2. Методика функціонально-вартісного аналізу 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) заснований на такому твердженні: 

кожен продукт, об’єкт виробляється, існує для того, щоб задовольняти визначені 

потреби – виконувати свої функції. Для створення цих функцій в продукті або товарі 

потрібно витратити визначену кількість живої і уречевленої праці.  

При більш детальному перегляді будь-якого об’єкту можна побачити, що він 

виконує не одну, а багато функцій. Отже, виявляється наявність в об’єкті багатьох 

корисних функцій, створення яких потребує від виробника визначених витрат. 

Однак, виявляється, що окремі з функцій можна віднести до основних (заради цього 

створюється об’єкт), інші виконують допоміжну роль – без них неможливо 

реалізувати основні цільові функції. І, нарешті, знайдуться взагалі непотрібні (зайві, 

а іноді і шкідливі) функції. 

Проте, в будь-якому випадку для створення в предметі цих функцій були 

витрачені деякі кошти. В результаті очевидним стає висновок про те, що якщо 

функції є непотрібними, то й витрати на їх створення також є зайвими. Саме через 

це ФВА всі витрати поділяє на функціонально-необхідні для виконання об’єктом 

його функціонального призначення і на зайві, викликані неправильним вибором або 

недосконалістю конструкторських рішень. 

ФВА являє собою ефективний спосіб виявлення резервів скорочення витрат, 

який заснований на пошуку дешевших способів виконання головних функцій 

(шляхом організаційних, технічних, технологічних та інших змін виробництва) при 

одночасному виключенні зайвих функцій. 

ФВА — це метод одночасного і взаємозв’язаного дослідження функції об’єкта 

і вартості цих функцій. ФВА передбачає мінімізацію витрат ресурсів у процесі 

виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробів, удосконалення способів 

виготовлення деталей і вузлів, виявлення додаткових чи зайвих витрат, 

раціоналізації технології та використання ефективних матеріалів. Для здійснення 

цього аналізу використовується звітна, облікова, конструкторсько-технологічна, 

нормативна й позаоблікова інформація. 
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Кінцевою метою ФВА є пошук найбільш економних з точки зору споживача і 

виробника варіантів того чи іншого практичного рішення. Для досягнення цієї мети 

за допомогою аналізу повинні вирішуватись такі завдання: 

1) загальна характеристика об’єкту дослідження; 

2) деталізація об’єкту на функції; 

3) групування виділених функцій на головні, допоміжні і непотрібні; 

4) визначення і групування витрат відповідно до виділених функцій; 

5) обчислення суми витрат на виготовлення виробу при виключенні зайвих 

функцій і використанні інших технічних і технологічних рішень; 

6) розробка пропозицій по технологічному і організаційному удосконаленню 

виробництва. 

З метою забезпечення найбільшої віддачі від виконання робіт по ФВА слід 

дотримуватись таких правил при проведенні аналітичних досліджень: 

1. Принцип ранньої діагностики. Сутність його полягає в тому, що величина 

виявлених резервів залежить від того, на якій стадії життєвого циклу виробу 

проводиться ФВА: довиробничій, виробничій, експлуатації, утилізації. 

2. Принцип пріоритету. В першу чергу ФВА повинні піддаватись вироби 

(процеси), які знаходяться на стадії конструкторської розробки і будуть вироблятись 

в великих масштабах, що дозволить максимізувати ефект ФВА при мінімально 

можливих витратах на його проведення. 

3. Принцип оптимальної деталізації. Виділення споживчих функцій, 

властивих об’єкту. Якщо зустрічається проблема дослідження складних об’єктів, то 

її вирішення відбувається в два етапи – а) поділ об’єкту на великі частини; б) 

проведення ФВА для кожної з окремих частин. Іноді при попередній деталізації 

може вияснитись, що для аналізу найбільш цікавою є окрема частина об’єкту, а 

вивчення інших складових, з точки зору ефективності аналізу, є недоцільним. 

4. Принцип послідовності. ФВА починається з попереднього вивчення 

майбутнього об’єкту дослідження, а в процесі проведення слід дотримуватись 

логічної схеми деталізації (від загального до часткового). Варто зауважити, що 
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результати на кожному етапі ФВА залежать від повноти і якості виконання робот на 

попередніх етапах. 

5. Принцип виділення провідної ланки. Дослідження доцільно спрямувати на 

ліквідацію обставин і напрямів, які стримують розвиток об’єкту, що призведе до 

підвищення ефекту від функціонування господарської системи. 

Виділяють сім основних етапів проведення ФВА: 

1. Підготовчий етап. Завдання етапу – популяризація методу для створення 

сприятливих умов для аналітичного дослідження. На першому етапі обирається 

об’єкт майбутнього дослідження, створюється тимчасова дослідницька група, 

розробляється детальний календарний план виконання дослідження, оформлюються 

всі нормативні документи, пов’язані з проведенням ФВА. 

2. Інформаційний етап. Завдання етапу – збір, вивчення та узагальнення 

різноманітних даних про досліджуваний об’єкт.  Від повноти і достовірності 

зібраної інформації залежить успіх наступних етапів аналізу 

3. Аналітичний етап. На даному етапі відбувається деталізація об’єкту на 

функції, їх класифікація, визначення вартості кожної з них, тобто створення 

функціонально-вартісної моделі об’єкту та формулювання завдань щодо 

удосконалення об’єкту з метою скорочення витрат на його виробництво.  

4. Творчий етап. Вирішуються завдання по суміщенню функцій, ліквідації 

зайвих функцій, здешевленню елементів конструкції. Тобто, відбувається розробка 

варіантів спрощення і здешевлення конструкції виробу або технології та вибір 

найбільш реальних варіантів з точки зору їх реалізації. 

5. Дослідницький етап. Експериментальна перевірка висунутих пропозицій, в 

т.ч.  умовам використання продукції споживачами. 

6. Рекомендаційний етап. Вибір остаточного варіанту зміни досліджуваного 

об’єкту, який би не знижував його споживчих якостей, та оформлення відповідної 

документації. 

7. Етап впровадження. Підведення підсумків проведеної роботи, визначення 

економічного ефекту від неї, вирішення питання матеріальної зацікавленості 

учасників розробки і впровадження результатів ФВА. 
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На четвертому (творчому) етапі для обґрунтування кожної з пропозицій 

використовують такі методи: 

1) Метод “мозкової атаки” або конференції ідей. Передбачає генерування ідей 

членами експертної групи в творчому спорі при особистому контакті спеціалістів. 

2) “Мозковий штурм”. Різновид першого методу – одна група експертів висуває 

ідеї, а інша їх аналізує. 

3) Синектичний метод. Передбачає при генеруванні ідей використання аналогій з 

інших галузей знань і фантастики. 

4) Метод “Дельфі”. Передбачає анонімне опитування спеціально підібраної групи 

експертів по заздалегідь підготованих анкетах з наступною статистичною обробкою 

матеріалів. 

5) Метод ПАТТЕРН – допомога плануванню через кількісну оцінку технічних 

даних. Досліджувана проблема поділяється на декілька під проблем, окремих 

завдань та елементів, які складаються в “дерево рішень”; визначаються коефіцієнти 

важливості кожного елементу, що піддається експертній оцінці.   

 

3.3. Зміст маржинального аналізу та сфери його застосування 

Значну роль в обгрунтуванні управлінських рішень в бізнесі відіграє 

маржинальний аналіз. Його методика базується на вивченні співвідношення між 

трьома групами показників – витратами, обсягом виробництва (реалізації) продукції 

і прибутком – та прогнозуванні величини кожного з цих показників при заданому 

значенні інших. Даний метод розрахунків називають ще аналізом беззбитковості або 

сприяння доходу. 

В основу методології аналізу покладений поділ операційних витрат на змінні і 

постійні залежно від зміни обсягу виробництва та використання граничних величин. 

Граничні величини показують характер і швидкість зміни середніх питомих величин 

і розраховуються як різниця попередніх і наступних середніх питомих величин, 

пов'язаних з виробництвом додаткової одиниці продукції. 

Маржинальний дохід підприємств – це різниця між виручкою та змінними 

витратами або сума постійних витрат і прибутку. Маржинальний дохід на одиницю 
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продукції є різницею між ціною одиниці продукції і змінними витратами на її 

виготовлення і реалізацію. 

Основні можливості маржинального аналізу полягають у визначенні 

беззбиткового обсягу продаж при заданих співвідношеннях ціни, постійних і 

змінних витрат; зони безпеки підприємства; необхідного обсягу продаж для 

отримання заданої величини прибутку; критичного рівня постійних витрат при 

заданому рівні маржинального доходу; критичної ціни реалізації при заданому 

обсягу продаж і рівні змінних та постійних витрат. Маржинальний аналіз приходить 

на допомогу і при обгрунтувнні рішень щодо вибору варіантів зміни виробничої 

потужності, асортименту продукції, ціни на новий виріб, технології виробництва, 

оцінки ефективності прийняття додаткового замовлення, тощо. 

Проведення розрахунків за методикою маржинального аналізу потребує 

дотримання ряду умов, а саме: 

1) можливість і необхідність поділу витрат на дві частини – постійні і змінні. 

Перші змінюються пропорційно обсягу виробництва (реалізації) продукції, а інші – 

не змінюються в межах релевантного обсягу виробництва продукції; 

2) тотожність виробництва і реалізації продукції в межах досліджуваного 

періоду часу, що забезпечує незмінність величини запасів; 

3) ефективність виробництва, рівень цін на продукцію і споживні виробничі 

ресурси не піддаються коливанням протягом аналізованого періоду; 

4) пропорційність надходження виручки обсягу реалізоівної продукції. 

Розглянемо окремі варіанти застосування маржинального аналізу. 

 

Визначення беззбиткового обсягу продаж та зони безпеки підприємства. 

Беззбитковість – це такий стан ринку, при якому бізнес не приносить ні 

прибутку, ні збитку, тобто вона характеризується кількістю продукції в грошовому 

або натуральному вираженні, яку необхідно реалізувати для покриття витрат, після 

чого кожна додаткова одиниця проданої продукції буде приносити підприємству 

прибуток. Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції і беззбитковим 

обсягом продаж є зоною безпеки або зоною прибутку (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Залежність між обсягом реалізації продукції, загальними витратами та 

прибутком 

Площа між прямою витрат та лінією реалізації на відрізу, де перша 

знаходиться над другою – є зоною збитків, а площа між цими лініями, де реалізація 

перевищує витрати – зона прибутку. Точка перетину цих прямих – точка 

беззбитковості. Розрахунок беззбитковості та зони безпеки засновані на взаємодії 

витрат, обсягу продаж і прибутку. Розглянемо методику їх визначення за допомогою 

аналітичного способу. 

Відповідно до рис. 3.1 маржинальний дохід можна записати як: 

змм

постм

ВРПД

ВПД




                        (3.1) 

          постВ уДРПП , 

де Дм – маржинальний дохід; П – прибуток; Впост – постійні витрати; РП – 

реалізована продукція; Взм – змінні витрати; Ду – частка маржинального доходу у 

сумі реалізації. 

Згідно того ж графіку можна записати пропорцію: 
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Точка критичного обсягу реалізації у відсотках до максимального обсягу, що 

відповідає 100%, визначається як відношення постійних витрат до маржинального 

доходу. 

При заміні у попередніх формулах точки беззбитковості замінити обсяг 

реалізації у грошовому вираженні на відповідний натуральний показник, то точку 

беззбитковості також отримуємо у натуральних вимірниках. При подальших 

перетвореннях формули можна використовувати показник «ставка маржинального 

доходу», яка для одиниці продукції є різницею між ціною (Ц) і змінними питомими 

витратами (V). 

V

ВВ постпост



ЦД

T
c

н                         (3.3) 

За допомогою подібних перетворень можна визначити обсяг реалізації, 

необхідний для отримання запланованої величини прибутку. Тоді чисельник 

попередньої формули збільшуємо на величину заданого прибутку, а точку 

беззбитковості замінюємо на обсяг реалізації, тобто: 

V

ПВпост





Ц

РПн                          (3.4) 

При визначенні зони безпеки (ЗБ) можна використовувати показники як у 

вартісних одиницях виміру, так і в натуральних, а розрахунок відбувається за 

формулою: 

РП
Б

ТРП
З


                          (3.5) 

 

Визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни. 

Критичний рівень постійних витрат при заданому рівні маржинального доходу 

і обсягу продаж визначають за формулами: 

)(РПВ нпост VЦ   

або                  (3.6) 
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Тобто, за даними формулами визначається максимально допустима величина 

постійних витрат, що покривається маржинальним доходом при заданому обсягу 

продаж, ціни і рівні питомих змінних витрат. При перевищенні постійними 

витратами цього рівня підприємство буде збитковим. 

Критичний рівень ціни (Цкр) визначається виходячи з заданого обсягу 

реалізації і рівня постійних витрат: 

V
н

пост
кр РП

В
Ц                          (3.7) 

 

Оцінка рішення про прийняття додаткового замовлення за ціною нижче 

собівартості продукції. Подібна ситуація виникає при спаді виробництва, якщо 

підприємство не взмозі сформувати портфель замовлень і його виробнича потужність 

використовується неповністю. Припустимо, що підприємство планувало портфель 

замовлень обсягом 100 тис. одиниць продукції по ціні за одиницю продукції 20 грн. 

Собівартість даного обсягу планувалась на рівні 1600 тис. грн., з яких 700 тис. грн. 

приходиться на постійні витрати. Однак протягом року ситуація змінилась і реальний 

обсяг продажу за прогнозами становитиме лише 60% від планового портфеля замовлень. 

В такій ситуації підприємство розглядає варіант прийняття до виконання додаткового 

замовлення обсягом 25тис. одиниць по ціні за одиницю 14 грн., що є меншою за планову 

собівартість. Крім того виконання додаткового замовлення потребує додаткових витрат на 

конструкторсько-технологічну підготовку виробництва у розмірі 50 тис. грн. Розрахунки, 

що дадуть відповідь на питання «чи вихідним буде прийняття додаткового замовлення», 

наведемо у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Обгрунтування доцільності прийняття додаткового замовлення 

Варіант 3 
Показники 

Варіант 1 
(100%) 

Варіант 2 
(60%) 60% доп.зам. разом 

1. Обсяг виробництва, одиниць 100000 60000 60000 25000 85000 
2. Ціна за одиницю продукції, грн. 20 20 20 14 - 
3. Виручка від реалізації, тис. грн. 
(п1·п2) 

2000 1200 1200 350 1550 

4. Змінні витрати на одиницю 
продукції, грн. 

9
100

7001600


  9 9 9 - 
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Закінчення таблиці 3.1 
Варіант 3 

Показники 
Варіант 1 

(100%) 
Варіант 2 

(60%) 60% доп.зам. разом 
5. Сума змінних витрат, тис. грн. 
(п1·п4) 

900 540 540 225 765 

6. Сума постійних витрат, тис. грн. 
1600–

900=700 
700 700 50 750 

7. Собівартість всього випуску, тис. 
грн. (п5+п6) 

1600 1240 1240 275 1515 

8. Собівартість одиниці продукції, 
грн. (п7/п1) 

16 20,7 – – 17,8 

9. Прибуток (збиток), тис. грн. (п3–7) +400 –40 – – +35 
 

Отже, в результаті розподілу постійних витрат між більшою кількістю 

продукції, собівартість одиниці продукції скоротилась з 20.7 до 17,8 грн., в 

результаті чого підприємство не лише змогло покрити збіток у 40 тис. грн., а й 

отримати прибуток 35 тис. грн. 

 

Обгрунтування структури товарної продукції. Одним із джерел резервів 

збільшення суми прибутку є оптимізація структури товарної продукції, тобто 

збільшення частки тих виробів, що приносять найбільший прибуток підприємству. 

Розрахунок прибутку відбувається через частку маржинального доходу з 

урахуванням структури реалізації продукції за формулами: 

і
1

у Ц

V)-Ц(
Д ПВ

n

і

 


,                        (3.8) 

де і – кількість асортиментних груп 

посту ВДРПП                          (3.9) 

На основі величини маржинального доходу приймається рішення про зміну 

частини продукції одного виду іншою в умовах повного завантаження потужності 

підприємства, що також веде до зміни структури випуску продукції. 
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3.4. Інформаційне забезпечення економічного аналізу 

Інформація – це відомості про навколишній світ та процеси, що відбуваються 

в ньому, які сприймаються людиною або специфічним пристроєм. 

Інформація — це впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан 

речей чи явищ, сукупність даних і знань про них. Вона може бути виражена за 

допомогою цифр, букв та інших символів. 

Економічна інформація відображає процеси та явища господарської діяльності 

підприємств або їх структурних підрозділів, закономірності функціонування ринку і 

його складових. 

Інформаційне забезпечення – це система одержання, оцінки, зберігання та 

переробки даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це створення бази даних, 

комплексу інформаційних засобів, необхідних для дослідження господарської 

діяльності та вирішення завдань управління. 

Система інформаційного забезпечення економічного аналізу включає три 

складових елементи: 

1) перелік інформаційних одиниць – інформаційні сукупності показників або 

документів, необхідних для вирішення завдань, що ставляться перед аналізом; 

2) структуру інформації – закономірності її формування і використання 

(правила побудови показників і документів, що містять ці показники); 

3) характеристику руху інформації – вивчення потоків інформації, побудова 

схем документообігу та інформаційних моделей. 

У інформаційнму забезпеченні використовуєть два поняття: дані та 

інформація, які часто ототожнюють,це і різні поняття. Дані – це відомості про стан, 

представлені у вигляді змістовної сукупності знаків. Дані можуть бути представлені 

у таких формах: числові, описові, схематичні, рисовані, накреслені. 

До інформації висувається багато вимог, а саме: 

1) повна і різнобічність – змога повністю охарактеризувати явище чи процес; 
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2) своєчасність – це отримання та подання інформації без затримки у чітко 

встановлені строки для задоволення інтересів її користувачів у потрібний момент 

або до певного терміну; 

3) оперативність – передбачає скорочення часу між операцією, подією та 

відображення її в облікових реєстрах; 

4) корисність – означає можливість використання її для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень; 

5) доречність – інформації полягає в її здатності впливати на прийняття 

рішень користувачів, допомагаючи їм оцінювати отримані результати та 

прогнозувати майбутні події; 

6) достовірність та надійність – полягає в високій якості інформації, 

об'єктивному відображенні господарської діяльності, відсутності суттєвих помилок 

або пристрасних оцінок; 

7) правдивість – передбачає, що інформація має об'єктивно та повною мірою 

відображати сутність предмета чи явища, процесів, які вивчаються; 

8) можливість перевірки – оцінка інформації, проведена різними експертами, 

повинна привести до однакових результатів 

9) нейтральність – характеризується безпристрасністю інформації щодо різних 

груп користувачів; 

10) доступність і зрозумілість – означає, що інформація має бути доступною 

для сприйняття різними групами користувачів, аналітиків, бути однозначною, 

чіткою і без зайвої деталізації; 

11) зіставність – це можливість порівняння даних за об'єктами, різними 

джерелами, обсягом, у часі і просторі, а також виявлення тенденцій; 

12) суттєвість – це значимість інформації у відпрацюванні і прийнятті 

відповідних рішень. 

13) цінність – це можливість використання інформації для оцінки діяльності 

підприємства та прогнозування тенденцій його перспективного розвитку; 
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14) переважання економічного змісту над формою – відображення інформації 

з позиції економічної сутності операції, а не її юридичної форми, яка може 

передбачати інше трактування. 

15) конфіденційність – це надання користувачам тільки тієї інформації, яка не 

завдасть шкоди підприємству з боку конкурентів. 

Ефективність економічного аналізу визначається якістю інформаційного 

забезпечення. Якісна система економічної інформації відповідає вимогам, що 

випливають з загальних вимог до інформації: 

1) містить мінімальний, але достатній обсяг інформації для вироблення 

управлінських рішень; 

2) забезпечувати достовірність інформації на всіх етапах її проходження; 

3) проходити мінімум рівнів управління та структурних підрозділів; 

4) частота надходження та тривалість обробки інформації має відповідати 

частоті і швидкості зміни стану відповідного елементу виробництва; 

5) відповідати системі управлінських функцій; 

6) містити по мірі можливості відомості про відхилення відповідних 

параметрів явищ і процесів від нормального стану; 

7) ступінь узагальнення показників і широта номенклатури параметрів 

оцінюваного об’єкта має відповідати рівню управління; 

8) всі органи управління, незалежно від рівн управління і спеціалізації 

підрозділів, повинні володити необхідним мінімумом інформації про головні цілі 

підприємства; 

9) подаватися в наочному вигяді; 

10) містити мінімум обсягу інформації при максимумі змістовного 

навантаження на її одиницю. 

Економічна інформація класифікується за певними ознаками серед яких 

виділяють: 

1) за функціональним призначенням: планова, нормативно-правова, облікова, 

звітна та необлікова; 

2) за змінністю: постійна, умовно-постійна та змінна; 
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3) за рівнем узагальнення: первинна і зведена; 

4) за способом отримання: первісна і вторинна; 

5) за місцем отримання інформації: внутрішня і зовнішня; 

6) за стадією оброблення: вхідна та вихідна; 

7) залежно від носіїв інформації: машинна і немашинна; 

8) за способом подання: текстова, цифрова і графічна; 

9) за змістом: комплексна і тематична; 

10) за часом використання; оперативна, поточна, перспективна; 

11) відносно предмету дослідження: основна і допоміжна; 

12) за періодичністю надходження: регулярна (планові і облікові дані) і 

епізодична (формується по мірі необхідності). 

Джерела інформації поділяють на дві групи: внутрішні і зовнішні. До 

зовнішніх джерел відносяться спеціалізовані (бюлетні агентств з маркетингових 

досліджень), вторинні (інформація, що публікується), оригінальні (дослідження з 

позицій споживача). Внутрішні джерела включають результати досліджень 

аналітичного відділу підприємства та інформація від його функціональних 

підрозділів 

Для проведення економічного аналізу джерела інформації можна поділити на 

облікові, планові та позаоблікові Облікові джерела інформації включають 

документи бухгалтерського, статистичного обліку та звітності. Планові джерела 

інформації – це документи з планування, зокрема плани, нормативи, технологічні 

карти виконання робіт, кошториси витрат, проектні, госпрозрахункові завдання 

тощо. Позаоблікові джерела – це документи, які регулюють господарську діяльність 

і які поділяються на регламентовані (законодавчо-регулюючі та розпорядчі 

документи) та нерегламентовані (матеріали засобів масової інформації, наукових 

конференцій, прес-конференцій, нарад, виступів, матеріали спеціальних обстежень 

тощо). 
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Створення раціонального потоку інформації спирається на такі принципи: 

1) виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх 

задоволення (забезпечення надходження даних саме по тих напрямах діяльності і з 

такою деталізацією, яка потрібна в цей момент аналітику для дослідження процесу); 

2) об’єктивність відображення процесів виробництва, обігу, розподілу і 

споживання, використання природних, трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів; 

3) єдність інформації, яка поступає з різних джерел та усунення дублювання 

первинної інформації (кожне явище реєструється тільки один раз, а отримані 

результати можуть використовуватись в обліку, плануванні, контролі та аналізі); 

4) оперативність інформації, як умова ефективності аналізу, яка 

забезпечується використанням сучасних засобів зв’язку та впровадженням методів 

дистанційної передачі даних; 

5) обробка первинної інформації на ЕОМ з виведенням на її основі необхідних 

показників; 

6) можливе скорочення обсягу первинної інформації та підвищення рівня її 

використання (наявність різнобічної інформації для якісного комплексного аналізу, 

але надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збирання і прийняття 

рішення). 

7) розробка програм використання і аналізу первинної інформації для цілей 

планування та управління. 

З розвитком ринкових відносин зростає потреба в аналітичній інформації, що 

пов’язано з неохідністю розробки і обґрунтування бізнес-планів підприємства, 

комплексної оцінки ефективності короткострокових і довгострокових управлінських 

рішень. У зв’язку з цим об’єктивною необхідністю стала автоматизація аналітичних 

розрахунків, роль якої полягає в наступному: 

– підвищення продуктивності праці економістів-аналітиків за рахунок 

вивільнення їх від технічної роботи і розширення творчої діяльності, що сприяє 

поглибленню досліджень, вирішенню складніших економічних завдань; 
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– глибоке та всебічне вивчення економічних явищ і процесів, повніше 

дослідження факторів та виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; 

– підвищення оперативності та якості аналізу, його загального рівня і дієвості 

(заміна наближених розрахунків більш точними; вирішення багатовимірних 

завдань). 

Застосування ЕОМ розширює перелік конкретних питань економічного 

аналізу, а також зміщує його напрям з традиційного оцінювання діяльності за 

минулі періоди до вивчення поточних і майбутніх ситуацій з метою сприяння 

розробленню обґрунтованих і зважених управлінських рішень. 

Досвід проектування автоматизованого робочого місця аналітика дозволяє 

узагальнити вимоги до його функціонування, а саме: 

1) своєчасне задоволення обчислювальних і інформаційних потреб економіста 

при проведенні аналізу господарської діяльності; 

2) мінімальний час відповіді на аналітичні запити; 

3) можливість представлення кінцевої (результативної) інформації в табличній 

та графічній формах; 

4) можливість внесення коректив до методики розрахунків та форми 

відображення кінцевого результату; 

5) повторення процесу розрахунку з будь-якої точки розрахунку. 

Отже, комплексна комп’ютеризація аналізу забезпечує збереження цілісності 

(системності) аналізу за умови децентралізованої обробки інформації; поєднання 

процесу обробки інформації з процесом прийняття рішення; підвищення 

оперативності та дієвості аналізу. 
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Питання для самоперевірки 

1. За якими класифікаційними ознаками економічний аналіз поділяється на 

    види? 

2. Охарактеризуйте особливості внутрішнього і зовнішнього видів 

    економічного аналізу. 

3. На які види поділяється економічний аналіз за об’єктами управління? 

4. Розкрийте сутність функціонально-вартісного аналізу. 

5. Які методи використовуються при проведенні функціонально-вартісного 

    аналізу? 

6. Охарактеризуйте сутність маржинального аналізу. 

7. Опишіть основні сфери застосування маржинального аналізу. 

8. Охарактеризуйте систему інформаційного забезпечення економічного 

    аналізу. 

9. Яким вимогам повинна відповідати економічна інформація? 

10. Охарактеризуйте принципи створення раціонального потоку інформації. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА 

ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

4.1. Значення, завдання та джерела інформації для аналізу 

В умовах ринкової економіки підприємства самостійно формують виробничу 

програму на основі господарських договорів Із споживачами продукції і визначають 

перспективи росту обсягу виробництва, виходячи з попиту на окремі види продукції 

та виробничої спроможності (потужності) підприємства. При цьому повинні бути 

враховані інтереси споживачів та їх вимоги до якості продукції. Обсяги виробництва 

товарної продукції та її реалізації свідчать про рівень використання виробничого 

потенціалу підприємства. 

Значення аналізу виробництва товарної продукції та її реалізації обумовлено 

тим, що від її обсягу, асортименту та якості залежать усі інші техніко-економічні та 

основні фінансові показники роботи підприємства. Основу для виконання аналізу 

становлять матеріали досліджень стану матеріально-технічної бази, рівня організації 

виробництва і праці, ефективності використання виробничих фондів, трудових І 

матеріальних ресурсів. В умовах ринкової економіки роль аналізу товарної 

продукції та її реалізації зросла, насамперед, у зв’язку зі самостійністю прийняття 

підприємством рішень у формуванні виробничої програми, якому повинне 

передувати виявлення і визначення залежності між результатами виробництва та 

витраченими ресурсами. 

Основні завдання аналізу виробництва і реалізації продукції: загальна оцінка 

організації роботи із формування виробничої програми, п обгрунтованості та 

напруженості при виробництві окремих видів продукції; 

– оцінка динаміки та зміни обсягу товарної продукції в оптових цінах і 

натуральних одиницях виміру – за складом і структурою продукції та якістю 

поліграфічного виконання; 

– всебічне вивчення основних факторів впливу на обсяг виробництва, 

реалізацію продукції та її якість; 
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– виявлення внутрігосподарських резервів збільшення обсягів виготовлення і 

реалізації продукції, поліпшення її якості, забезпечення ритмічності виробництва і 

реалізації продукції. 

– джерелами інформації для аналізу обсягу виробництва товарної продукції 

та її реалізації є, насамперед, державна статистична звітність: «Звіт про основні 

показники діяльності підприємства за рік» (форма № 1 – Підприємство); 

«Квартальний звіт підприємства по продукції» (форма № 1-П квартальна, річна); 

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2 квартальна, річна); «Рентабельність 

виробництва окремих видів продукції» (форма №6 квартальна, річна); «Звіт з 

праці» (форма № 1-П В місячна, квартальна, річна); «Звіт про наявність та рух 

основних фондів, амортизацію» (форма № 11-ОФ квартальна, річна); «Баланс 

виробничої потужності за рік» (форма № БП річна). Крім цих джерел інформації, 

використовується «Розрахунок повної собівартості продукції – за квартальними 

статтями витрат і калькульованими групами», що виконується на підприємстві за 

звітний період (поквартально та за рік). Для внутрішнього оперативного аналізу 

використовуються: добова і декадна звітність про випуск і відвантаження 

продукції та відомості, які можуть бути одержані з даних оперативного 

управлінського обліку. 

 

4.2. Загальна оцінка динаміки 

та зміни обсягу виробництва товарної продукції 

У процесі налізу використовуються дані статистичної звітності (форма № 1-

П), яка містить: обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах звітного 

періоду; виробництво товарної продукції в натуральних, умовних і фізичних 

одиницях виміру. 

Кінцеві результати виробництва товарної продукції та її реалізації у 

значній мірі залежать від використання середньорічної виробничої потужності 

підприємства. Загальна оцінка обґрунтованості та напруженості програми 

виробництва окремих видів товарної продукції за звітний період визначають 

порівнянням їх випуску в натуральних умовних одиницях ПТнаті, з відповідною 
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виробничою потужністю ПОТі і розрахунком коефіцієнта її використання 

Квик.пр.і за даними форми № БП: 

і

наті
іпрвик ПОТ

ПТ
К ..                                                       (4.1) 

Зміна цього показника протягом суміжних років свідчить (при його збільшенні) 

про позитивні зрушення в організації формування виробничої програми. Низький 

рівень Квик.пр.і та його зменшення, у порівнянні з базовим періодом, свідчить про 

недовикористання наявних можливостей щодо випуску певної продукції і вимагає 

поглибленого аналізу причин зменшення її виробництва та розроблення заходів щодо 

поліпшення організації формування виробничої програми. При значному розходженні 

значень Квих.пр.і за видами продукції слід забезпечити раціональний перерозподіл 

виробничої програми за окремими видами устаткування. 

При цьому необхідно вивчити попит на продукцію, що вироблялась у звітному 

періоді, проаналізувати виконання договорів, розширення чи продовження яких 

(при наявних виробничих потужностях і ресурсах) може принести підприємству 

максимальну вигоду. 

Аналіз обсягів виробництва товарної продукції (за окремими видами) 

починають з оцінки виконання плану виробництва і росту його обсягу порівняно з 

базовим періодом по підприємству в цілому та по виробничих підрозділах. 

Особливо уважно потрібно вивчити динаміку обсягів випуску товарної продукції. 

При цьому використання натуральних показників виміру обсягів виробництва дає більш 

коректні результати розрахунку темпів росту, оскільки дозволяє уникнути неточностей 

такого розрахунку (за вартісними оцінками) через інфляцію. 

Виокремлення в аналізі впливу зміни цін на окремі види продукції на обсяг 

виробництва здійснюють розрахунком агрегатного індексу цін (ІЦ) за формулою: 

                          
)(

)(

...

...

бізвінат

звізвінат

ЦПТ

ЦТ
ІЦ




 ,                                                                     (4.2) 

де ПТнат.і.зв  – обсяг і-го виду продукції в натуральних одиницях за звітом; 

     Ці.зв,Ці.б  – ціна за натуральну одиницю продукції і-то виду, відповідно, у 

звітному і базовому періодах. 
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За цією формулою обчислюють індекс цін за номенклатурою (асортиментом) 

продукції. При цьому різниця між чисельником і знаменником агрегатного індексу 

цін показує, як вплинула саме зміна цін на обсяг товарної продукції. 

Однак, для приведення показників обсягу випуску (реалізації) продукції 

підприємства за період, який аналізується, у порівнянний вигляд, доцільно 

використовувати показники фактичного випуску продукції (у цінах, що фактично 

склалися) за звітний період і за базовий період (у цінах звітного періоду). При цьому 

для порівняння продукції фактичний обсягу натуральному виразі базового періоду 

перемножується на середні ціни за одиницю продукції звітного періоду. Для 

непорівнянної продукції, яка вироблялася лише у базовому періоді, перерахунок 

виконують шляхом збільшення обсягу такої продукції на загальний індекс за 

звітний період. У такому ж порядку доцільно коригувати базовий обсяг платних 

послуг та виготовлення продукції, облік якої в натуральних одиницях виміру не 

ведеться. 

У таблиці 4.1 наведено дані для розрахунку показників вартості товарної 

продукції умовного підприємства (в оптових цінах звітного періоду) за звітний і 

базовий періоди – для оцінки динаміки обсягу товарної продукції, продуктивності 

праці одного працюючого, фондовіддачі основних виробничих фондів, аналізу 

собівартості і рентабельності продукції. 

Для аналізу обсягу виробництва товарної продукції слід визначати; 

1) абсолютний відхил показників звітного періоду від планового (фактичний) – 

за звітом базового періоду у цінах звітного періоду; 

2) процент виконання плану, темп росту в процентах порівняно зі звітом 

базового періоду – за цінами звітного. 

Для вивчення інтенсивності та напряму зміни обсягу виробництва товарної 

продукції визначають темпи її росту і приросту за ряд років, середньорічні темпи 

росту (ΔjПТ) й середньорічні темпи приросту (ΔƒПТ). 
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Характеристикою середньорічного темпу росту в процентах за базовий період 

служить  cередньогеометрична величина, розрахунок якої можна виконати двома 

способами: 

                                         100 n

бз

n
пт ПТ

ПТ
j ,                                (4.3) 

де п – кількість років (крім базового); 

ПТп – товарна продукція за звітом п-го року; 

ПТб3 – товарна продукція за звітом базового періоду у порівнянних цінах п -го 

року. 

           

      n
n ККК  ...21ƒпт ,                                                          (4.4) 

 

де К1...Кп – продукція за звітом у порівняльних цінах п -го року, у процентах 

до попереднього року.
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Таблиця 4.1 

Розрахунок вартості товарної продукції базового періоду у цінах звітного періоду для оцінки динаміки обсягу продукції, 

продуктивності праці, фондовіддачі основних виробничих фондів 

Дані звітного періоду Дані базового періоду 
Дані базового періоду 

(у цінах звітного) 
В
ид

 п
ро
ду
кц
ії
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ці
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м
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ст
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не
по
рі
вн
ян
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пр
од
ук
ці
я,

 т
ис

. 
гр
н.

 

ра
зо
м

, т
ис

. г
рн

. 

Книжково-журнальна 
тис. привед.     

ф.-в. 
66355,4 32,8 2176,6 58653,6 30,41 1783,8 1923,8 – – 

Газетна 
тис. газет 

(4-полосних, 
ф-т А2) 

133,6 190,87 25,5 36,3 258,95 9,4 6,9 – – 

Паперово-білова – – – 105,1 – – 155,0 – 193,8 193,8 

Образотворча 
тис. привед. 

ф.-в. 
7293,3 97,6 711,8 2216,5 56,3 124,8 216,3 – 216,3 

Бланкова 
тис. привед. 

ф.-в. 
37,6 380,3 14,3 268,1 92,88 24,9 102 – 102,0 

Товари народного споживання шт – – 5,2 – – 19,4 – 23,9 23,9 

Репродукції картин шт – – 0,9 – – – – – – 
Макулатура кг – – 6,4 – – 4,0 – 5,0 5,0 
Усього    3045,8   2121,3 2249,0 222,7 2471,7 



 

 

Середньорічний темп приросту продукції ∆ƒПТ.ср визначають як 100%. За цією 

методикою визначають аналогічні показники (у грошових та натуральних 

одиницях). 

Як приклад аналізу тут і далі використано дані звіту поліграфічного 

підприємства за два суміжні роки. 

Дані табл. 4.2 свідчать про те, що поліграфічне підприємство у звітному 

періоді збільшило обсяг товарної продукції порівняно з базовим (за цінами звітного 

періоду) на 574,1 тис. грн. або на 23,2%, у т. ч,: книжково-журнальної – на 13,1 %, 

газетної – на 269,6 %, образотворчої – на 229,1 %, за рахунок репродукцій картин і 

макулатури – на 28,0%. Зменшився обсяг паперово-бідової продукції на 45,8 %, 

бланкової – на 86 %, товарів народного споживання – на 78,2 %. 

Позитивно характеризує роботу підприємства збільшення обсягу продукції (в 

натуральних умовних одиницях порівняно з базовим періодом у цілому) на 12729,7 

тис. прив. ф.-в. (73935,7–61206), тобто на 20,8%, у т. ч. книжково-журнальної – на 

13,1 %, газетної – на 267,8%, образотворчої на 229%. Обсяг бланкової продукції 

зменшився на 230,5 тис. тис. прив. ф.-в., або на 86 %, і склав всього 14% до базового 

періоду. 

Показники аналізу свідчать, що темп росту обсягу виробництва продукції в 

натуральному виразі порівняно з базовим періодом становив 120,8 %. Динаміку 

обсягу виробництва за цей період слід вважати задовільною. Тенденцію змін 

динаміки обсягу виробництва товарної продукції оцінюють за темпами її росту 

протягом ряду років – у процентах до базового періоду. 

Як свідчать дані таблиці 4.2, темп росту товарної продукції у порівнянних 

цінах звітного періоду на 2,4 % вищий від темпу зростання випущеної продукції в 

натуральних показниках, що викликано зміною складу і структури товарної 

продукції порівняно з базовим періодом і характеризується неоднаковими темпами 

росту' окремих видів продукції, а також виготовленням продукції (репродукцій 

картин), якої у базовому періоді не було. 

Обсяг товарної продукції у фактично діючих цінах підприємство збільшило 

порівняно з базовим періодом (у фактично діючих цінах) на 924,5 тис. грн. або на 
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43,6 %. Загальна сума абсолютного збільшення і процент зростання обсягу товарної 

продукції в діючих оптових цінах перевищують абсолютні відхили на 350,4 тис. ірн 

(924,5-574,1) і темп росту обсягу товарної продукції на 20,4% (143,6-123,2) порів-

няно з базовим періодом (у цінах звітного періоду). Це результат впливу інфляції 

(зміни цін на окремі види продукції). 

 

Таблиця 4.2 

Обсяг виробництва товарної продукції 

Значення за період Відхил 
Види продукції 

базовий звітний 
облік. 
один. 

% 

У натуральному виразі, тис. привед. ф. -в. 

Книжково-журнальна 58653,6 66355,4 7701.8 113,1 

67,8 249,4 181,6 367,8 Газетна 
тис. привед. ф.-в., 
тис. 4-полосн. газет формату А2 36,3 133,6   
Паперово-білова – – – – 
Образотворча 2216,5 7293,3 5076,8 329,0 
Бланкова 268,1 37,6 -230,5 14,0 

Товари народного споживання – – – – 

Репродукції картин – – – – 
Макулатура – – – – 
Усього по підприємству 61206,0 73935,7 12729,7 120,8 

В оптових цінах звітного періоду, тис. гри 

Книжково-журнальна 1923,8 2176,6 252,8 113,1 
Газетна 6,9 25.5 18,6 369.6 
Паперово-білова 193,8 105,1 –88,7 54,2 
Образотворча 216,3 711,8 495,5 329,1 
Бланкова 102,0 14,3 –87,7 14.0 

Товари народного споживання 23,9 5,2 –18,7 21,8 

Репродукції картин – 0,9 0,9 – 
Макулатура 5,0 6,4 1,4 128.0 
Усього по підприємству 2471,7 3045.8 574,1 123.2 

У діючих оптових цінах, тис. гри 

Книжково-журнальна 1783,8 2176.6 392,8 122,0 
Газетна 9,4 25,5 16,1 271,3 
Паперово-білова 155,0 105,1 –49,9 67,8 
Образотворча 124,8 711,8 587,0 570.4 



 

 

125

 
Закінчення таблиці 4.2 

 
Значення за період Відхил 

Види продукції 
базовий звітний облік. % 

Бланкова 24,9 14,3 –10,6 57,4 

Товари народного споживання 19,4 5,2 –14.2 26,8 

Репродукції картин – 0,9 0,9 – 
Макулатура 4,0 6.4 2,4 160.0 

Усього по підприємству 2121,3 3045,8 924,5 143,6 І 

 

4.3.Аналіз впливу факторів на обсяг і динаміку товарної продукції 

На обсяг і динаміку виробництва продукції впливають різні фактори, які 

діляться на виробничі і невиробничі, пов’язані з постачанням та збутом продукції. 

Невиробничі фактори впливають на обсяг виробництва не безпосередньо, а через 

виробничі фактори. 

Виробничі фактори зводяться до трьох основних, груп: праця (трудові 

ресурси): предмети праці (матеріальні ресурси); засоби праці (основні виробничі 

фонди). Оскільки виробничий процес здійснюється лише за наявності всіх трьох 

груп факторів (елементів), які діють не ізольовано, а взаємообумовлено, то виявити 

вплив на результати виробництва кожної окремої групи неможливо. 

На більшості поліграфічних підприємств провідною групою факторів, які 

визначають виробничі можливості і засоби праці, є виробничі. Виробничий фактор 

кожної з трьох груп ділиться на кількісний та якісний. У групі трудових ресурсів 

кількісним фактором є середня облікова чисельність працівників Ч, якісними – 

продуктивність праці одного працюючого ППР, У групі засобів праці кількісним 

показником є середньорічна вартість основних виробничих фондів Фосн.ср. а якісним 

– фондовіддача ФВ. У групі матеріальних ресурсів кількісним фактором є вартість 

витрачених матеріалів М, а якісним – матеріаловіддача МВ. Забезпечення 

підприємства виробничими ресурсами та ефективність їх використання діють на 

обсяг виробництва товарної продукції ПТ у взаємозв’язку, що виражається 

рівнянням: 

МВМФВФЧППРПТ оснср                   (4.5) 
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Починаючи аналіз впливу виробничих факторів на обсяг виробництва 

продукції, розраховують самі фактори – кількісні та якісні. Для визначення 

абсолютного впливу кожного фактора на обсяг товарної продукції порівняно з 

базою (планом, базовим періодом) в економічному аналізі застосовують спосіб 

різниць. При цьому дотримуються загального правила: визначаючи вплив зміни 

кількісного фактора, базову величину якісного фактора множать на зміну (відхил) 

кількісного фактора. Для визначення впливу зміни (відхилу) якісного фактора 

необхідно зміну (відхил) якісного фактора перемножити на фактичне значення 

кількісного фактора. 

Для характеристики економічного росту виробництва розраховують частку 

приросту товарної продукції за рахунок зміни якісних і кількісних факторів кожної з 

груп виробничих факторів. 

Інтенсивний (переважно інтенсивний) характер економічного росту має місце, 

коли весь приріст (або більшу його частку) одержано за рахунок поліпшення 

якісних факторів: продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі. 

Екстенсивний (переважно екстенсивний) характер економічного росту – коли весь 

приріст (або більшу його частку) одержано за рахунок поліпшення кількісних 

факторів. 

Виявлення резервів зростання ефективності використання виробничих 

ресурсів – важливий шлях збільшення обсягу товарної продукції без додаткового 

залучення виробничих ресурсів, зниження собівартості продукції і (при незмінних 

цінах) підвищення рівня її рентабельності. 

Результати розрахунків впливу зміни виробничих факторів на обсяг товарної 

продукції наведено у таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3. 

Узагальнюючі показники використання виробничих ресурсів 

Звітні дані за період Відхил 
Показник 

об
лі
к.

 
од
ин

. 

базовий звітний % облік. 
один.

Середньорічна облікова 
чисельність працюючих 

особа 303 288 95,0 –15 

Продуктивність праці 
одного працюючого 

тис. грн. на 1 
працюючого

6 10,58 129.7 2.42 

Середньорічна вартість 
основних виробничих 
фондів 

тис. грн. 5690 5758.4 101.2 68,4 

Фондовіддача грн. 0,434 0,529 121,9 0,095 

Вартість витрачених 
матеріалів 

тис. грн. 974.0 1216,1 124,9 242,1 

Матеріаловіддача грн. 2,54 2,505 98,6 –0,035 

Обсяг товарної продукції в 
оптових цінах звітного року 

тис. грн. 2471,7 3045,8 754.1 123,2 

 

Зміни показників використання виробничих ресурсів залежать від різних 

факторів. 

Впливи змін трудових факторів складаються з: 

1) впливу зміни чисельності промислово-виробничого персоналу 

–15·8,16 = –122,9 тис. грн.; частка від загального відхилу – 21,4%; 

2) впливу зміни продуктивності праці 

2,42 · 288,0 = 697,0 тис. грн.; частка до загального відхилу – 121,4 %. 

Разом – 754,1 тис. грн. (100,0 %). 

Зменшення кількості працюючих при незмінній базовій продуктивності праці 

могло призвести до скорочення обсягу товарної продукції на 122,9 тис. грн. або на 

21,4% від загального відхилу товарної продукції порівняно з базовим періодом. 

Одночасно діяв якісний фактор – підвищилася продуктивність праці, що обумовило 

збільшення випуску товарної продукції на 697,0 тис. грн., частка якого в загальному 

відхилі склала 121,4%. Отже, весь приріст товарної продукції досягнуто за рахунок 

росту продуктивності праці. 
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Впливи змін факторів використання засобів праці складаються з; 

1) впливу збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів 

68,4 · 0,434 = 29,2 тис. грн.; частка до загального відхилу – 5,1 %; 

2) впливу збільшення фондовіддачі 

0,095 · 5758,4 = 544,9 тис. грн; частка до загального відхилу – 94,9 %. 

Разом – 574,1 тис. гри (100,0 %). 

Збільшення середньорічної вартості основних виробничих фондів при 

незмінній базовій фондовіддачі могло призвести до збільшення випуску товарної 

продукції на 25,9 тис. грн., частка якого від загального відхилу могла скласти 5,1 %. 

В основному, зростання обсягу товарної продукції на 544,9 тис. грн. (94,9 % від 

загального абсолютного збільшення) пов’язане зі збільшенням фондовіддачі. 

Впливи змін факторів використання матеріальних витрат складаються з; 

1) впливу зміни вартості матеріалів, витрачених на виробництво 

242,1 · 2,54 = 616 тис. грн. (107,1 % від загального відхилу); 

2) впливу зміни матеріаловіддачі 

– 0,035 · 1216,1 = – 40,9 тис. грн. (7,1 % від загального відхилу). 

Разом – 574,1 тис. грн. (100,0%). 

Розрахунки показали, що збільшення вартості матеріалів, витрачених на 

виробництво при незмінній базовій матеріаловіддачі, могло призвести до 

збільшення обсягу товарної продукції на 616,0 тис. грн. (107,1 % до зростання в 

цілому). Однак, зменшення матеріаловіддачі вплинуло на зменшення обсягу 

виробництва на 40,9 тис. грн. або на 7,1%. 

Отже, рівень ефективності використання матеріальних витрат у порівнянні з 

базовим періодом знизився. Отож приріст товарної продукції в цілому пов’язаний з 

додатковим залученням вартості матеріалів, витрачених на виробництво. 

Аналіз зміни якісних показників використання виробничих ресурсів показав, 

що резервом зростання обсягу виробництва товарної продукції (у конкретному 

випадку) є поліпшення використання матеріальних ресурсів і збільшення 

матеріаловіддачі. 
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4.4. Аналіз випуску (поставки) продукції за номенклатурою 

Цей аналіз виконують, коли за договором (контрактом) передбачені обсяги 

поставки підприємству продукції за встановленим переліком її видів 

(номенклатурою) та кількістю в натуральних (умовних, фізичних) одиницях. 

Оцінка виконання договору поставок продукції базується на порівнянні 

фактичної кількості продукції з кількістю, передбаченою договором (за видами 

продукції, включеними в номенклатуру), та визначенні абсолютного відхилу від 

договору – у процентах його виконання. Важливе значення має аналіз виконання 

поставок продукції для державних потреб, оскільки при недовиконанні цих поставок 

за обсягом І строками винуватець виплачує неустойку, що не звільняє його від 

виконання поставки у подальшому. 

Під асортиментом розуміють весь перелік вироблюваних видів продукції із 

зазначенням обсягів її випуску як у натуральному, так і у вартісному виразі. 

Важливість аналізу асортименту випущеної продукції полягає в тому, що його зміна 

порівняно з асортиментом базового періоду (плану) впливає на техніко-економічні 

показники роботи підприємства. Оцінка асортиментних зрушень у випуску 

продукції, порівняно з базою за критерієм впливу всього обсягу товарної продукції 

на її рентабельність та суму прибутку, повинна враховуватись у прийнятті рішень 

щодо формування обсягів окремих видів продукції на майбутній період. 

Аналіз випуску продукції за асортиментом здійснюють за методом 

найменшого або середнього процента росту до базового показника за формулою: 

1001
.

. 



бз

n

i
бзі

аспт ПТ

ПТ
К ,                                 (4.6) 

де асптК .  – випуск продукції за асортиментом, %; 

      бзіПТ .  – сума випущеної продукції і-го виду в звітному періоді, але не 

більше ніж базовий її випуск;  

     бзПТ  – базовий випуск продукції. 

При цьому більший від бази випуск кожного виду продукції, але не 

передбачений в базовому періоді, в розрахунок асортименту продукції не береться. 
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Таблиця 4.4 

Аналіз випуску продукції за асортиментом середнього проценту росту до базового періоду 

Значення за період Відхил 

Вид продукції 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

у 
ра
м
ка
х 

ба
зо
во
го

 
пе
рі
од
у 

бі
ль
ш
е 
ві
д 

ба
зо
во
го

 
пе
рі
од
у 

м
ен
ш
е 
ві
д 

ба
зо
во
го

 
пе
рі
од
у 

Книжково-журнальна 1923,8 2176,6 1923,8 252,8  

Газетна 6,9 25,5 6,9 18,6  

Паперово-білова 193,8 105,1 105,1 – 88,7 

Образотворча 216,3 711,8 216-3 495,5  

Бланкова 102,0 14,3 14,3  87,7 

Товари народного 
споживання 

23,9 5,2 5,2  18,7 

Репродукції картин – 0,9 – 0,9  

Макулатура 5,0 6,4 5,0 1,4  

Усього 2471,7 3045,8 2276,6 769,2 195,1 

 

За даними табл. 9.2 найменший ріст обсягу товарної продукції у порівняних цінах 

проти базового періоду стосується бланкової продукції і складає 14%. Зважаючи на 

незначну частку (0,47%) цієї продукції в загальному обсязі товарної продукції (за 

звітом), такий метод визначення асПТК .  у даному конкретному випадку не прийнятний. 

Коефіцієнт випуску продукції за асортиментом, визначений методом 

середнього процента росту, складає 92,1% (2276,6 / 2471,7 ·100). Решту (23,1%) 

збільшення товарної продукції (769,2 / 2471,7 · 100) порівняно з базовим періодом 

досягнуто внаслідок асортиментних зрушень, в основному, за рахунок збільшення 

випуску книжково-журнальної та образотворчої продукції. 

Структура продукції – це співвідношення окремих її видів у загальному обсязі 

виробництва, виражене у процентах. Зміна структури випуску продукції порівняно з 

базовим періодом (планом) призводить до структурних зрушень. 

Нерівномірний процент росту окремих видів продукції порівняно з базою 

викликає відхили від базової структури продукції, порушуючи тим самим умови 
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порівнянності всіх економічних показників. При визначенні дії структурних 

зрушень на обсяг товарної продукції і для усунення цього впливу на економічні 

показники роботи підприємства використовують метод середніх цін або метод 

прямого розрахунку по всіх видах продукції. 

При використанні методу середніх оптових цін зміна обсягу товарної 

продукції під впливом структурних зрушень ±∆ПТстр.зр порівняно з базою (планом) 

визначають за формулою: 

звнатбзізвізрстр ПТЦЦПТ .... )(   ,                                (4.7) 

 

де бзіЦ . , біЦ .  – оптова ціна одиниці і-го виду продукції в натуральному виразі, 

відповідно, звітного і базового періодів; 

звнатПТ .  – випуск і-го виду продукції в натуральному виразі за звітний період. 

Якщо в складі товарної продукції є види продукції і послуги, облік яких у 

натуральних одиницях не ведеться, для визначення впливу структурних зрушень 

використовують метод прямого розрахунку. При цьому для кожного виду продукції 

розраховують випуск її за звітом при базовій структурі шляхом множення базового 

випуску кожного виду на середній коефіцієнт росту обсягу продукції в цілому (до 

бази) або шляхом множення загального обсягу продукції (за звітом) на базову 

частку (коефіцієнт) кожного її виду. 

У таблиці 4.5 наведено результати розрахунків впливу структурних зрушень 

на обсяг товарної продукції методом прямого розрахунку.
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Таблиця 4.5 

Аналіз структури і розрахунок впливу структурних зрушень на обсяг товарної продукції 

методом прямого розрахунку 

Обсяг продукції (тис. 
грн.) за період 

Структура продукції (%) за період 

Продукція 
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ії

 в
 

м
еж

ах
 б
аз
ов
ої

 с
тр
ук
ту
ри
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Книжково-журнальна 1923,8 2176.6 77,83 71,46 –6.37 2370.6 –194.0 2176.6 

Газетна 6,9 25.5 0,28 0,84 0,56 8,5 + 17.0 8.5 

Паперово-білова 193,8 105,1 7,84 3,45 –4,39 238,8 –133,7 105.1 

Образотворча 216,3 711,8 8.75 23,37 14,62 266,5 +445,3 266.5 

Бланкова 102,0 14,3 4.13 0,47 –3,66 125,8 –111,5 14.3 

Товари народного споживання 23,9 5,2 0,97 0.17 –0.80 29.5 –24,3 5,2 

Репродукції картин – 0,9 – 0.03 0.03 – +0.9 0 

Макулатура 5,0 6,4 0,2 0,21 0,01 6.1 -ю,з 6.1 

Усього по підприємству 2471.7 3045,8 100,00 100,00 – 4-3045,8 -463,5 2582,3 
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Застосовуючи цей метод для кожного виду продукції за структурою, у випуск 

зараховують перерахований фактичний її випуск при плановій структурі, але не 

більше ніж за звітом (у межах звіту). Відхили обсягу продукції під впливом 

структурних зрушень по кожному виду визначають як різницю між обсягом 

продукції за звітом і перерахованим обсягом за звітом при базовій структурі. 

Розрахунки, наведені в табл. 4.5, показали, що структура товарної продукції 

порівняно з базовою зазнала значних змін. Зменшилися частки: книжково-журнальної 

продукції (на 6,37 %), паперово-білової (на 4,39%), бланкової (на 3,66%), товарів 

народного споживання (на 0,8%). Збільшилися частки: газетної продукції (на 0,56%), 

образотворчої (на 23,37%), репродукцій картин (на 0,03%) і макулатури (на 0,01%). 

Звітний випуск продукції в межах базової структури склав 2582,3 тис. грн. або 

104,5% до обсягу продукції базового періоду. 

Під впливом структурних зрушень обсяг продукції зменшився порівняно з 

базою на (2582,3–3045,8)=463,5 тис. грн. або на 18,8%. 

Насамкінець слід оцінити вплив структурних зрушень за критерієм впливу 

всього обсягу випущеної продукції на її рентабельність і суму прибутку. 

Таблиця 4.6 

Рентабельність продукції звітного періоду 

Види 
продукції 
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Книжково-журнальна 2176,6 1979,4 197,2 10.0 

Газетна 25,5 23,2 2,3 9.9 

Паперово-білова 105,1 87,8 17.3 19,7 

Образотворча 711,8 586,9 124.9 21,3 

Бланкова 14,3 26,3 –12,4 –46,4 

Товари народного споживання 5,2 6,7 –1,5 -22,4 

Репродукції картин 0,9 – 0,9 – 

Макулатура 6,4 5,0 1,4 28,0 

Всього по підприємству 3045,8 2715,7 330,1 12,2 
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За показниками статистичного звіту (форма № 6) у таблиці 4.6 зафіксовано 

рентабельність товарної продукції та всіх її видів у звітному періоді. Дані 

підприємства свідчать про те, що значне (в 3,3 рази) збільшення образотворчої 

продукції з рівнем рентабельності 21,3%, який перевищує середній рівень на 9,1% 

економічно вигідне. Позитивно оцінюється і збільшення (на 28%) переробки 

макулатури (при рівні рентабельності 28%). 

Спостерігається збільшення (на 13,1%) випуску книжково-журнальної та (в 3,7 

раза) газетної продукції (при рівні рентабельності, відповідно, 10 і 9,9%). 

Суттєвим недоліком є те, що підприємство продовжувало виробництво 

нерентабельної бланкової продукції (–46,4%) і товарів народного споживання (–22,4%), 

однак, розуміючи цю недоречність, скоротило їх випуск, відповідно, на 86 і 78,2%. 

Економічно невиправданим є зменшення на 45,8% випуску паперово-бідової 

продукції, рівень рентабельності якої становив 19,7%, тобто був вищий від 

середнього на 7,5%. 

Ця обставина викликала потребу в детальному вивченні такого зменшення. 

В сучасних умовах господарювання пояснювати асортиментні й структурні 

зрушення об’єктивними причинами немає підстав, бо всі вони регулюються на 

підприємстві самостійно. 

 

4.5. Аналіз інтенсифікації виробництва 

Внутрішні резерви виробництва і реалізації продукції криються в можливостях 

підприємства й пов’язані з використанням виробничого потенціалу. Інтенсифікація є 

головною умовою досягнення економічного росту, високих фінансових результатів і 

стійкого фінансового стану. Тому важливо визначити зміну рівня інтенсифікації 

виробництва та її вплив на приріст (зменшення) обсягу товарної продукції за рахунок 

показників інтенсифікації порівняно з базовим періодом. 

Рівень інтенсифікації виробництва характеризують такі показники: 

1) динаміка якісних показників (показників інтенсифікації) використання 

виробничих ресурсів – продуктивності праці, фондовіддачі, оборотності оборотних 

засобів – у порівнянні з базовим періодом; 
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2) приріст виробничих ресурсів (у процентах на один відсоток приросту 

обсягу виробництва) порівняно з базовим періодом; 

3) частка збільшення (зменшення) обсягу товарної продукції під впливом 

зміни показників інтенсифікації в загальному прирості її обсягу; 

4) відносна економія (перевитрата) виробничих ресурсів; 

5) коефіцієнт інтенсифікації. 

Динаміка росту показників інтенсифікації визначають (в процентах) як 

відношення відповідних показників звітного періоду до показників інтенсифікації 

базового періоду. 

100
бз

зв
ів ФВ

ФВ
j                          (9.8) 

100
бз

зв
ів ФВ

ФВ
j  100

бз

зв
мв МВ

МВ
j      

Для визначення приросту виробничих ресурсів на 1 % приросту обсягу товарної 

продукції і частки впливу на весь (100%) приріст товарної продукції (за рахунок 

екстенсивних й інтенсивних факторів) необхідно порівняти процент приросту кожного 

ресурсу з процентом приросту товарної продукції. Наприклад, коефіцієнт приросту 

ресурсів на 1% приросту товарної продукції свідчить про частково екстенсивне його 

використання, а коефіцієнт, помножений на 100, – про частку впливу екстенсивного 

фактора на загальний (100%) приріст товарної продукції. 

Частку впливу інтенсивного фактора на загальний приріст продукції 

визначають як різницю між 100% і часткою виливу екстенсивного фактора на 

приріст товарної продукції. 

Відносну економію ресурсів визначають як різницю між витратами ресурсів 

звітного і базового періодів, перерахованими на коефіцієнт росту обсягу 

виробництва порівняно з базовим періодом. 

Для оцінки досягнутого рівня інтенсифікації виробництва та її динаміки 

використовують показники, наведені в таблиці 4.7. 

Поширеним узагальнюючим показником рівня інтенсифікації виробництва є 

частка приросту продукції підприємства в загальному прирості, отримана за 
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рахунок інтенсивних факторів. Однак, розрахунок частки приросту товарної 

продукції за рахунок зміни якісного показника (показника інтенсифікації) та 

приросту окремо взятого ресурсу (наприклад, продуктивності праці, середньорічної 

облікової чисельності працівників) без врахування впливу такого важливого 

ресурсу, як вартість основних виробничих фондів і рівень їх використання, дає 

однобоке уявлення про рівень інтенсифікації виробництва. 

 

Таблиця 4.7 

Показники інтенсифікації виробництва 

 

Значення показника за період 
Показник 

базовий звітний 

Темп 
росту. 

% 

Товарна продукція в порівнянних цінах, 
тис. грн. 

2471.7 3045,8 123,2 

Чисельність працівників, особа 303,0 288,0 95.0 

Матеріальні витрати, тис. грн. 974,0 1216,1 124,9 

Середньорічна вартість основних 
виробничих фондів, тис. грн 

5690,0 5758,4 101.2 

Середньорічний залишок оборотних 
коштів, тис. грн. 

1355,0 1600 118,1 

Продуктивність праці, тис. грн. 8,16 10,58 129,7 

Матеріало віддача, грн./грн. 2.54 2,505 98,6 

Оборотність оборотних коштів (число 
оборотів) 

1,79 1.91 106,7 

Фондовіддача, грн./грн. 0.434 0,529 121,9 

Витрати на оплату праці промислово-
виробничого персоналу, тис. грн. 

771,3 843,8 109.4 

Фондоозброєність, грн. 18779,0 19994,0 106.5 

Реалізована продукція, тис. грн. 2425,9 3065,0 126.3 

 

Як відомо, використання досягнень науково технічного прогресу у виробництві 

підсилює роль основних виробничих фондів, робить не тільки правомірним, але й 

об’єктивно необхідним врахування цього фактора при визначенні узагальнюючого 

кількісного показника інтенсифікації – коефіцієнта інтенсифікації. 
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В основі розчленування приросту основних виробничих фондів на 

екстенсивну та інтенсивну складові лежить загальновідоме визначення, що 

екстенсивним є економічний розвиток, який базується на незмінній технічній основі 

(тобто при незмінному рівні фондоозброєності), інтенсивним – якщо виробнича 

сила праці збільшується внаслідок зростання фондоозброєності. 

Очевидно, що весь приріст основних виробничих фондів може бути 

спрямований на підвищення рівня продуктивності праці тільки в тому випадку, коли 

не збільшується порівняно з базою чисельність працівників у матеріальному 

виробництві, В іншому випадку мають місце як інтенсивна, так і екстенсивна 

складові приросту основних виробничих фондів. 

Виходячи з функціональної залежності між фондоозброєністю праці, її 

продуктивністю і фондовіддачею, виділяють екстенсивну та інтенсивну складові у 

прирості основних виробничих фондів, а згодом і їх вплив на процес інтенсифікації 

виробництва в цілому – її ефективність. 

Користуючись системою індексів, методом пропорційного розподілу або 

прямим розрахунком визначають дві складові приросту основних виробничих 

фондів; приріст основних виробничих фондів на підвищення продуктивності праці 

(інтенсивна складова); приріст основних виробничих фондів на підтримання базової 

фондоозброєності та додатково введеної у виробництво робочої сили (екстенсивна 

складова). На основі цих складових розраховують: 

 – загальну ефективність приросту основних фондів ЕФ∆фосн як відношення 

приросту товарної продукції ±∆ПТ  до приросту основних виробничих фондів 

∆Фосн: 

осн
осн Ф

ПТ
фЕФ




                   (4.8) 
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– загальну ефективність нововведених основних фондів, спрямованих на 

зростання фондоозброєності ∆Ф’осн, як відношення приросту товарної продукції за 

рахунок росту продуктивності праці ∆ПТ(∆ППР) до приросту основних виробничих 

фондів: 

осн
осн Ф

ППРПТ
фЕФ





)(                                           (4.9) 

– коефіцієнт інтенсифікації Кінт: 

осн

осн
інт фЕФ

фЕФ
К




                                                                                                      (4.10)  

Коли коефіцієнт інтенсифікації дорівнює одиниці, то збільшення ресурсів на 1 

% веде до такого ж росту обсягу виробництва. Коефіцієнт інтенсифікації, менший за 

одиницю, свідчить про зниження ефективності виробництва (обсяг ресурсів при 

цьому зростає швидше, ніж поліпшуються результати виробництва). Коли 

коефіцієнт інтенсифікації більший за 1, ефективність підвищується, обсяг ресурсів 

при цьому зростає повільніше, ніж результати виробництва. 

У ринковій економіці зросла значимість показників прибутку і рентабельності 

як основних показників фінансових результатів діяльності всіх підприємств. Тому 

необхідно дати загальну оцінку ростові інтенсифікації на основі цих показників. 

Ефективність росту інтенсифікації ЕФ∆інт розраховують за методикою визначення 

рентабельності продукції та рентабельності виробництва з використанням приросту 

показників: валового прибутку ПРв; сукупних витрат на реалізовану продукцію 

∆Спр; прибутку від звичайної діяльності до оподаткування ПРзв.дооп; середньорічної 

вартості основних фондів ∆Фосн.ср середньорічного залишку оборотних коштів ∆Фоб: 
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Поглиблене вивчення сукупного впливу дії екстенсивних та інтенсивних 

факторів на обсяг товарної продукції може здійснюватись із застосуванням методу 

ключової матриці, в якому, крім узагальнюючих показників використання 

виробничих ресурсів, беруться до уваги витрати на оплату праці працівників та 

часткові показники: зарплатовіддача; зарплатомісткість; фондоозброєність праці; 

працезабезпеченість обробки матеріалів; працезабезпеченість роботи фондів; 

матеріалозабезпеченість праці. 

Для побудови моделі ключової матриці аналізу дії екстенсивних та 

інтенсивних факторів виробництва використовують певну систему показників 

(таблиця 4.8). 

Таблиця 4.8 

Показники для побудови моделі ключової матриці аналізу 

Показник 
Формула 
розрахунку 

Джерела 
інформації 

Товарна продукція в діючих оптових цінах, тис. 
грн. ПТ 

 Статистичний звіт Ф № 1-П 

Середньорічна вартість основних виробничих 
фондів, тис. грн. Фосн 

– Статистичний звітФ № 11-ОФ

Вартість матеріальних витрат, тис. грн. М – 
Статистичний звіт Ф № 11 – 
Підприємство 

Витрати на оплату праці, тис. грн ЗП  Статистичний звіт Ф № 1-ПВ

Чисельність працюючих Ч  Статистичний звіт Ф № 1-ПВ

Фондовіддача, грн./грн. ФВ П / Фосн – 

Матеріаловіддача, грн./грн. МВ ПТ / М – 

 Зарплатовіддача грн./грн. Зпв ПТ / ЗП – 

Фондомісткість продукції, грн./грн. ФМ Фосн /  ПТ – 

Зарплатомісткість продукції ЗПМ ЗП / П Т – 
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Продовження таблиці 4.8 

Показник 
Формула 
розрахунку 

Джерела 
інформації 

Матеріаломісткість продукції, грн./грн. ММ М / ПТ – 

Фондоозброєність праці, грн./грн. ФОЗпрац Фосн / Ч – 

Фондозабезпеченість обробки матеріалів, грн./грн. 
ФОЗмат.обр 

Фосн / М – 

Працезабезпеченість обробки матеріалів, грн./грн. 
ПЗмат.обр 

ЗП / М – 

Забезпеченість роботи фондів робочою силою, 
грн./грн. 
ФЗроб.с 

ЗП / Фосн – 

Матеріалозабезпсчєність роботи фондів, грн./грн. 
МЗФроб 

М /  Фосн – 

Матеріалозабезпеченість праці, грн./грн. 
МЗпрац 

М / ЗП – 

 

У таблиці 4.9. наведено модель ключової матриці для аналізу дії екстенсивних 

та інтенсивних факторів на обсяг товарної продукції. 

Таблиця 4.9 

Модель ключової матриці аналізу дії екстенсивних 

та інтенсивних факторів на обсяг товарної продукції 

Х ПТ Фосн ЗП М 

ПТ Х ФМ ЗПМ ММ 

Фосн ФВ X ФЗроб.с ФЗФроб 

ЗП ЗПВ Зпрац X МЗпрац 

МВ МВ ФОЗмат.обршт ПЗмат.обр X 
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За властивостями моделі визначають вплив показників інтенсифікації 

використання виробничих ресурсів (фондовіддачі, зарплатовіддачі, 

матеріаловіддачі) на випуск товарної продукції за формулами. 

МПЗОЗФВПТ обрмат  .                  (4.13) 

оснсробпрац ФФЗМЗМВПТ  .         (4.14) 

ЗПМЗПЗЗПВПТ працобрмат  .         (4.15) 

На підставі розрахункових даних за два суміжні роки та їх відхилів від 

базового періоду шляхом ланцюгових підстановок оцінюють вплив кожного 

показника на зміну обсягу продукції, встановлюють міжресурсні зв’язки і 

визначають можливості інтенсифікації виробництва. 

У таблиці 4.10 наведено результати оцінки інтенсивності виробництва, 

виконаної за даними таблиці 4.7. 

Як свідчать дані таблиці 4.7., якісні показники використання виробничих 

ресурсів характеризуються такою динамікою: продуктивність праці зросла 

порівняно з базовим періодом на 29,7%, фондовіддача – на 21,9 %, а 

матеріаловіддача знизилась на 1,4%. 

Розрахунки показали, що на кожний процент приросту товарної продукції 

досягнуто зменшення трудових ресурсів на 0,216%, що дало відносну економію 

чисельності (85 осіб) і свідчать про інтенсивний характер їх використання. Приріст 

основних виробничих фондів на 1 %приросту товарної продукції становив 0,052%, 

шо свідчить про переважно інтенсивне їх використання. Збільшення якісного 

показника інтенсифікації (фондовіддачі) позитивно вплинуло на обсяг товарної 

продукції і забезпечило 94,8 % усього її приросту до базового періоду. 
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Таблиця 4.10 

Оцінка інтенсифікації виробництва 

Частка впливу на 100 
% приросту продукції, 

% 
Види 

ресурсів 
Д
ин
ам
ік
а 
по
ка
зн
ик
ів

 
ін
те
нс
иф

ік
ац
ії

, %
 

Приріст ресурсу на 1 % 
приросту продукції 

ек
ст
ен
си
вн
их

 
ф
ак
то
рі
в 

ін
те
нс
ив
ни
х 

ф
ак
то
рі
в 

В
ід
но
сн
а 
ек
он
ом

ія
 (

-)
, 

пе
ре
ви
тр
ат
а 

(+
) 
і 

ре
су
рс
ів

 

Чисельність 
працівників 

95,0 –5/23,2= –0,216 –21,6 + 121,6 
–85 
осіб 

Матеріальні 
ресурси 

124,9 24,9/23,2=1,073 107,3 –7,3 + 16.1 тис. грн. 

Основні 
виробничі 
фонди 

101,2 1,2/23,2=0,052 5,2 94,8 –1251,6 тис. грн. 

Оборотні 
кошти 

106,7 18,1/23,2=0,78 78,0 22,0 –69,4 тис. грн. 

 

При цьому відносна економія основних виробничих фондів становила 1251,6 

тис. грн. 

Приріст на 1,073% матеріальних ресурсів на 1 % приросту товарної продукції 

свідчить про екстенсивне їх використання та зниження матеріаловіддачі, що 

негативно вплинуло на обсяг товарної продукції і призвело до відносної 

перевитрати матеріальних ресурсів на 16,1 тис. грн. 

Приріст середньорічного залишку оборотних коштів на 1% збільшення 

товарної продукції становив 0,78%, що вказує на прискорення оборотних коштів (на 

6,7%), приріст товарної продукції за рахунок збільшення суми середньорічною 

залишку оборотних коштів (на 78%) і за рахунок поліпшення їх використання (на 

22%). 

Відносна економія оборотних коштів становила 69,4 тис. грн. Результат оцінки 

відносної економії (перевитрати) ресурсів вказує на приріст (втрати) фінансових 

результатів, досягнутих за рахунок інтенсифікації виробництва. Загальна середня 
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ефективність приросту основних виробничих фондів становила 8,39 (574,1 / 68,4), а 

загальна ефективність основних виробничих фондів, спрямованих на поліпшення 

фондоозброєності і підвищення продуктивності праці, становила 10,19 (697 / 68,4). 

Узагальнюючий показник – коефіцієнт інтенсифікації 1,21 (10,19 / 8,39) – 

свідчить про підвищення ефективності виробництва на основі його інтенсивного 

росту . 

Нарешті, визначають ефективність росту інтенсифікації на основі зміни 

порівняно з базовим періодом валового прибутку, фінансових результатів від 

звичайної діяльності підприємства, рентабельності продукції і виробництва. 

Незважаючи на ріст інтенсифікації виробництва, мало місце зниження всіх 

фінансових показників. Порівняно з базовим періодом, відбулося зниження 

рентабельності продукції на 16,3 % (–124,1 / 763,2 · 100) і рівня рентабельності 

виробництва на 76,5% (–239,6 + 68,4+ 245) · 100). 

У табл. 4.11 наведено дані про фінансові результати діяльності підприємства. 

Таблиця 4.11 

Фінансові результати діяльності підприємства 

Значення за період Відхил від базового ріоду 
Статті 

базовий звітний тис. гри % (рази) 

Реалізована продукція 2425,9 3065,0 639,1 126,3 

Собівартість реалізованої 
продукції 

0024,8 2788,0 763,2 137,7 

Валовий прибуток 401.1 277,0 –124,1 69,1 

Операційні доходи 50,2 35,0 –15,2 69,7 

Адміністративні витрати –308,6 –343,0 –34,4 111,1 

Витрати на збут –8.4 –50,0 –41,6 у 6,0 разів 

Операційні витрати –158,3 –171,0 –12,7 108,0 

Фінансові результати від 
операційної діяльності 

–24,0 –252,0 –228.0 у 10,5 раза 

Інші доходи 63,6 95,0 31,4 149,4 

Фінансові витрати – –43,0 –43,0 – 

Фінансові результати від 
звичайної діяльності 

39,6 –200,0 –239,6 у 5,05 рази 
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Зниження рівня рентабельності продукції пов’язане із значним (на 37,7%) 

збільшенням порівняно з базовим періодом собівартості реалізованої продукції при 

зростанні її обсягу тільки на 26,3%, що негативно вплинуло на суму валового 

прибутку – вона зменшилася на 30,9%. 

Зниження рівня рентабельності виробництва пов’язане зі зменшенням (на 30,3 

%) операційних доходів, збільшенням (на 12,1%) адміністративних витрат, 

збільшенням (у шість разів) витрат на збут і (на 8%) операційних витрат. У 

результаті таких змін фінансовий збиток від операційної діяльності збільшився 

проти базового періоду (на 228 тис. грн, або у 10,5 рази). У звітному періоді 

збільшилися (на 49,4%) інші доходи, мали місце фінансові витрати (43,0 тис. грн.) у 

результаті чого збиток від звичайної діяльності становив 200,0 тис. грн. тобто, 

порівняно з базовим періодом, збільшився на 239,6 тис. грн. 

На зниження рівня рентабельності виробництва вплинуло і збільшення 

середньорічної вартості основних виробничих фондів і середньорічного залишку 

оборотних коштів. 

Такий стан вимагає поглибленого аналізу собівартості реалізованої продукції, 

адміністративних й операційних витрат, витрат на збут, виявлення факторів впливу 

на збільшення цих витрат порівняно з базою, вивчення причин цього зростання і 

вживання заходів щодо досягнення прибутковості підприємства, рентабельності 

продукції і виробництва. 

 

4.6. Аналіз обсягу реалізації продукції 

Аналіз обсягу реалізації продукції виконують за джерелами інформації, що 

містяться у звіті «Про фінансові результати» — форма № 2, у «Балансі 

підприємства» — форма № 1. 

Згідно з чинним законодавством України, реалізація продукції – це операція з 

передачі права власності на продукцію в обмін на еквівалентну суму коштів або 

боргових зобов’язань. 

Таким чином, обсяг реалізації визначають вартістю відвантаженої 

(відпущеної) продукції, зазначеною в оформлених для оплати розрахункових 
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документах, яка не залежить від фактичного надходження грошових витрат на 

розрахунковий рахунок підприємства-виробника. На поліграфічних підприємствах 

обсяг реалізованої продукції, в основному, залежить від ступеня забезпечення 

товарною масою. 

Для визначення обсягу реалізації використовують рівняння товарного 

балансу: 

кпзалкпзалппзалппзал ТППРПТТПРППР ....  ,                (4.16) 

   де ПР – реалізована продукція; 

   ПР'зал.пп,  ПР'зал.кп – залишки готової нереалізованої продукції на складах 

підприємства, відповідно, на початок і кінець періоду; 

  ПТ'зал.пп, ПТ'зал.кп – залишки товарів, відвантажених, відповідно, на початок і 

кінець періоду;  

  ПТ – товарна продукція відповідного періоду. 

Для реалізації продукції використовують товарні баланси звітного і базового 

(планового) періодів. Основними факторами впливу на обсяг реалізації є зміни 

порівняно з базою: обсягу товарної продукції; 

залишків упродовж року готової нереалізованої продукції ± ∆ПР'зал на складах 

підприємства; залишків товарів ±∆ПТ'зал відвантажених протягом року. 

Тоді 

                          залзал ТПРППТПР                  (4.17) 

Вилив факторів на обсяг реалізації визначають способом порівняння. 

Порівнюючи показники товарного балансу звітного періоду з базовими 

(плановими), визначають абсолютний вплив кожного з факторів на обсяг реалізації 

та процент приросту реалізації порівняно з базовим обсягом реалізації в цілому. 

При цьому фактори зміни залишків готової продукції на складі упродовж року 

(періоду) та залишків товарні, відвантажених упродовж року, впливають на обсяг 

реалізації з протилежним знаком зміни них показників. 
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Вплив факторів на обсяг реалізації розраховують за формулами: 

).( грнтисПРПРПР бзв                                                         (4.18) 

(%)
100

бзПР

ПР                (4.19) 

у т.ч. 

).()( грнтисПТПТПТПР бззв   

(%)100
)(




бзПР

ПТПР  

).()( .. грнтисРПРПРППР кпзалппзалзал        

(%)100
)(




бз

зал

ПР

РППР
 

).()( .. грнтисТПТПТППР кпзалппзалзал   

(%)100
)(




бз

зал

ПР

ТППР
, 

де показники з індексом зв – звітні, а з індексом бз – базові. 

Відвантаження продукції може перевищувати її випуск за рахунок зменшення 

залишку готової продукції на складі. На відміну від виробничих запасів, які у 

певному обсязі повинні бути завжди на підприємстві для забезпечення 

безперебійності виробничого процесу, залишки готової продукції на складі за своїм 

характером повинні бути мінімальними і не перевищувати нормативу запасу. їх 

наявність може бути пов’язана з необхідністю комплектування партій відван-

таження, а також підготовкою документів для розрахунків із замовниками 

продукції. Тому зведення цих запасів до мінімуму – резерв збільшення обсягу 

реалізації продукції. Обсяг реалізації може бути більшим або меншим від обсягу 

відвантаження за рахунок зміни залишку відвантажених товарів. 

Товарний баланс складається у відпускних цінах (планових або діючих), без 

податків і відрахувань від виручки. 

Аналіз показав (таблиця 4.12), що обсяг реалізації продукції порівняно з базою 

збільшився на 369,1 тис. три, або на 26,3%. Такого збільшення досягнуто в 

результаті значного (на 924,5 тис. грн.) збільшення обсягу товарної продукції. 
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Таблиця 4.12 

Аналіз впливу факторів на зміну обсягу реалізації продукції 

Товарний баланс (тис. 
грн.) за період 

Вплив на обсяг реалізації 

Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 в
ід
хи
л 
ві
д 

ба
зи

, т
ис

. г
рн

. 

ти
с.

 г
рн

. 

% 

Випуск товарної продукції 2121,3 3045,8 +924,5 +924,5 +38,1 

Залишок готової проду кції 
на складі: на початок року 

446,5 220,0 –226,5 –226.5 –9.4 

на кінець року 220,0 198,6 –21,4 +21,4 +0,9 

Зміна залишку готової 
продукції на складі 
протягом звітного періоду 

–226,5 –21,4 205,1 +205,1 –8,5 

Відвантажена 
продукція 

2347,8 3067,2 719,4 +719,4 +29,6 

Залишки відвантажених 
виробів: на початок року 

412,0 333,9 –78,1 –78,1 –3,2 

на кінець року 333.9 336,1 +2,2 –2,2 –0,1 

Зміна залишку виробів, 
відвантажених протягом 
року 

–78,1 +2,2 +80,3 –80,3 –3,3 

Реалізація продукції 2425,9 3065,0 +639,1 – +26,3 

 

Негативно вплинуло на обсяг реалізації зменшення на 226,5 тис. грн.. залишку 

готової продукції на складі на початок року. При незначному (на 21,4 тис. грн.) 

зменшенні цих залишків на кінець року збільшився залишок готової продукції на 

складі (на 205,1 тис. грн.), водночас зменшилась на цю ж суму (або на 8,5%) 

реалізація. 

Негативно вплинуло на обсяг реалізації продукції збільшення упродовж року 

залишків відвантажених товарів: сума реалізації зменшилась на 80,3 тис. грн. або на 

3,3 %. Таким чином, основними резервами зростання реалізації продукції є: 
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зменшення залишку товарів, відвантажених упродовж року; подальше нарощування 

обсягів товарної продукції; зменшення залишку готової продукції на складі 

протягом року. 

Баланс факторів, які визначили збільшення обсягу реалізації порівняно з 

базовим періодом, не доводить, як вплинула зміна цін на продукцію підприємства 

порівняно з цінами базового періоду. Для визначення впливу зміни цін можна 

застосувати агрегатний індекс цін за умови, що підприємство випускало і 

реалізовувало таку продукцію, яка випускалась у базовому періоді. 

Для цього необхідно для кожного виду продукції визначити кількість 

фактично реалізованих її одиниць у натуральному виразі з урахуванням залишків не 

збутої продукції на початок і кінець періодів. 

У поліграфії це надто трудомістка операція, яка через широкий асортимент 

кожного виду продукції практично неможлива. Розрахунки спрощуються 

визначенням коефіцієнта співвідношення вартості випуску продукції за базовими 

цінами (у розглянутому прикладі ціна становить 2121,3 тис. грн.) і за 

середньофактичними цінами (2471,5 тис. грн.) звітного періоду: 2121,3 / 2471,5= 

0,8583 тис. грн. Тоді фактичний обсяг реалізації за базовими цінами міг би дорів-

нювати: 3065·0,8583 = 2630,7 тис. грн. Тобто фактичний обсяг реалізації під 

впливом зростання цін міг збільшитися проти базового періоду на 3065,0–2630,7 = 

434,3 тис. грн. або на 17,9%. 

У випадку, коли залишки нереалізованої продукції упродовж звітного періоду 

зросли, слід детально вивчити і класифікувати таке зростання, показати його структуру 

з метою уникнення недоліків у роботі з реалізації продукції за причинами, які найбільш 

часто зустрічаються. Найчастіше зростання залишків нереалізованої продукції 

упродовж року відбувається через: неритмічний випуск товарної продукції; недоліки в 

організації відвантаження (транспортування) продукції; несвоєчасність оформлення 

розрахункових документів для оплати продукції, інші недоліки у фінансовій роботі 

підприємства; виправлення дефектів якості готової продукції, зданої на склад, тощо. 

Виручка від реалізації є основним джерелом поповнення грошових коштів 

підприємства. Тому важливе значення має аналіз надходження грошової виручки та 
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заборгованості споживачів продукції. Зростання заборгованості є наслідком: 

несвоєчасного укладання договорів на поставку продукції споживачам; несплати в 

строк за реалізовану продукцію з різних причин; несплати за продукцію, що 

знаходиться на відповідальному зберіганні через відмову покупця (невідповідна якість 

та інші порушення господарських договорів); продовження поставок продукції без 

передоплати тим підприємствам, які вже заборгували значні суми; випуску продукції, 

що не користується попитом. 

Зменшення залишку нереалізованої продукції на кінець аналізованого періоду 

відносно планового (нормативного) рівня та заборгованості щодо реалізованої, але 

не оплаченої продукції, – резерв збільшення прибутку і рентабельності. 

 

4.7 Аналіз ритмічності виробництва і реалізації продукції 

Ритмічність виробництва (реалізації) продукції це – рівномірний (у рівні 

проміжки часу) випуск (реалізація) однакової кількості продукції або випуск 

(реалізація) продукції за планом-графіком. В умовах ритмічності виробництва 

забезпечуються рівномірна і злагоджена робота в усіх виробничих підрозділах, 

успішний за графіком або рівномірний випуск (реалізація) продукції. 

При ритмічній роботі найефективніше використовуються трудові, матеріальні 

ресурси та устаткування. Це забезпечує ріст продуктивності праці, збільшення 

обсягу та зниження собівартості товарної продукції, рівномірну її реалізацію, 

своєчасне надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, поліпшення 

фінансового стану підприємства. 

Ритмічну роботу на підприємстві забезпечують не тільки основні, але й 

допоміжні та обслуговуючі господарства, відділи заводоуправління, особливо ті, що 

формують виробничу програму, забезпечують технічну підготовку і обслуговування 

виробництва, здійснюють матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. 

Рівень ритмічності виробництва (реалізації) продукції кількісно виражається 

коефіцієнтом ритмічності Критм, який визначають за  формулами: 
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де   ПТ(ПР)факт.і – фактичний випуск (реалізації) продукції за суму і-х 

      коротких проміжків часу в межах плану-графіка; 

      ПТ(ПР)план.і – випуск (реалізація) продукції, передбачений планом- 

      графіком за суму і-х коротких проміжків часу; 

      к – кількість днів у календарному періоді, вибраному для аналізу 

      ритмічності. 

Джерелами аналізу рівня ритмічності виробництва (реалізації) продукції 

служать місячні календарні плани-графіки випуску (реалізації) продукції в оптових 

цінах і натуральному виразі (з розрахунком на один робочий день, декаду) і 

щоденний (за декаду) облік фактичного випуску (реалізації) продукції. 

Вибір календарного періоду для аналізу ритмічності (розрахунку Критм) 

залежить від можливостей розроблення планів-графіків випуску (реалізації) 

продукції й обліку їх виконання, а також від типу виробництва, тривалості 

виробничого циклу. На підприємствах із серійним типом виробництва, широкою 

номенклатурою виробів та тривалим виробничим циклом ритмічність доцільно 

визначати на основі даних про випуск (реалізацію) продукції подекадно. У практиці 

роботи поліграфічних підприємств коефіцієнт ритмічності визначають як частку 

випуску (реалізації) продукції в межах частки, передбаченої планом-графіком у 

загальному обсязі випущеної (реалізованої) продукції за місяць, квартал, рік. Однак, 

визначення коефіцієнта ритмічності за такою методикою є можливим тільки після 

закінчення звітного періоду і не забезпечує оперативності аналізу у випадку 

порушення ритмічності упродовж місяця. 

Для накопичення даних і розрахунку коефіцієнтів ритмічності (протягом 

декад, місяців, кварталів, року) доцільно використовувати табл. 9.17. Використання 
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ЕОМ забезпечує одержання зведених даних для щоденного аналізу ритмічності та 

регулювання виробництва, контролю за здачею готової продукції на склад і 

замовникам, виписуванням рахунків та їх сплатою на будь-яку дату місяця – в 

результаті підвищення оперативності та ефективності виконання цих робіт. 

Заданими поліграфічного підприємства, визначено коефіцієнти ритмічності 

випуску книжково-журнальної та образотворчої продукції упродовж декад, місяців, 

кварталів і за рік. Коефіцієнти ритмічності розраховано як відношення фактично 

випущеної продукції в межах плану-графіка до випуску продукції, передбаченої 

планом-графіком (табл. 4.13). Розрахунки показали, що коефіцієнт ритмічності за 

рік дорівнює 0,925. Однак, коефіцієнт ритмічності за першу декаду склав лише 

0,828, за другу — 0,933 і за третю – 1,0. 
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Таблиця 4.13 

Аналіз впливу факторів на зміну обсягу реалізації продукції 

 

Випуск продукції, тис. грн 

усього у тому числі по декадах 

Випуск продукції (за 
звітом у межах плану), 

тис. грн 
Значення коефіцієнтів ритмічності 

перша друга третя у т.ч. по декадах у т.ч. по декадах 
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01 114,0 114,7 34,6 28,0 34,7 33,1 44,7 53,6 28,0 33,1 44,7 0,809 0,954 1,0 0,928 
02 137,0 137,7 45,6 33,0 45,6 44,8 45,8 59,9 33,0 44,8 45,8 0,724 0,982 1,0 0,902 
03 137,0 137,7 39,2 33,6 45,6 43,9 52,2 60,2 33,6 43,9 52,2 0,857 0,963 1,0 0,947 
І кв. 388,0 390,1 119,4 94,6 125,9 121,8 142,7 173,7 94,6 121,8 142,7 0,742 0,967 1,0 0,926 
04 180,0 198,0 65,4 48,7 57,2 64,6 57,4 84,7 48,7 57,2 57,4 0,745 1,0 1,0 0,907 
05 185,0 186,7 43,9 39,8 61,6 50,6 79,5 96,3 39,8 50,6 79,5 0,907 0,821 1,0 0,918 
06 197,0 198,2 59,0 57,6 69,0 65,2 69,0 75,4 57,6 65,2 69,0 0,976 0,945 1,0 0,974 
ІІ кв. 562,0 582,9 168,3 146,1 187,8 180,4 205,9 256,4 146,1 173,0 205,9 0,868 0,921 1,0 0,934 
І–ІІ кв. 950,0 973,0 287,7 240,7 313,7 302,2 348,6 430,1 240,7 294,8 348,6 0,837 0,940 1,0 0,931 
07 343,0 357,2 119,0 86,5 104,3 103,2 119,7 137,5 86,5 103,2 119,7 0,727 0,989 1,0 0,902 
08 325,0 338,4 103,4 80,5 103,4 88,0 118,2 169,9 80,5 88,0 118,2 0,779 0,851 1,0 0,882 
09 325,0 338,4 108,2 98,2 108,2 113,0 108,6 127,2 98,2 108,2 108,6 0,908 1,0 1,0 0,969 
ІІІ кв. 993,0 1034,0 330,6 265,2 315,9 304,2 346,5 464,4 265,2 299,4 346,5 0,802 0,948 1,0 0,918 
ІІІ-ІV 
кв. 

1943,0 2007,0 618,3 505,9 629,6 606,4 695,1 894,7 505,9 594,2 695,1 0,818 0,944 1,0 0,924 

10 300,0 304,5 99,9 77,9 99,9 98,0 100,2 128,6 77,9 98,0 100,2 0,780 0,981 1,0 0,920 
11 285,0 287,6 71,3 64,5 99,7 89,4 114,0 133,7 64,5 89,4 114,0 0,905 0,897 1,0 0,940 
12 299,0 304,5 81,6 72,7 108,6 93,4 108,8 138,4 72,7 93,4 108,8 0,891 0,860 1,0 0,919 
IV кв. 884,0 896,6 252,8 215,1 308,2 280,8 323,0 400,7 215,1 280,8 32,0 0,851 0,911 1,0 0,926 
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Аналіз показав, що 44,6% випуску продукції припадає на третю декаду, а в 

першій декаді вироблено продукції менше, ніж передбачено планами-графіками. 

Так, планувалося випустити 30,8% усього обсягу, а фактичний випуск склав тільки 

24,5%. Це свідчить про порушення ритмічності виробництва і випуску продукції, що 

призводить до неповного й нерівномірного використання устаткований, робочої 

сили. У першу декаду місяця це викликає простої, зайнятість робітників випадковою 

роботою, зниження продуктивності праці і збільшення непродуктивних витрат. 

Перевантаження роботою в кінці місяця створюють умови для порушень технологій, 

режимів експлуатації устаткування, операцій контролю якості продукції, що 

супроводжується виникненням браку у виробництві, непродуктивними витратами 

на його виправлення. 

У процесі аналізу ритмічності виробництва (реалізації) продукції необхідно 

виявити фактори впливу на її порушення. До них належать: недоліки 

внутрізаводського та оперативно-календарного планування і матеріально-технічного 

забезпечення; неузгодженість у роботі окремих виробничих підрозділів; недоліки у 

формуванні виробничої програми; відсутність роботи; несвоєчасне оформлення 

платіжних документів та ін. На основі вивчення причин порушення ритмічності 

розробляють заходи щодо зменшення їх впливу або усунення. 

За матеріалами аналізу визначають вплив неритмічності на зменшення 

випуску товарної продукції шляхом множення планового (за графіком) випуску 

продукції на коефіцієнт неритмічності (Критм –1): 

 

)1(  ритмпл КПТПТ                       (4.22) 

 

За даними аналізу ритмічності, витрати товарної продукції склали 2827 · (0,925–

1)=212 тис. грн. При налагодженні ритмічності роботи строго за планами-графіками 

цю суму можна вважати резервом збільшення обсягу товарної продукції. 

Резервами можливого збільшення обсягу товарної продукції є: 

1) поліпшення якісних показників використання виробничих ресурсів (тих з 

них, які негативно вплинули на обсяг товарної продукції у звітному періоді). У 
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нашому прикладі це – збільшення матеріаловіддачі до рівня базового періоду, що 

дало можливість збільшити обсяг товарної продукції на (0,0052 · 1216,1) = 40,4 тис. 

грн.; 

2) підвищення якості продукції і ліквідація втрат від браку, що дасть 

можливість збільшити обсяг товарної продукція на 15,7 тис. грн.; 

3) підвищення рівня ритмічності виробництва, що дасть можливість збільшити 

обсяг товарної продукції на 212,0 тис. грн.; 

4) збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування, що дасть 

можливість збільшити обсяг товарної продукції на 28,7 тис. грн.; 

5) підвищення рівня кваліфікації робітників і досягнення відстаючими 

робітниками середнього проценту виконання норм виробітку, що дасть можливість 

збільшити обсяг товарної продукції на 101,3 тис. грн. 

Сума можливого збільшення обсягу товарної продукції – 398,1 тис. грн. 

Резервами можливого збільшення реалізованої продукції є: 

1) збільшення обсягу товарної продукції на 398,1 тис. грн; 

2) зменшення залишку готової продукції на складі підприємства на 205,1 тис. грн.; 

3) зменшення залишків, відвантажених упродовж року, на 80,3 тис. грн. 

Сума можливого збільшення обсягу реалізації продукції – 683,5 тис. грн. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте значення аналізу виробництва товарної продукції для фінансово 

    – економічної діяльності підприємства. 

 2. Сформулюйте основні завдання аналізу виробництва і реалізації продукції. 

3. Дайте перелік джерел інформації для аналізу обсягу виробництва товарної 

    продукції. 

4.  Поясніть механізм визначення абсолютного та відносного відхилення 

    показників виконання плану виробництва товарної продукції. 

5. Охарактеризуйте виробничі та позавиробничі фактори впливу на обсяг 

     виробництва товарної продукції. 

6. Охарактеризуйте кількісні та якісні фактори впливу на обсяг виробництва 

    товарної продукції. 

7. Охарактеризуйте асортимент видавничої продукції. 

8. Розкрийте особливості аналізу структури видавничої продукції. 

9. Розкрийте особливості аналізу в натуральному та грошовому вимірі. 

10. Назвіть та розкрийте суть показників аналізу рівня інтенсифікації  

      виробництва. 

11. Що є спільного та відмінного між показниками фондовіддачі і 

     фондоозброєності. 

12. Охарактеризуйте економічні показники оцінки якості продукції. 

13. Дайте перелік джерел інформації для проведення аналізу обсягу реалізації  

      продукції. 

14. Напишіть та розкрийте суть рівняння товарного балансу. 

15. Сформулюйте поняття «виручки від реалізації» як основного джерела 

      поповнення грошових коштів підприємства. 

16. Розкрийте методику аналізу ритмічності виробництва та реалізації  

     продукції. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ 

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 

5.1. Значення, завдання та джерела інформації 

для аналізу використання основних виробничих фондів 

Значення аналізу використання основних виробничих фондів полягає в тому, 

що від забезпечення ними підприємства й ефективності їх використання залежать 

обсяг товарної продукції та кінцеві результати господарської діяльності підприємств. 

Процес удосконалення і розвитку основних виробничих фондів здійснюється як 

шляхом нарощування їхньої середньорічної вартості (екстенсивним), так і шляхом 

(інтенсивним) підвищення ефективності їх використання. Недостатнє використання 

основних виробничих фондів, виробничих потужностей машин і устаткування через 

неповне їх завантаження призводить до морального і фізичного старіння, що зменшує 

ефективність використання. Разом з тим підприємство має витрати, пов’язані з 

утриманням і експлуатацією основних виробничих фондів (зокрема, машин і 

устаткування), частка яких за таких умов зростає у собівартості товарної продукції. 

Тому економічно виправданими є збільшення часу роботи машин і устаткування та 

підвищення коефіцієнта використання виробничої потужності. 

В умовах ринку і конкурентної боротьби між товаровиробниками перемагають 

ті з них, котрі забезпечені основними виробничими фондами і найефективніше їх 

використовують. 

Ринкові економічні умови спонукають трудові колективи до постійного 

пошуку шляхів удосконалення і розвитку основних виробничих фондів і резервів 

підвищення ефективності їх використання. Дійовим інструментом виявлення впливу 

факторів та використання основних виробничих фондів, пошуку резервів підвищення 

їх ефективності і забезпечення економічного росту виробництва на інтенсивній 

основі є економічний аналіз. Важливими завданнями аналізу забезпечення 
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підприємства основними виробничими фондами та ефективності їх використання є: 

1) визначення та оцінка забезпечення підприємства основними виробничими 

фондами, їх динаміки, зміни складу, структури, руху та технічного стану; 

2) аналіз використання виробничих потужностей підприємства; 

3) аналіз показників використання основних виробничих фондів, устаткований, 

впливу зміни цих показників та обсягів товарної продукції; 

4) аналіз ефективності використання основних виробничих фондів, виявлення 

шляхів і резервів поліпшення їх використання. 

Джерелами інформації для аналізу використання основних виробничих фондів 

є державна статистична звітність: «Баланс підприємства» (форма № 1); «Звіт про 

наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)» (річна форма №11-ОФ); «Звіт 

підприємства по продукції» (форма № 1-П квартальна, річна); «Баланс виробничої 

потужності» (форма БП); «Звіт про введення у дію об’єктів основних фондів і 

використання капітальних вкладень» (форма № 2-КБ). Опріч цих форм, 

використовуються: перепис невстановленого устатковання, крім зайвого; перепис 

невстановленого зайвого устаткування; матеріали переоцінки основних виробничих 

фондів; журнал-ордер 13; інвентарні картки обліку основних засобів; дані 

інвентаризацій основних засобів; матеріали управлінського обліку устаткування; 

технічні паспорти машин, дані спеціальних досліджень та інші джерела інформації. 

 

 

5.2. Визначення та оцінка забезпечення підприємства 

основними виробничими фондами. 

Зміни складу, структури, руху та технічного стану 

Рівень забезпечення підприємства основними виробничими фондами 

визначається порівнянням їх наявності, складу і структури на кінець звітного періоду 

з відповідними показниками на початок періоду і розрахунком відхилів (збільшення, 

зменшення) за період. 
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У процесі аналізу розвитку дають оцінку зміни вартості основних виробничих 

фондів на кінець періоду під впливом їх індексації, надходження (у тому числі 

введення нових) та вибуття (у тому числі ліквідації). 

Роль основних виробничих фондів у процесі виробництва різна. Одна їх 

частина безпосередньо впливає на предмети праці і є активною, інша – створює 

необхідні умови для праці і є пасивною. Важливе значення має аналіз зміни частки 

активної частини основних фондів, збільшення якої сприяє підвищенню рівня 

технічної озброєності праці, зростанню виробничої потужності і фондовіддачі. 

Чимала роль також пасивної частини основних фондів, які забезпечують нормальні 

умови праці, зменшення захворюваності, травматизму і плинності кадрів. 

Для визначення змін, які відбулися у складі виробничих фондів, аналізують їх 

структуру та її зміну порівняно зі структурою на початок звітного періоду. 

Загальну оцінку забезпечення підприємства основними виробничими фондами 

визначають за темпами росту порівняно з базовим періодом, середньорічної вартості 

основних виробничих фондів, середньорічної вартості активної їх частини та зміни її 

частки в середньорічній вартості виробничих основних фондів. 

Узагальнююча оцінка руху основних фондів характеризується коефіцієнтами 

обновлення, вибуття, приросту. 

Коефіцієнт обновлення Коб відображає інтенсивність обновлення і визначається 

як відношення вартості основних виробничих фондів, що надійшли у звітному році 

Фосн.об, до їх вартості на кінець звітного року Фосн.кп; 

кпосн

обосн
об Ф

Ф
К

.

.                (5.1) 

Коефіцієнт обновлення можна визначити окремо – за впровадженням в дію 

основних фондів, і тому його слід називати коефіцієнтом впровадження. 

Розраховують його за всіма основними виробничими фондами (активною їх 

частиною) й за окремими групами виробничих фондів. Порівняння цих коефіцієнтів 

дає змогу оцінити характер обновлення і впливу його на фондовіддачу. 
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Коефіцієнт вибуття Кф.осн.виб, що характеризує інтенсивність вибуття фондів з 

виробництва, розраховують як відношення вартості основних фондів, котрі вибули за 

звітний період Косн.виб, до їх вартості на початок цього ж періоду Фосн.пп: 

ппосн

вибосн
кпосн Ф

К
Ф

.

.
.                 (5.2) 

Коефіцієнт вибуття можна визначити окремо і за ліквідованими основними 

фондами, і тому його слід називати коефіцієнтом ліквідації виробничих фондів. У 

процесі аналізу порівнюють  Кф.осн.виб
  активної частини з коефіцієнтом вибуття, 

розрахованим за вартістю основних виробничих фондів у цілому, встановлюють, за 

рахунок яких фондів здійснено на підприємстві вибуття, дають оцінку характеру 

вибуття і впливу його на фондовіддачу. 

Коефіцієнт приросту (зміни), що характеризує рівень приросту вартості 

виробничих фондів за звітний періоді, визначають як відношення вартості приросту 

Ф∆осн = (Фосн.об – Фосн.виб) до їх вартості на початок періоду Фосн.пп : 

 

ппосн

осн
оснф Ф

Ф
К

.
.


               (5.3) 

При проведенні аналізу коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту основних 

фондів розглядаються у взаємозв’язку. Тут доцільно вияснити, як здійснювалось 

обновлення виробничих основних фондів: або на основі введення нового, або 

модернізації (заміни) старого устаткування новим (високопродуктивним). Після 

цього можна зробити висновки щодо ефективності застосування основних фондів. 

Коефіцієнт відтворення основних фондів розраховують як відношення 

капітальних вкладень до вартості основних фондів, які вводяться. 

Важливе значення має аналіз технічного стану основних засобів. 

Узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів є коефіцієнти 

зносу і придатності, які визначають на початку і в кінці звітного періоду. 
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Коефіцієнт зносу Кзн розраховують як відношення суми зносу до первісної 

вартості основних фондів Фосн.пер: 

перосн
зн Ф

ЗН
К

.

                                                                         (5.4) 

Коефіцієнт придатності Кпр – це відношення залишкової вартості основних 

фондів Фосн.зал до первісної їх вартості Фосн.пер : 

перосн

залосн
пр Ф

Ф
К

.

.               (5.5) 

Технічний рівень основних фондів і ступінь їх морального зносу 

характеризуються віковим складом устаткування. 

Як видно з табл. 5.1, складеної на основі статистичного звіту форми № 11-ОФ, 

вартість промислово-виробничих основних фондів збільшилася за рік на 746 тис. грн. 

або на 13%, а частка їх у складі всіх основних фондів становила 100%, оскільки 

невиробничі основні фонди на підприємстві відсутні. 

Таблиця 5.1 

Наявність, склад і структура основних виробничих фондів 

Значення за період 

на початок на кінець 
Відхил 

Основні 
фонди 

тис. грн. % тис. грн. % 
тис. 
грн. 

% 

Промислово-виробничі, 
усього 

5752 100 6498 100 746 – 

будівлі 1040 18,1 1204 18,5 164 0,4 

споруди 69 1.2 80 1,2 11 0 

транспорт 174 3,0 201 зд 27 0,1 

прилади 69 1,2 44 0,7 –25 –0.5 

ЕОМ 123 2,1 159 2,5 36 0,4 

інші 4277 74,4 4810 74,0 533 –0,4 

з них 
устаткування 

4116 71,6 4810 74,0 694 2,4 

 

Збільшення основних виробничих фондів відбулося в основному під впливом їх 

індексації на початок періоду (до оцінки дійсної вартості у зв'язку з корпоратизацією) 
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на суму 885 тис. грн. або на 15,4%, а також надходження на 10 тис. грн. (введення в 

дію на таку ж суму) або на 0,2 %, і вибуття на 149 тис. грн. або на 2,6 % (у тому числі 

ліквідація на таку ж величину). За показниками табл.. 7.1, активна частина 

виробничих основних фондів збільшилася за звітний період на 694 тис. грн. або на 

16,9%. 

Дані таблиці 5.1 показують, що вартість будівель зросла на 164 тис. грн, а її 

частка – на 0,4%. Вартість споруд збільшилась на 11 тис. грн., частка ж її залишилася 

незмінною. Незначно зросла вартість транспортних засобів та інформаційних систем 

– відповідно, на 27 і 36 тис. грн. (їхні частки збільшилися на 0,1 і 0,4 % відповідно). 

Зменшилася вартість приладів, включаючи побутові електронні, на 25 тис. грн, а її 

частка – на 0,5%. Вартість устаткування зросла на 694 тис. грн (її частка – на 2,4 %), 

що свідчить про позитивні тенденції у зміні структури основних виробничих фондів. 

У табл. 5.2 наведено дані для оцінки підприємства щодо забезпечення 

основними виробничими фондами. 

Таблиця 5.2 

Оцінка забезпечення підприємства основними виробничими фондами 

Значення показника за період 
Показник 

базовий звітний 

Темп росту, % 

Середньорічна вартість виробничих 
основних фондів, тис. гри. 

5690.0 5758,4 101,2 

Середньорічна вартість активної частини 
виробничих основних фондів, тне. грн. 

4122.0 4300,0 104,3 

Частка активної частини виробничих 
основних фондів, % 

72.4 74,7 
+2,3 

пункту 
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У табл. 5.3 наведено дані для аналізу руху основних виробничих фондів.  

 

Таблиця 5.3 

Аналіз руху основних виробничих фондів 

Значення показника 
за період Показник 

базовий звітний 

Відхил 

Вартість основних виробничих засобів, тис. 
грн. 
у т. ч. індексація 

5648 
– 

6637 
885 

+985 
+885 

Вартість основних виробничих засобів на 
кінець періоду, тис. грн. 5752 6498 746 

Надійшло у звітному періоді, тис. грн. 
Уведено в дію 
3 них нових 

152 
152 
152 

10 
10 
10 

–142 
–142 
–142 

Вибуло у звітному періоді, тис. грн. 
у т, ч. ліквідовано 

48 
48 

149 
149 

+ 101,0 
+ 101,0 

Коефіцієнт оновлення 0,0264 0,0015 -0,0249 

Коефіцієнт вибуття 0,0085 0,0224 +0,0139 

Коефіцієнт приросту 0,184 -0,210 -0.394 
 

Так, коефіцієнт оновлення у звітному році становив 0,0015 і порівняно з 

базовим періодом зменшився на 0,0249 пункту. Коефіцієнт вибуття збільшився на 

0,0139 пункту. Коефіцієнт приросту основних виробничих засобів зменшився на 

0,394 пункту. 

Розраховані показники руху основних фондів свідчать про сповільнення 

процесу оновлення основних фондів. Так, коефіцієнт оновлення у звітному періоді 

становив 0,0015 і порівняно з базовим періодом зменшився на 0,0249 пункту. 

Коефіцієнт вибуття збільшився на 0,0139 пункту, а коефіцієнт приросту 

основних виробничих фондів зменшився на 0,394 пункту. 

Як показали розрахунки, коефіцієнт зносу основних виробничих фондів 

зменшився на 0,025 пункту, а коефіцієнт придатності збільшився на таку ж величину. 
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У табл. 5.4 наведено дані для аналізу зносу і придатності основних виробничих 

фондів. 

Таблиця 5.4 

Аналіз зносу і придатності основних виробничих фондів 

Значення показників за період 
Показник 

на початок на кінець 

Відхил 

Знос основних засобів за час їх 
експлуатації, тис. грн. 

5471 5191 –280 

Залишкова вартість основних засобів, 
тис. грн. 

1166 1307 + 141 

Коефіцієнт зносу 0,824 0,799 –0,025 

Коефіцієнт придатності 0,176 0,201 +0.025 

 

Важливою характеристикою технічної бази є віковий склад активної частини 

основних фондів. Якщо на підприємстві переважає застаріле устаткування, то це 

негативно впливає на всі важливі кількісні та якісні показники його діяльності, 

знижує потенціальні можливості зростання фондовіддачі і рентабельності основних 

засобів. Аналізуючи показники про віковий склад устаткування, потрібно зважити на 

те, що термін його використання приблизно у сім років є оптимальним для заміни на 

нове, враховуючи норми амортизації (15 %) для третьої групи основних засобів. 

Дані, які наведено у табл. 5.5, дають можливість визначити середній термін 

служби всього устаткування та окремих його технологічних видів. 
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Таблиця 5.5  

Аналіз вікового складу устаткування 

 

 

рокуТформ 9,10
14

3253152763



  

рокуТдрук 2,14
30

62515156733



  

рокуТ палбр 0,19
57

2925201587
. 


  

рокуТ заг 4,16
101

3825381516793



  

З даних таблиці 5.5 видно, що термін служби формного устаткування – 10,9 

року; друкарського – 14,2 року; брошурувально-палітурного – 19 років. 

Такий віковий склад активної частини основних виробничих фондів свідчить, 

що для економічного зростання підприємства необхідне його технічне 

переозброєння. 

 

5.3 Аналіз використання виробничої потужності 

Виробнича потужність – максимально можливий річний випуск продукції в 

натуральному (у поліграфії – і в натурально-умовному) виразі певної номенклатури й 

асортименту (при досягнутому організаційно-технічному рівні). 

Вікові групи устаткування, роки 
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Формне 6 67 2 13 3 8 3 8 14 10,9 

Друкарське 3 33 6 38 15 39 6 16 Зо 14,2 

Брошуру 
вально- 
палітурне 

  8 50 20 53 29 76 57 19,0 

Усього 9 100 16 100 38 100 38 100 101 16,5 
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Вона змінюється разом з удосконаленням техніки й організації виробництва, зі 

зміною асортименту і структури продукції. Величина виробничої потужності 

підприємства й аналіз показників її використання мають важливе значення для 

оцінки його технічної бази. 

Виробничу потужність поліграфічного підприємства (цехів, виробничих 

дільниць, агрегатів) розраховують на основі технічно обґрунтованих норм виробітку 

або проектних показників продуктивності устаткування, трудомісткості продукції і 

максимально можливого фонду часу роботи одиниці устаткування. 

У поліграфії це – календарний фонд часу при двозмінній роботі і встановленій 

тривалості зміни, за мінусом неробочого часу, святкових, скорочених 

(передсвяткових) днів, часу для проведення ремонтів і оглядів, технологічних 

зупинок устаткування. 

Усі ці та інші фактори впливають на величину і зміну виробничої потужності. 

Обсяг випуску продукції безпосередньо пов’язаний з виробничою потужністю. 

Тому важливо встановити, як змінилась у звітному році виробнича потужність 

підприємства, дати оцінку її нарощування. Для характеристики зміни виробничої 

потужності визначають її абсолютний ± ∆ПОТ приріст як різницю між виробничою 

потужністю на кінець періоду 

  ПОТкп і виробничою потужністю на його початок ПОТпп : 

ппкп ПОТПОТПОТ                (5.6) 

Оцінку ступеня приросту потужності визначають як коефіцієнт її нарощування 

(приросту) Кпр: 

                    
пп

пр ПОТ

ПОТ
К


                               (5.7) 

Коефіцієнт обновлення виробничої потужності характеризується відношенням 

виробничої потужності нового (введеного у звітному періоді) устатковання Кпот.обн до 

виробничої потужності на кінець періоду: 

  
кп

нов
обнпот ПОТ

ПОТ
К .                        (5.8) 
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Важливим є аналіз рівня використання виробничої потужності, який 

визначається коефіцієнтом використання середньорічної виробничої потужності 

Кпот.ср – відношенням фактично випущеної продукції в натуральних умовних 

одиницях ПР' до середньорічної виробничої потужності у таких самих одиницях:  

ср
српот ПОТ

РП
К


.                                                    (5.9) 

Аналіз показників зміни виробничої потужності та її використання виконують 

заданими балансів виробничої потужності за період (форма № БП), які складаються 

за видами продукції. При складанні балансу за період потужність на початок періоду 

приймається за номенклатурою й асортиментом продукції, що передує звітному, а 

потужність на кінець періоду – за номенклатурою та асортиментом продукції 

звітного періоду. Баланс виробничої потужності містить дані про зміни виробничої 

потужності за факторами, що їх викликають. 

Показники зміни виробничої потужності та її використання аналізують за 

окремими видами продукції. При цьому дають оцінки, з яких видів продукції і яким 

чином змінилася потужність підприємства в абсолютному виразі, які індекси її росту, 

обновлення, стабільності і використання. Встановлюють причини змін цих 

показників. Наприклад, визначають співвідношення між вибуттям і введенням в 

експлуатацію техніки. 

Неповне використання виробничої потужності поліграфічних підприємств 

зумовлює відсутність належного обсягу попиту на продукцію, а також 

незбалансованість технологічних підрозділів підприємства, що знаходяться в 

спільному технологічному процесі, наявність так званих «вузьких місць». Тоді 

виробничу потужність підприємства визначають величиною потужності «вузького 

місця». 
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Таблиця 5.6 

Аналіз зміни використання виробничої потужності 

Значення 
показників за 

період 

Показник 
Облікова 
одиниця 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

 
В
ід
хи
л,

 о
бл
ік

. о
ди
н.

 

 
Т
ем
п 
ро
ст
у,

 
%

 ' 

1. Книжково-журнальна продукція 

Обсяг продукції млн. привед. ф-в 58.7 66.26 + 7.96 113.6 

Середньорічна виробнича 
потужність 

млн. привед. ф-в. 120,6 120.0 – 0,6 99.5 

Коефіцієнт використання 
виробничої потужності 

% 48.7 55,6 6,9 – 

2. Образотворча продукція 

Обсяг продукції млн. при вед. ф.-в. 2,2 7,3 +5,1 332,2 

Середньорічна виробнича 
потужність 

млн. при вед ф.-в. 2,8 8.0 +5,2 285,7 

Коефіцієнт використання 
виробничої потужності 

% 78,6 91,3 12,1  

3. Інша проду кція 

Обсяг продукції млн. привед. ф.-в. 0,3 0,04 -0,26 – 

Середньорічна виробнича 
потужність 

млн. привед. ф.-в 0,9 0,9 – 100,0 

Коефіцієнт використання 
виробничої потужності 

% 33,3 4,4 –29.3 – 

Усього по підприємству 

Обсяг продукції млн. привед, ф.-в. 61,2 74.0 + 12,8 120,9 

Середньорічна виробнича 
потужність 

млн привед. ф.-в. 124,3 128.9 +4,6 103.7 

Коефіцієнт використання 
виробничої потужності 

% 49,2 57,4 8,2 – 

 

Як свідчать дані підприємства, наведені у табл. 5.6, середньорічна потужність у 

звітному році склала 128,9 млн. прив. ф.-в. і порівняно з попереднім періодом зросла 

на 4,6 млн. прив. ф.-в. або на 3,7%. Збільшення виробничої потужності відбулося в 
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результаті асортиментио-структурних зрушень у товарній продукції (змін 

трудомісткості товарної продукції). Інші фактори на виробничу потужність впливу не 

мали. Коефіцієнт використання виробничої потужності у звітному періоді 

дорівнював 57,4 % і збільшився у порівнянні з базовим періодом на 8,2 пункту. 

Такого зростання досягнуто за рахунок збільшення на 12,8 млн. прив. ф.-в.  або на 

20,9%. 

Аналіз зміни і використання виробничої потужності книжково-журнальної 

продукції показав, що вона на 5 % зменшилася на користь образотворчої продукції. 

Позитивним є збільшення коефіцієнта використання виробничої потужності з 48,7 у 

минулому періоді до 55,6% у звітному. Цього досягнуто за рахунок приросту 

продукції на 13,6 % і зменшення середньорічної виробничої потужності на 0,5%. 

Аналіз використання виробничої потужності образотворчої продукції показав, 

що вона збільшилася проти базового періоду на 5,32 млн. прив. ф.-в, або у 2,9 рази. 

Відзначається високий рівень (91,3 %) використання середньорічної виробничої 

потужності за рахунок збільшення випуску продукції на 5,1 млн. прив. ф.-в. або на 

232,2 % . 

Маємо низький рівень використання виробничої потужності іншої (бланкової) 

продукції – 4,4%, що пов’язано із зменшенням обсягу її на 86,7 %. Ця продукція не 

відповідає спеціалізації підприємства, її частка у загальному обсязі виробництва за 

звітний період склала лише 0,05 % (0,04:74х 100) і тому помітного впливу на 

використання виробничої потужності не мала. 

У результаті виробнича потужність, порівняно з базовим періодом, 

збільшилася на 3,7 % (і лише під впливом асортиментно-структурних зрушень). Це 

означає, що у звітному періоді вона не оновлювалася і не вибувала. Вибуло тільки 

неосновне технологічне устаткування, що свідчить про старіння застосовуваної 

техніки. У такій ситуації для розроблення заходів щодо поліпшення використання 

виробничої потужності аналіз слід проводити за окремими одиницями устаткування, 

як от: 

1) Виявлення морально і фізично зношеного устаткування, його реалізація або 

ліквідація. 
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2) Збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування, якщо воно є 

«вузьким» місцем виробництва. 

3) Збільшення випуску продукції при наявності невикористаної потужності. 

4) Зміна технології для збільшення пропускної спроможності технологічних 

процесів («вузьких місць»). 

5) Виробництво напівфабрикатів і надання послуг іншим поліграфічним 

підприємствам у порядку кооперування. 

6) Випуск різнопрофільної поліграфічної продукції і завоювання ринку її збуту. 

Резерви збільшення випуску продукції, пов’язані з недозавантаженням і 

недовикористанням виробничої потужності, колектив підприємства може 

використати лише за умов маркетингових зусиль щодо пошуку відповідних 

замовлень. 

 

5.4. Аналіз показників використання основних виробничих фондів, 

устаткування та впливу зміни цих показників на обсяг товарної продукції 

Вплив забезпечення підприємства основними виробничими фондами та 

ефективності їх використання на обсяг товарної продукції розраховують за такими 

показниками: середньорічна вартість основних виробничих фондів Фосн.ср і 

фондовіддача ФВ; річний фонд часу роботи устаткування Т; випуск продукції ПР за 

одну машино-годину. 

Вплив на обсяг товарної продукції зміни середньорічної вартості виробничих 

фондів і фондовіддачі розраховують за формулами: 

).(( .). грнтисФВФФПТ бсроснсросн                         (5.13)      

).()( .. грнтисФФВФВПТ звсросн                    (5.14) 

Розрахунок впливу на обсяг товарної продукції зміни показників використання 

відпрацьованого часу устаткування здійснюють за формулами: 

).()( грнтисПРТТПТ бз                                       (5.15) 

 

).()( грнтисТПРПРПТ б               (5.16) 
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Для характеристики використання устаткування визначають коефіцієнт 

використання наявного устаткування Квик.уст.н. як відношення середньорічної вартості 

діючого устаткування Фуст.д.ср до середньорічної вартості наявного на підприємстві 

(Фуст.н.ср): 

срнуст

срдуст
нуствик Ф

Ф
К

..

..
..                         (5.17) 

Інформацію про наявне устаткування, яке знаходиться на балансі підприємства, 

містять інвентарні списки (книги). Інформація про невстановлене (зайве) 

устаткування міститься в списках невстановленого і зайвого устаткування, що 

складаються щорічно за станом на кінець звітного періоду. 

Наявність невстановленого і недіючого устаткування призводить до зниження 

фондовіддачі і втрат у випуску товарної продукції. У зв’язку з цим у процесі аналізу 

необхідно виявити причини наявності невстановленого устаткування і визначити 

втрати товарної продукції: 

бВФФФПТ срнвустсрнвуст  ..)..( ,    (5.18) 

 де – ПТ(Фуст.нв.ср) – втрати товарної продукції через наявність 

невстановленого устаткування; 

Фуст.нв.ср – середньорічна вартість невстановленого устаткування; 

ФВ'б  – базова фондовіддача активної частини основних фондів. 

Визначають також середньорічну вартість недіючого устаткування Фуст.нд.ср. У 

випадку, коли це устаткування не потрібне, його доцільно реалізувати (чи 

ліквідувати) і розрахувати збільшення фондовіддачі: 

сррзв
ндустзвсрруст

зв
ндуст ФВ

ФФ

ПТ
ФФВ .

...
. )( 


                             (5.19) 

Показники використання устаткування у часі характеризують екстенсивність 

його використання. Аналіз є можливий лише у разі організації на підприємстві 

системи управлінського обліку роботи устаткування. На невеликих підприємствах 

доцільно вести суцільний безперервний облік часу роботи устаткування і часу його 

простоїв, у тому числі за причинами. 
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У процесі аналізу використання устаткування у часі (табл. 5.7) розглядають 

звітні дані про режимний і річний фонд часу його роботи за два суміжні роки, 

визначають їх відхили від даних базового періоду, причини цих відхилів і коефіцієнт 

використання режимного фонду часу. Відхили фактичного річного фонду часу 

роботи устаткування порівняно з базовим періодом – наслідки зміни часу його 

простоїв через технічні і технологічні зупинки та організаційні простої. 

Таблиця 5.7 

Аналіз використання основного технологічного устаткування у часі 

Значення показників 
за період Показник 

базовий звітний 

Відхил, 
облік. один. 

Темп росту, 
% 

Річний режимний фонд часу, маш.-год. 24175 24113 – 62 – 0,3 

Річний фонд часу роботи, маш.-год. 15180 18435 3255 21,4 

Використання режимного фонду часу, % 62,8 76,5 + 13,7 пункту – 

Простої обладнання,маш.-год. 
Усього 
у т.ч. через ремонти: 

 
8995 
937 

 
5678 
888 

 
– 3317 
– 49 

 
– 36,1 
– 5,2 

профілактичне обслуговування 1500 1437 – 63 – 4,2 

технологічні зупинки 1231 1146 – 85 – 6,9 

організаційні причини 5327 2207 – 3120 – 58,6 

 

Показники табл. 5.7 свідчать про те, що режимний фонд часу в звітному періоді 

порівняно з базовим незначно на (0,3 %) зменшився. Фонд часу роботи устаткування 

залежить від коефіцієнта змінності та його простоїв. Рівень використання режимного 

фонду часу порівняно з базовим періодом зріс на 13,7%, в основному, через 

зменшення простоїв. 

На підприємстві простої устаткування у звітному періоді склали 5678 маш.-год і 

порівняно з базовим періодом зменшились на 36,1 %. На 5,2 % скоротилися простої через 

ремонти устаткування, що можна пояснити чітким виконанням графіків ремонту, 

перевиконанням ремонтними робітниками нормозавдань. Зменшення простоїв 

устаткування під час профілактичних робіт (оглядів), очевидно, є результатом неповного 

виконання цих робіт (згідно з графіком), що негативно впливає на стан і точність роботи 

устаткування. У звітному періоді організаційні простої склали 2207 маш.-год., головним 
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чином, через відсутність роботи. Однак позитивним є значне (на 58,6%) їх зменшення 

порівняно з базовим періодом, що свідчить про позитивні зміни в організації виробництва. 

Поглиблений аналіз причин виникнення організаційних простоїв дозволить розробити 

конкретні заходи, спрямовані на більш повне використання у часі роботи устаткування. 

За матеріалами аналізу визначають втрати через надмірні простої з технічних причин, 

які плануються, та організаційні простої: 

           бнадпростнадпрост ПРТТПТ  .).( ,                      (5.20) 

де    ± ∆ПТ(Тпрост.над) – втрати товарної продукції через надмірні простої; 

∆Тпрост.над – надмірна кількість простоїв устаткування з технічних чи організаційних 

причин. 

Так, скорочення простоїв з організаційних причин на 50% збільшить випуск 

продукції підприємства на 254 тис. грн. (3120·0,5·0,1628). 

Узагальнюючим показником використання устаткування у часі є коефіцієнт 

екстенсивного навантаження, який визначається як відношення фактичного річного фонду 

часу роботи устаткування до планового. У зв’язку з відсутністю планових показників 

визначають зміну коефіцієнта екстенсивного навантаження порівняно з базовим періодом і 

вплив факторів на цю зміну. На зміну цього коефіцієнта впливають: зміна часу простоїв 

устаткування з технічних причин та часу технологічних зупинок; наявність (зміна) 

організаційних простоїв і коефіцієнта змінності роботи устаткування. У наведеному в табл. 

5.1 прикладі коефіцієнт екстенсивного навантаження збільшився у звітному періоді на 0,214 

(3255/15180). 

Як показали розрахунки, коефіцієнт екстенсивного використання устаткування 

збільшився передусім внаслідок значного зменшення організаційних простоїв, деякого 

скорочення простоїв через ремонти, профілактичне обслуговування та технологічні 

зупинки. Однак зменшення змінності роботи устаткування призвело до зниження цього 

коефіцієнта на 0,004. В результаті дії наведених факторів коефіцієнт екстенсивного 

використання підвищився на 0,214. 
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У табл. 5.8 наведено дані про вплив факторів на зміну коефіцієнта екстенсивного 

навантаження устаткування. 

Таблиця 5.8 

Вплив факторів на зміну коефіцієнта екстенсивного навантаження обладнання 

Значення факторів за 
період 

Фактор 
ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й В
ід
хи
л  

 
Розрахунки В

пл
ив

 

Річний фонд часу 
роботи устаткування, 
маш.-год. 

15180 18435 3255 3255 /15180 + 0,214 

Простої, маш.-год. 
через: ремонти 

937 888 – 49 + 49 /15180 + 0,003 

профілактичне 
обслуговування 

1500 1437 – 63 + 63 /15180 + 0,004 

технологічні 
зупинки 

1231 1146 – 85 + 85 /15180 + 0,006 

організаційні 
причини 

5327 2207 – 3120 + 3120 /15180 + 0.205 

Разом (під впливом 
зміни простоїв), 
маш.-год. 

8995 5678 – 3317 + 3317/15180 + 0,218 

Разом (під впливом 
коефіцієнта 
змінності), маш.-год. 

3255–3317= – 62 – 62 /15180 – 0,004 

 

Коефіцієнт змінності роботи основного технологічного устаткування в 

минулому році дорівнював 1,72, у звітному – 1,7. Зниження коефіцієнта змінності 

роботи устаткування викликало зменшення обсягу товарної продукції на 1,16 % 

(1,7/1,72 · 100) – 100. 
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Використання устаткування за одиницю часу характеризується коефіцієнтом 

інтенсивного використання, який визначається як відношення фактичного випуску 

продукції за одну машино-годину до планового. Цей коефіцієнт характеризує ступінь 

використання технічних можливостей устаткований за циклічністю та іншими 

параметрами (фарбовістю, форматами задрукованого матеріалу). Загальну оцінку 

інтенсивного використання устаткований по підприємству в цілому і в його 

виробничих підрозділах дають на основі порівняння випуску продукції у вартісному 

виразі за одну машино-годину в звітному і базовому періодах або у звітному та за 

планом. 

У табл. 5.9 наведено дані для аналізу інтенсивності використання устаткований. 

Таблиця 5.9 

Інтенсивність використання устаткування 

Значення показників за 
період Показник 

базовий звітний 

Відхил, облік. 
один. 

Темп росту, % 

Обсяг товарної продукції,  
тис. грн. 

2471.7 3045,8 574,1 123,2 

Обсяг робочого часу. маш.-год. 15180,0 18435,0 3255,0 121,4 

К-сть товарної продукції за 1 
маш.-год., тис. грн. 

162,8 165,2 2.4 101,5 

 

За даними таблиці 5.9, випуск продукції за одну машино-годину зріс на 1,5%, 

що свідчить про підвищення рівня інтенсивного використання устаткування. 

 

5.5. Аналіз фондовіддачі 

Фондовіддача – найважливіший узагальнюючий показник ефективності 

використання основних фондів, який характеризує випуск продукції у вартісному виразі 

на 1 грн вартості основних виробничих фондів. Для оцінки ефективності використання 

основних виробничих фондів визначають коефіцієнт фондовіддачі як відношення суми 

валового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів. 
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Показник фондовіддачі залежить від ряду факторів: частки активної сегменту у 

складі основних фондів, ступеня використання устаткування за структурою, його 

екстенсивного та інтенсивного навантаження, технічного рівня і стану. При 

визначенні й аналізі фондовіддачі використовують обсяг товарної продукції у 

зіставних цінах звітного періоду. 

Для розрахунку впливу факторів на фондовіддачу цей показник виражають у 

вигляді розрахункової формули: 

 

Т

ПТ

Ф

Т

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

ПТ
ФВ

сррдустсрруст

сррдуст

срросн

срруст

срросн 





...

..

.

.

.

,            (5.21) 

 

де Фосн.ср – середньорічна вартість основних виробничих фондів; 

Фуст.ср – середньорічна вартість устаткування; 

Фуст.д.ср – середньорічна вартість діючих машин і устаткування; 

Т' – загальна кількість машино-годин, відпрацьованих основним технологічним 

устаткуванням. 

Структура основних виробничих фондів характеризується такими 

показниками: 

1) часткою устаткування у загальній середньорічній вартості основних 

виробничих фондів: 

  
сросн

сруст
сроснфуст Ф

Ф
d

.

.
...                        (5.22) 

 

2) коефіцієнтом використання наявного устаткування: 

  
срруст

сррдуст
наявуст Ф

Ф
К

.

..
.                                  (5.23) 

 

Відношення середньорічної вартості діючого устаткування Фуст.д.ср до 

середньорічної вартості всього наявного встановленого устаткування Фуст.наяв.ср є 

коефіцієнтом використання наявного устаткування Куст.наяв.  
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Відношення відпрацьованого часу діючого устаткування (Тд) до його 

середньорічної вартості (Фуст.д.ср) характеризує кількість машино-годин роботи 

устаткування на 1 грн. середньорічної вартості діючого устаткування (Т ' ) .  

Інтенсивний показник випуску товарної продукції за 1 маш.-год. роботи 

устаткування ПР дорівнює: 

   
Т

ПТ
ПР              (5.24) 

Таким чином, фондовіддачу можна виразити добутком чотирьох 

вищенаведених розрахункових показників-факторів: 

   ПРТКdФВ наявустсроснфуст  ....          (5.25) 

Виходячи з наведеної формули, можна визначити вплив кожного з цих 

факторів на відхили фондовіддачі від показника базового періоду або плану. 

У табл. 5.10 наведено вихідні дані для аналізу впливу факторів на 

фондовіддачу. 

 Таблиця 5.10 

Основні показники виробничо-господарської діяльності 

Значення 
показників за період 

Показник 

базовий звітний 

Відхил 

Товарна продукція у порівнянних цінах 
звітного року, тис. грн. 

2471,7 3045,8 574,1 

Середньорічна вартість основних виробничих 
фондів, тис. грн. 

5690,0 5758,4 68,4 

у т. ч. робочих устаткування 4122,0 4300,0 178.0 

з них діючого 4000,0 4300,0 300,0 

Обсяг роботи устаткування, маш.-год. 15180,0 18435,0 3255,0 

Частка устаткування у загальній вартості 
основних виробничих фондів 

0,724 0,747 0,023 

Частка робочого устаткування у його загальній 
середньорічній вартості 

97,0 1,0 0,03 
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Закінчення таблиці 5.11 

Значення 
показників за період 

Показник 

базовий звітний 

Відхил 

Кількість машино-годин роботи діючого 
устаткування на 1 грн. його вартості 

0,0038 0,00429 0,00049 

Випуск продукції за 1 год. роботи, тис. грн. 162,8 165,2 2,4 

Фондовіддача, грн. 0,434 0.529 0,095 

 

У наведеному прикладі аналізу впливу факторів на фондовіддачу використано 

аналітичний прийом різниць і ланцюгових підстановок. 

Як свідчать розрахунки, фондовіддача порівняно з базовим періодом 

збільшилася на 0,095 грн. або на 21,9%. 

На фондовіддачу позитивно вплинула зміна всіх факторів зростання частки 

активної частини основних виробничих фондів у загальній середньорічній їх 

вартості, що збільшило фондовіддачу на 0,014 грн. або на 3,23%. 

Результати розрахунків впливу факторів на фондовіддачу наведено у табл. 5.11. 

Таблиця 5.11 

Розрахунок впливу факторів на фондовіддачу 

Взаємодіючі фактори 

Показник 

ча
ст
ка

 у
ст
ат
ку
ва
нн
я 
у 
за
г.

 
ва
рт
ос
ті

 о
сн

. в
ир
об

. ф
он
ді
в 

ко
еф

-т
 в
ик
ор
ис
т.

 н
ая
вн
ог
о 

ус
та
тк
ув
ан
ня

 

к-
ст
ь 
м
аш

.-
го
д.

 н
а 

1 
гр
н.

 
ді
ю
чо
го

 у
ст
ат
ку
ва
нн
я 

ви
пу
ск

 п
ро
ду
кц
ії

 з
а 

1 
м
аш

.-
го
д.

 

Ф
он
до
ві
дд
ач
а,

 г
рн

. 

В
ід
хи
л,

 %
 

За базовий період 0,724 0,97 0,0038 162,8 0,434  

За звітний період 0,747 1,0 0,00429 165,2 0.529  

Відхили від базового періоду 0,023 0,03 0,00049 2,4 0,095 21,9 
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Закінчення таблиці 5.11 
 

Взаємодіючі фактори 

Показник 

ча
ст
ка

 у
ст
ат
ку
ва
нн
я 
у 
за
г.

 
ва
рт
ос
ті

 о
сн

. в
ир
об

. ф
он
ді
в 

ко
еф

-т
 в
ик
ор
ис
т.

 н
ая
вн
ог
о 

ус
та
тк
ув
ан
ня

 

к-
ст
ь 
м
аш

.-
го
д.

 н
а 

1 
гр
н.

 
ді
ю
чо
го

 у
ст
ат
ку
ва
нн
я 

ви
пу
ск

 п
ро
ду
кц
ії

 з
а 

1 
м
аш

.-
го
д.

 

Ф
он
до
ві
дд
ач
а,

 г
рн

. 

В
ід
хи
л,

 %
 

Вплив факторів:       

Збільшення частки активної 
частини основних виробничих 
фондів 

0,023 0,97 0,0038 162,8 0,014 3,23 

підвищення коефіцієнта 
використання наявного 
устаткування 

0,747 0,03 0,0038 162.8 0,014 3,23 

збільшення відпрацьованого 
часу на 1 грн. середньорічної 
вартості устаткування 

0,747 1.0 0,00049 162,8 0,059 13,6 

зростання випуску продукції на 
1 маш.-год. роботи діючого 
устаткування 

0,747 1,0 0,00429 2,5 0,008 1,84 

 

Підвищення коефіцієнта використання наявного устаткування збільшило 

фондовіддачу на 0,014 грн. або на 3,23 %. Збільшення часу роботи на 1 грн. 

середньорічної вартості діючого устаткування забезпечило підвищення фондовіддачі на 

0,059 грн., або на 13,6 %. Зростання випуску продукції на 1 маш.-год. роботи діючого 

устаткування збільшило фондовіддачу на 0,008 грн., або на 1,84 %. 

Таким чином, на збільшення фондовіддачі вплинуло поліпшення використання 

устаткування у часі за рахунок зменшення простоїв з організаційних причин. 
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Як показав аналіз, підприємство мало у звітному періоді резерви збільшення 

випуску продукції і підвищення фондовіддачі при зменшенні наявних простоїв 

устаткування з організаційних причин, У процесі аналізу фондовіддачі можна 

встановити її зв’язок з такими показниками, як ступінь зносу основних виробничих 

фондів, рівень механізації й автоматизації виробництва, кваліфікація робітників та 

ін., які не мають функціонального зв’язку з фондовіддачею, але впливають на її зміну. 

При цьому використовують кореляційно-регресивний метод аналізу. 

Резервами росту товарної продукції за рахунок поліпшення екстенсивного 

використання устаткування, слугують: 

1) збільшення коефіцієнта змінності роботи устаткування у базовому періоді, 

що визначається за формулою: 

                                                   
100

бзПТ
ПТ  ,                                                                  (5.26) 

тобто: 1,16 · 2471,7/100 = 28,7 тис. грн, 

де ∆ПТ – зменшення обсягу товарної продукції, 

ПТбз  – обсяг товарної продукції у базовому періоді. 

2) скорочення на 50 % організаційних простоїв устаткування, що визначається 

за формулою (дані табл. 7.7 та 7.8): 

    бзпросторг РПТ 
100

50
. ,          (5.27) 

де ∆Торг.прост – час простоїв устаткування з організаційних причин; 

ПР'бз – обсяг продукції за 1 маш.-год. роботи устаткування у базовому періоді, 

тобто: 3120 · 0,5 · 162,8 = 254,0 тис. грн. 

Загальний резерв росту товарної продукції за екстенсивними факторами 

становить: 28,7 + 254,0 = 282,7 тис. грн. 
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Питання для самоперевірки 

 

 1. Назвіть основні завдання аналізу забезпечення підприємства основними 

     виробничими фондами. 

2. Дайте перелік основних джерел інформації для аналізу використання 

     основних виробничих фондів. 

3. Розкрийте суть визначення рівня забезпеченості підприємства основними 

    виробничими фондами. 

4. Охарактеризуйте активну та пасивну частини основних виробничих фондів. 

5. Розкрийте сутність показників оновлення та вибуття основних виробничих 

    фондів. 

6. Дайте визначення терміну «виробнича потужність» та поясніть його суть. 

7. Охарактеризуйте основні показники використання основних фондів. 

8. Розкрийте суть екстенсивного та інтенсивного використання обладнання. 

9. Дайте визначення та поясніть суть показника «фондовіддача».  
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

6.1 Значення, завдання та джерела інформації для аналізу використання 

трудових ресурсів і фонду оплати праці 

Значення аналізу використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 

обумовлено тим, що вони перебувають у тісному зв’язку з обсягом виробництва 

товарної продукції, а ріст продуктивності праці — якісний показник використання 

трудових ресурсів — є основою підвищення ефективності виробництва і 

поліпшення всіх техніко-економічних показників роботи підприємства. 

На використання трудових ресурсів впливають закони ринкової економіки: 

спад обсягу виробництва, безробіття, диференціація рівнів оплати праці, які в 

сукупності формують нові умови і мотивації праці. Зі спадом обсягу виробництва 

пов’язане зменшення прибутків підприємств, що позначається на послабленні 

впливу найактивнішого фактора росту продуктивності праці – науково-технічного 

прогресу. 

Кадровий потенціал підприємства відіграє провідну роль у вирішенні науково-

технічних завдань економічного росту і результатів господарювання в цілому. 

Джерелами інформації для аналізу є державна статистична звітність про 

використання трудових ресурсів: «Звіт з праці» щомісячний і річний (форма №1-

ПВ); «Звіт з використання робочого часу» щоквартальний (форма № 3-ПВ); «Звіт 

про виконання норм виробітку і стан нормування праці» річний (форма № 4-ПВ); 

річний звіт «Чисельність окремих факторів категорій працівників та підготовка 

кадрів»; «Звіт про стан заборгованості із заробітної плати» щомісячний, «Звіт про 

стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах». Крім цих 

джерел інформації, використовуються «Розрахунок повної собівартості продукції за 

калькуляційними статтями і калькуляційним групами» (що виконується на під-

приємстві поквартально й за рік) та зведені матеріали оперативного управлінського 

обліку (табелі виходу на роботу І використання робочого часу, робочі наради, 
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накопичувальні рапорти про виробіток, особові рахунки, розрахунково-платіжні 

відомості, доплатні листки, результати анкетування працівників). 

Тому при з’ясуванні економічних проблем стану і перспектив економічного 

розвитку особливого значення набуває аналіз використання трудових ресурсів. 

Економічний аналіз є дійовим інструментом підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів і росту продуктивності праці, забезпечує в ринкових умовах 

економічний ріст виробництва на інтенсивній основі, здешевлення товарів, що має 

велике значення в конкурентній боротьбі за споживачів. 

Завданням дослідження використання трудових ресурсів та фонду оплати 

праці є аналіз забезпечення підприємства кадрами, у т. ч. характеристика: динаміки 

та чисельності; складу і структури працівників, їх освітньо-кваліфікаційного рівня, 

руху; використання робочого часу і визначення впливу цього фактора на 

продуктивність праці; резервів росту продуктивності праці й обсягу виробництва 

товарної продукції; показників продуктивності праці, темпів її росту; росту її 

реалізації; використання фонду оплати праці і визначення впливу витрат на оплату 

праці на повну собівартість товарної продукції; виявлення шляхів поліпшення 

використання фонду оплати праці. 

 

6.2 Аналіз стану і забезпечення підприємства трудовими ресурсами 

Однією з важливих умов виробництва і зростання обсягу товарної продукції є 

збільшення виробітку продукції на кожного працюючого, а також забезпечення 

необхідними кадрами. 

Для оцінки забезпеченості підприємства кадрами аналізують динаміку 

чисельності персоналу, його структуру за категоріями працюючих, 

укомплектованість працівниками відповідних спеціальностей і кваліфікації. 

У процесі аналізу порівнюють середиьооблікову чисельність працівників за 

звітний період з базовою, визначають абсолютне відхилення від бази і темп росту до 

бази за категоріями працюючих по підприємству в цілому. 
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Зниження темпів росту чисельності працюючих при зростанні обсягу виробництва 

продукції порівняно з базою свідчить про вплив на цей показник тільки якісного 

фактора використання трудових ресурсів інтенсивний характер економічного росту. При 

зростанні темпів збільшення чисельності та обсягу товарної продукції порівняно з базою 

приріст продукції забезпечується двома факторами: ростом кількості працюючих і 

підвищенням продуктивності праці одного працюючого. 

За темпами росту (приросту, зменшення) цих показників порівняно з базою 

визначають частку приросту товарної продукції в процентах за рахунок кожного з 

них і дають оцінку ефективності використання трудових ресурсів: 

100100)( 




ПТ

Ч
ЧТП                                          (6.1) 

100100)( 




ПТ

ППР
ППРПТ ,                                        (6.2) 

де ±∆ТП(±∆Ч) ±∆ТП(±∆ППР) – частка приросту товарної продукції у 

процентах, відповідно, за рахунок збільшення (зменшення) кількості працюючих і 

підвищення продуктивності праці; 

      ± ∆Ч –  приріст кількості працюючих, %; 

       ±∆ППР – приріст продуктивності праці, %. 

У табл. 6.1 наведено дані для аналізу і оцінки структури трудових ресурсів. 

Таблиця 6.1 

Оцінка забезпечення підприємства трудовими ресурсами 

Кількість за період 
 осіб 

Показник 

базовий звітний 

Темп 
росту, 

% 

Відхил, 
особа 

Середня облікова чисельність 
штатних працівників 303 288 95 –15,0 

у т. ч. працівників основної діяльності 303 288 95 –15,0 
У складі працівників основної 
діяльності: 
чоловіки 
жінки 

130 
173 

131 
157 

100,8 
90.8 

+ 1,0 
–16,0 

Середня облікова чисельність: 
робітників 
керівників.службовців 

247 
56 

233 
55 

94,3 
98,2 

–14,0 
–1,0 
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Як видно з табл. 6.1, на досліджуваному поліграфічному підприємстві 

чисельність працівників основної діяльності зменшилася проти базового періоду на 

15 осіб і склала 95%. Склад чоловіків серед працівників основної діяльності 

збільшився на одну особу, що становить 100,8%, кількість же жінок зменшилась при 

цьому на 16 осіб, що дорівнює 90,8% порівняно з базовим періодом. Кількість 

робітників скоротилася в цілому на 14 осіб і склала 94,3% проти базового періоду. 

Незначне (на 1,8%) зменшення на одну особу чисельності категорій керівників, 

спеціалістів і службовців може свідчити про втрату можливості щодо впровадження 

нових методів економічного управління виробництвом. 

Таким чином, на підприємстві, порівняно з базовим періодом, відбулося 

скорочення кількості робочих місць на 5%, причому за рахунок жінок на 

(16/303х100) – тобто на 5,3 %. 

Однак порівняння чисельності працівників підприємства з відповідним 

показником базового періоду ще не дає змоги оцінити, роботу підприємства у 

ринкових умовах господарювання: наскільки успішно воно конкурує на ринках 

продукції й трудових ресурсів. Висновки щодо динаміки чисельності працівників 

підприємства можна обґрунтувати лише у взаємозв’язку з динамікою використання 

виробничої потужності та з динамікою продуктивності праці. 

У табл. 6.2 наведено дані для розрахунку впливу зміни чисельності 

працівників на коефіцієнт виробничої потужності. 

Таблиця 6.2 

Показники для розрахунку впливу зміни чисельності працівників на коефіцієнт 

використання виробничої потужності 

Значення показника за 
період 

Відхил 

Показник 

базовий звітний 
к-ть 
осіб 

% 

Середньорічна виробнича 
потужність, млн. привед. ф.-в. 

124,3 128,9 + 4,6 3.7 
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Закінчення таблиці 6.2 

Значення показника за 
період 

Відхил 

Показник 

базовий звітний 
к-ть 
осіб 

% 

Випуск товарної продукції, млн. 
привед. ф.-в. 

61,2 74.0 + 12,2 20,9 

Середньорічна облікова чисельність 
працівників, особа 

303 288 –15 –5 

Коефіцієнт використання виробничої 
потужності, % 

49,2 57,4 
 

+8,2в.п. 
 

– 

Виробіток продукції на одного 
працівника, тис. привед. ф.-в. 

202,0 257,0 +55 +27,2 

 

Показники, наведені в табл. 6.2, свідчать, що у звітному періоді, порівняно з 

базовим, підприємство скоротило кількість працівників на 5 % та збільшило обсяг 

продукції у натуральних одиницях на 20,9% – за рахунок збільшення виробничої 

потужності на 3,7%. 

При цьому виробіток продукції у натуральних одиницях на одного працівника 

зріс на 27,2%, що компенсувало скорочення чисельності працівників і призвело до 

збільшення у звітному періоді коефіцієнта використання середньої виробничої 

потужності з 49,2 до 57,4%. 

За формулою (6.3) можна обчислити зміну коефіцієнта використання виробничої 

потужності ± ∆Кпот.вир(±∆Ч), викликану зменшенням працівників, за формулою: 

бзвирпот
вир

бззв
вирпот К

ПОТ

ППРЧ
ЧК ... 100)( 


 ,                      (6.3) 

де Чзв – чисельність працівників у звітному періоді; 

    ППРбз – продуктивність праці одного працівника у базовому періоді; 

    ПОТвир – середньорічна виробнича потужність у базовому періоді. 

За рахунок скорочення чисельності працівників коефіцієнт використання 

середньорічної виробничої потужності зменшився на: 

288 · 202 / 124300 · 100 – 49,2=  – 2,4%                      
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Значне підвищення продуктивності праці забезпечило зростання коефіцієнта 

використання виробничої потужності, компенсувавши при цьому негативний вплив 

скорочення кількості працівників. Це свідчить про спроможність підприємства 

утримуватись на рівні вимог ринкової економіки. 

Коли скорочення чисельності працівників не компенсується зростанням 

продуктивності праці (що призводить до зниження коефіцієнта використання 

виробничої потужності), це свідчить про недоліки в організації виробництва і 

маркетингової служби, про неспроможність зберегти трудовий колектив. Такий стан 

вимагає встановлення конкретних причин (відсутність ринку збуту на продукцію 

або інших) відпливу робочої сили, розроблення і реалізації заходів для стабілізації 

стану трудових ресурсів на підприємстві. 

У процесі аналізу необхідно вивчити структуру працюючих за категоріями і 

охарактеризувати зміну (порівняно з базовим періодом) виробничого потенціалу – 

частки робітників у загальній кількості працівників. Цей показник є фактором 

формування продуктивності праці одного працівника. 

Річний заробіток одного робітника в значній мірі залежить від частки 

основних і допоміжних робітників у загальній їх чисельності та її зміни порівняно з 

базою. У випадку збільшення частки допоміжних робітників необхідно вивчити 

причини цього (наприклад, низький рівень механізації допоміжних робіт, зростання 

їх обсягу) та здійснити заходи щодо подолання негативної тенденції в структурі 

робітників. 

Вплив зміни частки основних робітників у загальній їх чисельності на 

виробіток продукції одним робітником ±АППР' визначають за формулою: 

 

бзбзоснзвосн РППddРПП  )( .. ,                       (6.4) 

де dосн.зв, dосн.бз – частка основних робітників у загальній їх кількості, 

відповідно, у звітному і базовому періодах; 

      ППР'бз – середньорічний виробіток одного основного робітника у базовому 

періоді. 
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Зміни структури трудових ресурсів наведено у табл. 6.3.  

Таблиця 6.3 

Структура трудових ресурсів 

 

Значення 
показника за 

період 
Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й В
ід
хи
л 

Середня облікова чисельність працівників основної діяльності, % 100 100 – 
з них: 
               чоловіків 42,9 45,5 +2,6 
               жінок 57,1 54,5 –2,6 
У складі працівників основної діяльності, % 
               робітників 81,5 80,9 –0,6 
               керівників, спеціалістів і службовців 18,5 19,1 +0,6 

 

З даних аналітичної табл. 6.3 видно, що у звітному періоді у загальній 

чисельності працівників основної діяльності зменшилася на 2,6% частка жінок і 

збільшилася – чоловіків. Частка робітників у звітному періоді нижча від її величини 

у базовому періоді, що негативно характеризує зміни в структурі трудових ресурсів. 

Разом з аналізом кількісного забезпечення підприємства трудовими 

ресурсами, вивчають якісний склад працівників, який характеризується 

загальноосвітнім і професійно-кваліфікаційним рівнями, градацією за віком і за 

статтю. Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня робітників виконують 

порівнянням фактичної чисельності за спеціальностями і розрядами з розрахованою 

(як відношення трудомісткості кожного з виду робіт до планового фонду робочого 

часу одного робітника – з врахуванням коефіцієнта виконання норм виробітку) 

кількістю робітників, необхідною для виконання робіт у виробничих підрозділах і 

підприємстві в цілому. При цьому виявляють надлишок чи нестачу робітників 

кожної професії (розряду). 
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Для оцінки відповідності кваліфікації робітників складності виконуваних 

ними робіт, а також зміни кваліфікації робітників порівняно з базою порівнюють 

відповідні середні тарифні розряди, які визначаються за формулою: 
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ср

Ч

РОЗЧ
РОЗ ,                             (6.5) 

де РОЗср – середній тарифний розряд; 

    РОЗі – і-й розряд робітника; 

    6 – кількість розрядів тарифної сітки; 

   Чі – чисельність робітників і-го розряду.  

Тісно пов’язане із забезпеченням робочою силою питання закріплення кадрів 

на підприємстві. Для цього вивчають показники прийому й звільнення працівників, 

розраховують коефіцієнти обороту, змінюваності, стабільності та плинності кадрів. 

Коефіцієнти обороту за прийомом Коб.прийм та звільненням  Коб.звіл знаходяться  за 

формулами: 

ср

прийм
приймоб Ч

Ч
К .  

ср

звіл
звілоб Ч

Ч
К . ,                               (6.6) 

  де Чприйм, Чзвіл — число працівників (робітників), відповідно, прийнятих на     

роботу і звільнених з роботи у звітному періоді; 

       Чср – середня облікова чисельність працівників (робітників). 

Про загальний рух кадрів свідчить коефіцієнт змінюваності кадрів, який 

визначається як відношення найменшого з двох чисел – прийнятих чи звільнених 

працівників – до середньої облікової кількості працівників (робітників). 

Важливо вивчити стабільність кадрів, визначивши коефіцієнт стабільності – 

частку працівників (робітників), які працювали на підприємстві цілий рік. 

Підвищення коефіцієнта стабільності кадрів створює сприятливі умови для 

підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва. 
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Значної уваги заслуговує коефіцієнт плинності кадрів Кплин.кад  оскільки він 

пов’язаний з надмірним звільненням і оборотом робочої сили: 

ср

звіл
кадплин Ч

Ч
К


. ,                                                     (6.7) 

де Ч'звіл – число працівників (робітників), звільнених через порушення 

трудової дисципліни, невідповідність кваліфікації та судимість, за власним 

бажанням, а також самовільне залишення роботи. 

Слід вивчити конкретні причини надмірного звільнення працівників (низький 

заробіток, важкі та шкідливі умови праці, відсутність перспектив зростання, 

несприятливий психологічний клімат, нерозв’язані питання транспорту та ін.). За 

високої плинності кадрів визначають її негативний вплив на продуктивність праці, 

розробляють і реалізують заходи щодо закріплення кадрів на підприємстві. 

Оцінку руху робочої сили виконують на основі порівняння коефіцієнтів обороту, 

плинності, змінюваності та стабільності кадрів у звітному періоді з відповідними 

коефіцієнтами базового періоду. Разом з тим, необхідно дати оцінку і недостатнього 

обороту робочої сили, коли уповільнюється обновлення складу кадрів підприємства. 

Про це свідчить зростання частки працівників середнього і пенсійного віку, що приховує 

недоліки обновлення кадрів в окремих підрозділах підприємства. 

 

6.3.Аналіз використання робочого часу 

Однією з найважливіших умов збільшення обсягу виробництва та виробітку 

на одного працівника є ефективне використання робочого часу. У зв’язку з цим 

аналіз використання робочого часу є вагомою складовою аналітичної роботи щодо 

використання трудових ресурсів на підприємстві. 

Оцінка використання робочого часу здійснюють на основі зіставлення та 

визначення абсолютної його зміни та темпів росту порівняно з базовим періодом і 

розрахунку впливу цієї зміни на продуктивність праці. 

Для аналізу використовують такі показники: 

– кількість відпрацьованих всіма працівниками людино-днів (Тпр.л.-дн); 

– кількість відпрацьованих всіма працівниками людино-годин(Тпр.л.-год); 
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– кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-днів (Троб.л.-дн),у т.ч.  

надурочно (Троб.над.л.-год); 

– середню кількість днів, відпрацьованих одним робітником у звітному періоді 

(Троб.над.л.-дн / Ч); 

– середню кількість годин, відпрацьованих одним робітником у звітному 

періоді (розрахунково (Троб.л.-год / Ч), у тому числі надурочно (Троб над.-год /Ч);; 

– середню тривалість робочого дня (Троб.л-год / Троб.л.-дн) у годинах; 

– внутрішньозмінні простої робітників у людино-годинах (Тпрост л.-год). 

У процесі аналізу використання робочого часу різними категоріями робітників 

необхідно виділити такі два показники: середню кількість днів, відпрацьованих 

одним робітником за звітний період, і середню тривалість робочого дня (вони є 

факторами формування продуктивності праці одного робітника й одного 

працівника). Ці показники обчислюються на основі даних звіту (плану) 

підприємства з праці. 

Середня кількість відпрацьованих одним робітником днів залежить від числа 

вихідних і святкових днів, неявок на роботу, чергових відпусток та інших видів 

відпусток, передбачених законодавством (через непрацездатність, з дозволу і за 

ініціативою адміністрації, через прогули, цілоденні простої та інші неявки). Вплив 

цих факторів на зміну кількості відпрацьованих днів одним робітником порівняно з 

базою визначають розрахунком відхилів кількості невиходів на роботу (за 

причинами) в середньому на одного робітника і порівнянням цих невиходів із 

базовими. 

На середню тривалість робочого дня впливають: зафіксований в обліку час 

простоїв робітників упродовж дня (зменшує величину показника); час надурочної 

роботи (збільшує величину показника); передбачений законодавством час скорочень 

робочого дня (для підлітків, матерів-годувальниць). 

У результаті аналізу встановлюють конкретні причини втрат робочого часу, 

розробляють заходи з їхнього скорочення. При цьому особливу увагу звертають на 

поліпшення обліку внутрішньозмінних втрат робочого часу, оскільки внаслідок 

неврахованих простоїв збільшується фактично відпрацьований час, який визначають 
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як різницю між загальною кількістю явочних днів або годин і врахованими 

(обліченими) простоями. Загальні втрати робочого часу визначають за звітними 

статистичними даними або шляхом множення втрат робочого часу одним 

робітником (за балансом) на фактичну чисельність робітників і додавання до 

отриманої величини надурочно відпрацьованих годин. Крім втрат робочого часу, 

відображених у звітах, вивчають непродуктивні втрати робочого часу, пов’язані з 

виготовленням і виправленням бракованої продукції, а також із втратами робочого 

часу через відхили від встановленого технологічного процесу. 

Розрахунок непродуктивних втрат робочого часу здійснюють на основі даних 

про втрати від браку і на виправлення його у виробництві, відображених у звітній 

калькуляції собівартості товарної продукції (калькуляційна стаття «брак»).  

У табл. 6.4 наведено розрахунок непродуктивних витрат робочого часу. 

Таблиця 6.4 

Розрахунок непродуктивних витрат робочого часу 

на виготовлення і виправлення браку у виробництві 

Значення показника за період 

К
од

 р
яд
ка

 

Показник 

Р
оз
ра
ху
но
к 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

1 
Виробнича собівартість товарної 
продукції, тис. грн. 

Дані звіту 2241,3 2715.7 

2 
Зарплата виробничих робітників, 
тис. грн. 

Дані звіту 367,1 432,2 

3 
Частка зарплати виробничих 
робітників у виробничій 
собівартості продукції. % 

р.2/р.1 16,3 15,9 

4 
Виробнича собівартість браку за 
відповідний період, тис. грн. 

Дані звіту 1,5 2,0 

5 
Зарплата виробничих робітників у 
собівартості браку за відповідний 
період, тис. грн. 

р.3·р.4/100 0,2 0,3 
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Закінчення таблиці 6.4 

Значення показника за період 

К
од

 р
яд
ка

 

Показник 

Р
оз
ра
ху
но
к 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

6 
Вартість сировини і матеріалів у 
виробничій собівартості товарної 
продукції тис. грн. 

Дані звіту 367.1 1394.9 

р.2 ·100 

7 

Частка зарплати виробничих 
робітників у виробничій 
собівартості за вирахуванням 
сировини і матеріалі за 
відповідний період, % 

р.1–р.6 

19,6 32,7 

8 
Втрати на виправлення браку, тис, 
грн. 

Дані звіту 7.7 9.2 

9 
Заробітна плата робітників на 
виправлення браку, тис. грн. 

Дані звіту 1,5 3,0 

10 
Заробітна плата виробничих 
робітників у браку і на його 
виправлення, тис. грн. 

р. 5 + р. 9 1,7 3,3 

11 
Середня годинна оплата праці 
робітників 

Дані звіту 1,9245 1.98 

12 
Робочий час, витрачений на брак 
та його виправлення, люд.-год. 

р.10/р.11 883 1667 

 

Додаткові витрати робочого часу, пов’язані з відхиленням від технологічного 

процесу, визначаються за первинною документацією з оплати праці (доплатними 

листками) на ці роботи. 

Стан використання робітниками робочого часу характеризується даними, 

наведеними у таблиці 6.5. 
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Таблиця 6.5 

Використання робітниками робочого часу 

Значення показника за 
період 

Відхил 

Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

на
ту
ра
ль
ні

 
од
ин
иц
і 

% 

Вихідні дані для розрахунків 

Середня облікова чисельність 
робітників, особа 

247 233 –14 –5.7 

Відпрацьовано всіма робітниками, 
люд.-день 

42286,4 45994,2 +3707,8 + 8,8 

Відпрацьовано всіма робітниками, 
люд.-год. 

308170 344910 +6740 + 11.9 

Середня тривалість робочого дня, 
год. 

7,29 7,5 +0,21 – 

Прогули, люд.-год. - 240 240 – 

Цілоденні простої, люд.-год. 30200 3728 -26472 -87,7 

Внутрізмінні простої, люд-год. 30054 23114 -6940 -23,1 

Результати розрахунків 

Середня кількість годин, 
відпрацьованих одним робітником 

1247,7 1480,3 +232,6 + 18,6 

Середня кількість днів, 
відпрацьованих одним робітником 

171,2 197,4 +26,2 + 15,3 

Непродуктивні витрати робочого 
часу, люд.-год. 

833 1667 +234,0 + 100,0 

Прогули на одного робітника, год.  1,0 + 1,0  

Цілоденні простої на одного 
робітника, год. 

122,3 16,0 –106,3 –86,9 

Внутрізмінні простої на одного 
робітника, год. 

121,7 99,2 –22,5 –18,5 

 

Як бачимо, фактична кількість відпрацьованих робітниками людино-годин і 

людино-днів збільшилася порівняно з базовим періодом, відповідно, на 8,8 і 11,9%, 

що при зменшенні чисельності робітників на 5,7 % свідчить про поліпшення 
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використання робочого часу. Збільшенню тривалості робочого дня сприяло 

зменшення порівняно з базовим періодом внутрішньозмінних простоїв. 

Унаслідок зменшення невиходів на роботу і цілоденних простоїв зросла 

середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником на (26,2 дня). Число 

цілоденних простоїв зменшилося на 87,7 %, а внутрішньозмінних – на 23,1 %. 

Загальну оцінку стану використання робочого часу в процентах дають на 

основі порівняння фактично відпрацьованого часу (в людино-днях і людино-

годинах) з номінальним фондом часу роботи працівників (у т. ч. робітників), 

розрахованим за звітний період. Визначають процент втрат часу: простоїв, прогулів, 

неявок з дозволу адміністрації та з поважних причин (чергові і навчальні відпустки, 

тимчасова непрацездатність, неявки, передбачені законодавством) до номінального 

фонду робочого часу. 

Для аналізу і виявлення причин цілоденних і внутрізмінних втрат робочого 

часу робітників складають фактичний баланс робочого часу за даними табл. 6.6.   

Таблиця 6. 

Фактичний баланс робочого часу одного робітника 

Значення показника 
за період 

 
Відхил від значень показників 

Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

на
 о
дн
ог
о 

ро
бі
тн
ик
а 

на
 в
сі
х 

ро
бі
тн
ик
ів

 
зв
іт
но
го

 
пе
рі
од
у 

Середня облікова чисельність 
робітників, особа 

– 233 – – 

Номінальний фонд робочого часу, день 255,3 252,0 –3,3 –768,9 

Неявки на роботу з поважних причин, 
день 

28,5 27,7 –0,8 –186,4 

у тому числі: чергові відпустки 
23,0 20,6 –2.4 –559,2 

відпу стки на навчання 0,4 – –0,4 –93,2 

тимчасова непрацездатність 5,0 7,1 +2,1 +489,3 

неявки, передбачені законодавством 
0,1  –0,1 –23,3 
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Закінчення таблиці 6. 
Значення показника 

за період Відхил від значень показників 

Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

на
 о
дн
ог
о 

ро
бі
тн
ик
а 

на
 в
сі
х 

ро
бі
тн
ик
ів

 
зв
іт
но
го

 
пе
рі
од
у 

Втрати робочого часу, день 55,6 26,9 –28.7 –6687,1 

у тому числі: 
неявки з дозволу адміністрації 

40,3 24,8 –15,5 –3611.5 

з них за ініціативою адміністрації 
(неповний робочий час, скорочений 
робочий день, тиждень) 

35,7 23,4 –12,3 –2865,9 

цілоденні простої 15.3 2,0 –13,3 –3098.9 

прогули – 0,1 +0,1 +23,3 

Явочний фонд робочого часу, день 171,2 197,4 +26,2 +6104,6 

Номінальна тривалість робочого дня, 
год. 

8 8   

Бюджет робочого часу, год. 1369,4 1579,5 210,1 +48953,3 

Внутрізмінні простої, год. 121,7 99,2 –22.5 –5242,5 

Корисний фонд робочого часу, год. 1247,7 1480,3 +232.6 +54195,8 

Середня тривалість робочого дня, год. 7,29 7,5 +0,21  

Непродуктивні витрати робочого часу, 
год. 

3,6 7,2 +3,6 +838,8 

 

Вивчення фактичного балансу робочого часу показало, що у звітному періоді неявки 

на роботу одного робітника порівняно з базовим періодом зменшилися на 26,2 дня. 

Фактори впливу неявок на баланс робочого часу наведено у табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

Фактор впливу неявок на баланс робочого часу 

Фактор впливу Кількість днів 

Зменшення часу чергових відпусток 2,0 

Зменшення часу відпусток на навчання 0,4 

Збільшення часу тимчасової непрацездатності 2,1 

Зменшення кількості неявок за законодавством ОД 

Зменшення кількості неявок з дозволу адміністрації 11,5 
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Закінчення таблиці 6.7 

Фактор впливу Кількість днів 

Зменшення цілоденних простоїв 13,3 

Збільшення прогулів ОД 

Зменшення номінального фонду робочого часу 3,3 

Усього 26,2 

 

Незважаючи на зменшення кількості невиходів на роботу, у звітному періоді 

всі робітники підприємства відпрацювали лише 72.8 % номінального фонду 

( 100
58716

459942
 ), тобто лише цілоденні невиходи на роботу з різних причин досягли 21,8 

% робочого часу. 

Загальна кількість цілоденних невиходів на роботу і простоїв становить 

12721,8 люд.-днів, у тому числі втрати робочого часу з неповажних причин склали 

6267,7 люд.-год. Мали місце: неявки з дозволу адміністрації (5778,4 люд.-дня), 

прогули (23,3 люд.-дня), цілоденні простої 466,0 люд.-днів. 

Особливу увагу слід приділити вивченню невиходів на роботу з дозволу 

адміністрації. Ці втрати (94,4 %) допущено з ініціативи адміністрації й відображено 

у статистичній звітності як неявки через скорочення робочого часу (дня, тижня). У 

процесі аналізу необхідно вивчити ці втрати окремо за причинами: через відсутність 

ринку збуту, недоліки у формуванні виробничої програми, відсутність замовлень, 

відмову споживачів від договорів на продукцію, відсутність відповідних матеріалів 

для виготовлення певного виду продукції тощо. Такий аналіз дасть можливість 

встановити глибинні причини цього явища, розробити заходи щодо скорочення чи 

ліквідації їх впливу, вивчити резерви поліпшення використання робочого часу. 

Результати аналізу використання робочого часу робітників порівняно з 

базовим періодом наведено в таблиці 6.8. 
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Таблиця 6.8 

Узагальнення аналізу використання робочого часу робітників 

Значення показників за період 

Коефіцієнт 
використання 

робочого часу за 
період 

Показник 

ба
зо
ви
й 

ба
зо
ви
й 

 (
пр
и 
ф
ак
ти
чн
ій

 
чи
се
ль
но
ст
і р
об
іт
ни
кі
в)

 

зв
іт
ни
й 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

Відпрацьовано всього, люд.-год. 308170 290714,2 344910   

у тому числі: продуктивно 307337  343243 0,9973 0,9952 

непродуктивно 833 – 1667 0,0027 0,0048 

Загальне збільшення робочого часу (344910-
290714,2), люд.-год. 

  +54195,8   

у тому числі: цілоденне (210,1x233), люд.-
год. 

  +48953,3   

внутрізмінне 
(22,5x233), 
люд.-год. 

  +5242,5   

Відпрацьовано одним робітником, год. 1247,7  1480,3   

у тому числі: продуктивно 1244,1  1473,1 0,9971 0,9951 

непродуктивно 3,6  7,2 0,0029 0,0049 

Загальне збільшення, відпрацьованих одним 
робітником, год. 

  +232,6   

у тому числі; цілоденно   +210,1   

внутрізмінно – – 22,5 – – 
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Як видно з даних таблиці 6.8, у звітному періоді порівняно з базовим кількість 

відпрацьованих людино-годин збільшилася на 54195,8, утому числі за рахунок 

зменшення цілоденних невиходів на роботу (неявок, прогулів, цілоденних простоїв) 

на 48953,8 люд.- год та зменшення внутрішньозмінних простоїв на 5242,5 люд.-год., 

що позитивно характеризує зміни в роботі підприємства. 

Однак мали місце також непродуктивні втрати робочого часу на створення і 

виправлення браку у виробництві, які збільшилися порівняно з базовим періодом на 

0,21 % і склали 0,48% до відпрацьованого часу всіма робітниками. 

Наявність же у звітному періоді непродуктивно відпрацьованого часу (1667 

люд.-год.), внутрішньозмінних простоїв (23114 люд.-год), а також втрат робочого 

часу через неявки з дозволу адміністрації, прогули, цілоденні простої (6267,4 люд.-

дня) є потенційним резервом підвищення ефективності використання робочого часу 

робітників. 

 

6.4.Аналіз продуктивності праці 

Продуктивність праці — це якісний показник використання трудових 

ресурсів, який вважається одним з найважливіших узагальнюючих показників 

діяльності кожного підприємства. Він вимагає ретельного вивчення під час 

фінансово-економічного та будь-якого аналізу господарської діяльності 

підприємства. У поліграфії продуктивність праці вимірюється кількістю продукції в 

грошовому виразі, виробленої за одиницю робочого часу. 

Аналіз продуктивності праці здійснюється таким чином: дається оцінка 

виробітку одного працівника (у порівнянних цінах) звітного періоду порівняно з 

базою (планом, минулим роком). Продуктивність праці одного працівника залежить 

від частки робітників др у загальній чисельності працівників основної діяльності 

підприємства та продуктивності праці одного робітника ППРод і виражається 

формулою: 

одППРdpППР                              (6.8) 
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Після вивчення узагальнюючого показника продуктивності праці одного 

працівника слід проаналізувати деталізовані показники: середньорічний, 

середньоденний і середньогодинний виробіток одного робітника. Середньорічний 

виробіток одного робітника формується під впливом взаємодії таких факторів: 

кількість днів, відпрацьованих одним робітником Тод, тривалість робочого дня Троб.дн 

та середньогодинний виробіток робітника ППРод.год.ср і розраховується за формулою: 

сргододднрободод ППРТТППР ...                  (6.9) 

Вплив зміни кожного з цих факторів порівняно з базою на відхили 

середньорічного виробітку одного робітника від базового визначають способом 

ланцюгових підстановок: 

;......1 бзсргододзвднробзводод ППРТТППР                             (6.10) 

100
1

.




бзод

од

ППР

ППР
               (6.11) 

бзсргододднробзводод ППРТТППР ......2                                   (6.12) 

100
2

.




бзод

од

ППР

ППР
                        (6.13) 

сргододзвднробзводод ППРТТППР .....3                                              (6.14) 

100
3

.




бзод

од

ППР

ППР
                                                                                                     (6.15)

   

Аналіз продуктивності праці (виробітку продукції на одного працівника) 

починають із загальної оцінки зміни (порівняно з базовою) і динаміки цього 

показника. На зміну середньорічного виробітку одного працівника впливають такі 

економічні фактори: 

- зміна трудомісткості продукції; 

- витрати (збільшення) відпрацьованого часу робітників; 

- зміна структури випущеної продукції; 

- зміна непродуктивних витрат робочого часу робітників; 

- надурочно відпрацьований час; 

- зміна рівня кооперованих поставок; 
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- зміна частки робітників (структури працівників) у чисельності працівників; 

- зміна інтенсивності праці. 

Вплив певного фактора на зміну виробітку одного працівника визначають, 

виходячи з відхилів (змін) обсягу товарної продукції, розрахованих за цим фактором 

і фактичною чисельністю працівників у звітному періоді за формулою: 

Ч

ПТ
ППР j


  j

n

j

ППРППР 



1

,                                     (6.16) 

де ±∆ППРj – зміна середньорічного виробітку одного працівника під впливом 

j-го фактора, тис. грн; 

     ±∆ПТ – зміна обсягу товарної продукції під впливом j-го фактора, тис. грн. 

Відхили товарної продукції від бази більшості економічних факторів 

розраховують шляхом ділення базового середньогодинного виробітку одного 

робітника на кількість втрат (збільшення) робочого часу робітників у людино-

годинах. 

Вплив зміни інтенсивності праці на обсяг товарної продукції визначають 

сальдовим методом. Тобто сумують вплив усіх кількісно виражених факторів і 

підсумок віднімають від загального відхилу обсягу товарної продукції. 

Вплив зміни структури працівників підприємства на зміну середньорічного 

виробітку одного працівника ±∆ППРод(±∆Ч) розраховують за формулою: 

виробростбзодзводод КППРППРЧППР ...)(  ,                                                      (6.17)  

де К'рост.вироб – коефіцієнт росту середньорічного виробітку одного робітника. 

За вищенаведеними формулами можна виявити і дію техніко- економічних 

факторів на середньорічний виробіток одного робітника, які наведено у табл.6.9. 
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Таблиця 6.9 

Розрахунок впливу факторів на відхилення середньорічного 

виробітку одного працівника від базового періоду 

Показник 
Розрахунок зміни товарної 

продукції 
Вплив на виробіток 

Товарна продукція у порівнянних 
цінах звітного року, тис. грн. 

2471,7–3045,8=–574,10 –574,1/288=–1,99 

у тому числі: зміна випуску продукції 
під впливом 
збільшення робочого часу робітників 

54195,8·8,021/100=434,05 434,7/288=1,51 

зменшення чисельності робітників 17455,8·8,021/100=–140,10 –140,1/288=–0,48 

непродуктивних витрат робочого часу –834x8,02:100=-6.70 –6,7/288=–0,02 

зміни структури товарної продукції (табл. 5.5) – 463,50 –463,5/288=–1,61 

зменшення трудомісткості продукції –0.0115·3045,8·8.021=280,90 280,9/288=0,98 

зміни рівня кооперованих поставок 0,1356·3045.8=413,0 413/288=1,43 

зміни структури працівників –23 
 

–23/288=–0,08 

підвищення інтенсивності праці 
78,8 

(сальдовий метод) 
78,8/288=0,27 

 

У процесі оцінки зміни і динаміки продуктивності праці (виробітку) одного 

працівника порівнюють фактичну величину цього показника з виробітком одного 

працівника у базовому періоді. Крім того, визначають темпи росту середньорічного, 

середньоденного і середнього виробітку одного робітника, порівнюють їх, дають 

оцінку впливу факторів на це зростання. 

Розрахунки виконують за даними табл. 6.10. 
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Таблиця 6.10 

Загальна характеристика динаміки показників продуктивності праці 

Значення показника за період 
Показник 

базовий звітний 

В
ід
хи
л,

 
об
лі
к.

 
од
ин

. 

Т
ем
п 
ро
ст
у,

 
%

 

Товарна продукція у порівняних цінах 
звітного періоду, тис. грн. 

2471,7 3045,8 +574,1 123,2 

Середня облікова чисельність працівників, 
особа 

303 288 –15 95,0 

Середня облікова чисельність робітників, 
особа 

247 233 –14 94,3 

Відпрацьовано всіма робітниками, люд.-
год. 

308170 344910 +36740 111,9 

Відпрацьовано всіма робітниками, люд.-
день 

42286.4 45994,2 +3707,8 108,8 

Відпрацьовано одним робітником, день 171.2 197,4 +26,2 115,3 

Тривалість робочого дня, год. 7.29 7,5 +0,21 – 

Середньорічний виробіток одного 
працівника, тис. грн. 

8,16 10,58 +2,42 129,6 

Середньорічний виробіток одного 
робітника, тис. грн. 

10,01 13,07 +3,06 130,6 

Середньоденний виробіток, грн. 58,45 66,22 + 7,77 113,3 

Середнього динний виробіток, грн. 8,021 8,83 0,81 110,1 

К-сть робітників у чисельності 
працівників, % 

81,5 80,9 –0,6  

Трудомісткість продукції, год./грн. 0,1247 0,1132 –0,0115 90,8 

 

Дані таблиці 6.10 свідчать, що у звітному році виробіток на одного працівника 

порівняно з минулим роком збільшився на 2,42 тис. гри, або на 29,6 %. Темп 

зростання середньорічного виробітку одного працівника досягнув 129,6%, а одного 

робітника – 130,6%. Це є результатом зменшення частки робітників у загальній 

чисельності працівників на 0,6 % – тобто впливу зміни структури працівників. 

Такого зростання середньорічного виробітку одного робітника підприємство 

добилося при темпі росту середньоденного виробітку до 113,3 %. Причиною 
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зниження темпів росту цього виробітку стало збільшення на 26,5 дня порівняно з 

базовим періодом днів, відпрацьованих одним робітником за цей період. 

Більш високий темп росту середньорічного виробітку (113,3%) проти темпу 

зростання середньогодинного виробітку (110,1%), відображає сукупний вплив 

внутрішньозмінних втрат (простоїв) робочого часу і надурочних годин роботи. 

Вплив кожного фактора на рівень росту середньоденного виробітку 

визначають методом виключення надурочних годин роботи за формулою: 

Т

ТТ
Т вир
вир


 ,                                (6.18) 

де ∆Т'вир – накопичений рівень росту середньогодинного виробітку, %; 

    ∆Твир – накопичений рівень росту середньогодинного виробітку (без 

урахування понадурочних годин роботи), %; 

   Т – фактична кількість відпрацьованого всіма робітниками часу, люд.-год.; 

  Т – фактична кількість відпрацьованих всіма робітниками годин (без 

урахування понадурочного часу), люд.-год. 

Вплив внутрішньозмінних простоїв на рівень росту середньоденного 

виробітку в процентах визначається як різниця між рівнями росту середньоденного 

виробітку, розрахованого без надурочних годин роботи, і фактичним рівнем: 

вирвир ТТ                         (6.19)         

Впливи факторів на середньорічний виробіток одного працівника наведено у 

табл. 6.11.
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Таблиця 6.11 

Розрахунок впливу факторів на середньорічний виробіток одного працівника 

Взаємодіючі фактори 

Ч
ас
тк
а 
ро
бі
тн
ик
ів

 у
 

чи
се
ль
но
ст
і п
ра
ці
вн
ик
ів

 

С
ер
ед
ня

 к
іл
ьк
іс
ть

 д
ні
в 

ро
бо
ти

 

С
ер
ед
ня

 т
ри
ва
лі
ст
ь 

ро
бо
чо
го

 д
ня

, г
од

 

С
ер
сд
нь
ог
од
ин
ни
й 

ви
ро
бі
то
к 
ро
бі
тн
ик
а,

 г
рн

. 

С
ер
ед
нь
ор
іч
ни
й 
ви
ро
бі
то
к 

од
но
го

 п
ра
ці
вн
ик
а,

 г
рн

. 

В
ід
хи
л.

 %
 

Вихідні дані за базовий період 

0,815 171,2 7,29 8,02 8157,6  

Вихідні дані за звітний період 

0,809 197,4 5–5 8,83 10575,9  

Відхили від базового періоду 

Фактор впливу 

0,006 +26,2 +0.21 +0.81 +2418,3 29,6 

Зменшення частки робітників +0,006 + 171,2 +7.29 +8,02 -60,1 0.7 

Збільшення кількості 
відпрацьованих днів 

+0,809 +26,2 +7,29 +8.02 + 1239,2 15,2 

Збільшення середньої 
тривалості дня 

+0,809 + 197.4 +0,21 +8,02 +269,0 3.3 

Зростання середньоденного 
виробітку 

+0,809 + 197,4 +7,5 +0,81 +920,2 11.9 

 

Як видно з розрахунків, найвагоміший вплив на зростання виробітку одного 

працівника мало поліпшення використання часу в днях, тобто збільшення кількості 

днів, відпрацьованих одним робітником.
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За рахунок цього, середньорічний виробіток одного працівника збільшився на 

1239,2 грн. або на 15,2%. Збільшення тривалості робочого дня та середньоденного 

виробітку забезпечили зростання середньорічного виробітку, відповідно, на 3,3 та 

11,9%. Негативний вплив на середньорічний виробіток справила зміна структури 

кадрів. Однак зменшення середньорічного виробітку одного працівника було 

незначним – на 0,7 %, 

Зростання середньорічного виробітку було забезпечене переважно 

поліпшенням використання робочого часу (екстенсивний фактор) і, в меншій мірі, 

ростом середньоденного виробітку (інтенсивний фактор). 

При такому поліпшенні використання робочого часу і більш високому рівні 

росту середньогодинного виробітку підприємство могло б добитися вищих темпів 

зростання середньорічного виробітку одного працівника. Тому подальший аналіз 

необхідно спрямувати на вивчення факторів, що впливають на середньогодинний 

виробіток робітника. 

Важливими з них є нормування праці, підвищення рівня механізації й 

автоматизації праці, виконання норм виробітку. Впровадження у виробництво 

заходів, необхідність яких виявлено у процесі аналізу організаційно-технічного 

рівня (наприклад, підвищення рівня механізації праці), забезпечує зниження 

трудомісткості продукції, відносну економію (вивільнення) робітників і ріст 

продуктивності праці (середньогодинного виробітку). Ці показники розраховують за 

методикою планування заходів, спрямованих на забезпечення росту продуктивності 

праці. 

У процесі аналізу годинного виробітку слід також вивчити виконання норм 

виробітку робітниками-відрядниками. 

Дані звітного року про розподіл робітників-відрядників за ступенем 

виконання встановлених норм виробітку свідчать про те, що 28,1 % їх виконували 

норму виробітку на рівні, нижчому 100% . Так, 12 робітників виконували норми 

виробітку до 80%, 22 – від 80 до 100%. 

Середнє виконання норм виробітку всіма робітниками-відрядниками – 104,2%. 
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Частка робітників-відрядників, які працювали за технічно обгрунтованими 

нормами часу, складала 50,6%. Порівняння цих показників з відповідними даними 

базового періоду наведено у таблиці 6.12. 

Таблиця 6.12 

Зміни стану нормування праці та виконання норм виробітку 

 робітниками-відрядникам 

Значення показника
за період  

 
Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

В
ід
хи
л 

Чисельність робітників, особа 247 233 –14 

у тому числі робітників-відрядників 132 121 –11 

     з них виконують норми виробітку: до 80% 12 12 – 

     від 80 до 100% 24 22 –2 

К-сть робітників-відрядників, які не виконують норм виробітку, % 27.2 28,1 +0,9 

Виконання норм виробітку робітниками-відрядниками. % 108,8 104,2  

Частка робітників-відрядників, які працюють за технічно 
обгрунтованими нормами часу, % 

50,2 50,6 +0,4 

 

Як свідчать дані таблиці 6.12, частка робітників-відрядників, охоплених 

технічно обгрунтованими нормами виробітку, зросла на 0,4%. 

Однак кількість робітників-відрядників, які не виконують норми виробітку, 

збільшилась з 27,2 до 28,1%. Середній рівень виконання норм виробітку робітників-

відрядників знизився на 4,6%. У зв’язку з цим їх годинний виробіток проти базового 

періоду також став нижчим. 

Однією з причин невиконання норм виробітку і зниження середнього рівня 

виконання норм виробітку є зниження рівня кваліфікації робітників-відрядників 

(при цьому звільнення робітників пенсійного віку високої кваліфікації та жінок 

потребує додаткового дослідження). 

На підставі даних табл. 6.9 про загальну характеристику динаміки показників 

продуктивності праці зроблено узагальнені розрахунки впливу трудових факторів на 

зміну середньорічного виробітку одного працівника й одного робітника, а також 

обсягу товарної продукції порівняно з базовим періодом: 
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1) зменшення частки робітників у складі працівників: 

– 0,6 · 10,01 / 100 = – 0,06 тис. грн; 

2) збільшення середньорічного виробітку одного робітника: 

3,06 · 80,9 / 100 = 2,48 тис. грн. 

Збільшення середньорічного виробітку одного працівника разом – 2,42 тис. грн. 

На зміну середньорічного виробітку одного робітника вплинули: 

1) збільшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником: 

26,2 · 7,29 · 8,02 / 1000 = 1,53 тис. грн.; 

2) збільшення тривалості робочого дня: 

0,21 · 197,4 · 8,02 / 1000 = 0,33 тис. грн.; 

3) збільшення годинного виробітку: 

0,81 · 197,4 · 7,5 / 1000 = 1,2 тис. грн. 

Всі три фактори (разом – 3,06 тис. грн.) позитивно вплинули на 

середньорічний виробіток одного робітника, а найбільш впливовим з них було 

збільшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником. 

Далі дають оцінку впливу трудових факторів на зміну обсягу товарної 

продукції внаслідок використання робітників: 

1) зменшення кількості робітників: 

–14 · 171,2 · 7,28 · 8,02 / 1000 = –140,1 тис. грн.; 

2) збільшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником: 

26,2 · 7,29 · 233 · 8,02 / 1000 = 357,3 тис. грн.; 

3) збільшення тривалості робочого дня:  

0,21 · 197,4 · 233 · 8,02 / 1000 = 77,5 тис. грн.; 

3) збільшення середньогодинного виробітку: 

0,81 · 197,4 · 233 · 7,5 / 1000 = 279,4 тис. грн. 

Цей розрахунок (разом – 574,1 тис. грн.) свідчить про те, що на зміну обсягу 

товарної продукції негативно вплинуло зменшення чисельності робітників, яке при 

забезпеченні зростання обсягу товарної продукції завжди розглядається як 

позитивне явище. 
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Тому зменшення обсягу товарної продукції під впливом цього фактора не 

можна розглядати як резерв виробництва. 

У цілому результати аналізу показали значне поліпшення використання 

трудових ресурсів під впливом кращого використання робочого часу та 

зростання показників продуктивності праці, і така робота підприємства у цій 

сфері заслуговує на позитивну оцінку. Підприємство у звітному періоді має 

резерви росту годинного виробітку. Одним з таких резервів є досягнення 

відстаючими робітниками середнього рівня виконання норм виробітку на 

основі розповсюдження досвіду роботи передових робітників, освоєння 

методів і прийомів праці відстаючими робітниками. Розрахунок збільшення 

годинного виробітку під впливом цього фактора виконують, виходячи з 

розподілу робітників за рівнем виконання норм виробітку і середнього 

відсотка їх виконання робітниками-відрядниками у звітному періоді (табл. 

6.13). 

                                                                                                       Таблиця 6.13 

Структура розподілу робітників за ступенем виконання норм виробітку 

Розподіл робітників за ступенем виконання норм 
виробітку 

границі рівня виконання норм, % 

Показник 

до
 8

0 

ві
д 

80
 л
о 

10
0 

ві
д 

10
0 
до

 1
10

 

ві
д 

11
0 
до

 1
20

 

ві
д 

12
0 
до

 1
30

 

ві
д 

13
0 
до

 1
50

 

ві
д 

15
0 
і в
ищ

е 

ус
ьо
го

 

С
ер
ед
нє

 в
ик
он
ан
ня

 
 н
ор
м

 в
ир
об
іт
ку

 

Середній рівень 
виконання норм 
виробітку робіт-
ників, % 

70 90 105 116 122 137 165 – 133,8 

Кількість 
робітників, 
осіб 

12 22 44 15 12 12 4 121 – 
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Визначають коефіцієнт приросту виконання норм виробітку (у пунктах) за 

формулою: 

Ч

Чdd
К

і

n

i
icp

нормвик








)(
1

.  ,                                       (6.20) 

де d'ср – середнє значення виконання норм виробітку, %; 

    dі – середній рівень виконання норм виробітку (у зазначених межах), %; 

   Чі – кількість робітників, що виконують норми виробітку (у зазначених 

межах), особа; 

   Ч – чисельність робітників; 

   і1… іn – границі рівня виконання норм виробітку; 

   п – кількість границь рівнів виконання норм виробітку. 

пунктівК нормвик 06,0
0,121

22)9,0042,1(12)7,0042,1(
. 


  

звгодсрнормвикгод ВИРКППР ...   ,            (6.21) 

де     ΔППРгод – приріст виробітку, грн; 

         ВИРср.год.зв – середнього динний виробіток у звітному періоді, грн. 

        ΔППРгод = 0,06 · 8,83 = 0,53 грн. 

 Приріст обсягу товарної продукції буде становити 101,5 тис. грн (0,53 · 121 · 

1579,5 / 1000), приріст виробітку одного працівника – 0,35 тис. грн (101,3 / 288), або 

3,3% (0,35 / 10,58 · 100) – див. дані табл. 6.6, 6.10 та 6.12. 

Механізація брошурувально-палітурних та інших ручних операцій 

виробничого процесу також є резервом росту годинного виробітку робітників на 

підприємстві. 

Особливу увагу слід звернути на те, що при поліпшенні використання 

робочого часу порівняно з базовим періодом підприємство має значні втрати 

робочого часу в звітному періоді (6267,4 люд.-дня), у т. ч. через неявки з ініціативи 

адміністрації: прогули, цілоденні простої – 5778,4 люд.-дня. 

При тому внутрішньозмінні простої не з вини робітників становили – 23114 

люд.-год. Ці втрати робочого часу містять у собі значні резерви росту 

продуктивності праці робітників та збільшення обсягу товарної продукції. Вони 
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можуть бути реалізовані за умови поліпшення роботи служб підприємства з питань 

організації і формування програми виробництва продукції, нарощування обсягів 

товарної продукції – відповідно до середньорічної виробничої потужності 

підприємства, а також удосконалення організації й управління виробництвом. 

Резерв росту обсягу виробництва за рахунок підвищення рівня кваліфікації 

робітників-відрядників і досягнення відстаючими робітниками середнього рівня 

виконання норм виробітку складає 101,3 тис. грн. 

 

6.5 Аналіз фонду оплати праці 

Оскільки використання трудових ресурсів пов’язане з витратами на заробітну 

плату, потрібно провести аналіз використання фонду оплати праці як важливої 

складової частини витрат на виробництво, дати характеристику застосовуваних 

підприємством систем оплати праці, впливу їх на збереження трудового колективу 

та підвищення продуктивності праці, виявити резерви зменшення витрат на оплату 

праці і підвищення рівня рентабельності продукції. 

У процесі аналізу оцінюють частку витрат на оплату праці у витратах на 

виробництво та її зміни – проти аналогічного показника базового періоду, 

визначають витрати заробітної плати на 1 грн. товарної продукції 

(зарплатомісткість), оцінюють зміну трудомісткості продукції й темпи росту фонду 

оплати праці – у порівнянні з темпами зростання випуску товарної продукції. 

Вивчення витрат на оплату праці розпочинають з аналізу структури фонду 

оплати праці, визначають його абсолютні відхили від базового періоду в цілому і за 

категоріями працівників, а також вплив факторів на них. 

Вихідними даними для розрахунку впливу факторів на абсолютні відхили 

фонду оплати праці від базового показника є середньооблікова чисельність 

працівників Чі середньорічна заробітна плата одного працівника ЗПср (розраховують 

у процесі аналізу по підприємству в цілому і за категоріями працівників). 

Вплив факторів на абсолютні відхили фонду оплати праці ЗПср визначають 

способом різниць; 
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                         бззв ФОПФОПФОП   

 

               у т.ч. бзсрЗПЧЧФОП .)(                                                          (6.22) 

                         звсрср ЧЗПЗПФОП  )(  

Фонд оплати праці робітників складає значну частину фонду оплати праці 

працівників підприємства, у зв'язку з чим важливо вивчити вплив факторів на 

середньорічну заробітну плату одного робітника. Використовуючи розрахункову 

формулу та фактори впливу на середньорічну заробітну плату одною робітника, 

визначають вплив кожного з них способом ланцюгової підстановки: 

годднрободср ЗПТТЗП  . ,                                                                                         (6.23) 

де ЗПср – середньорічна заробітна плата одного робітника; 

    ЗПгод – середньогодинна заробітна плата одного робітника. 

У ході аналізу фонду оплати праці оцінюють: співвідношення динаміки фонду 

оплати й обсягу товарної продукції; зміни середньорічної заробітної плати одного 

працівника (утому числі за категоріями); зміни частки заробітної плати робітників 

відрядників і робітників-погодинників; співвідношення темпів росту середньорічної 

заробітної плати з темпами підвищення продуктивності праці одного працівника; 

резервів зменшення витрат на оплату праці і зменшення витрат на виробництво. 

За порівнянням темпів росту середньорічної заробітної плати і продуктивності 

прані одного працівника визначають відносну економію (перевитрату) порівняно з 

базою фонду оплати праці: 

ППРК

ППРКЗПК
ФОППФО бз 


 ,                                                                      (6.24) 

де     ± ∆ФОП' – відносна економія (перевитрата) фонду оплати праці; 

        ФОПб  – базовий .  фонд оплати праці; 

       К∆ЗП – коефіцієнт росту середньої заробітної плати у порівнянні з 

базовим періодом; 

      К∆ППР – коефіцієнт росту продуктивності праці одного працівника у 

порівнянні з базовим періодом. 
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Для досягнення зіставлення фондів оплати праці за звітний і базовий періоди 

необхідно за кожний місяць базового періоду витрачені суми на оплату праці 

скоригувати на індекс інфляції, що фактично склався від певного місяця до 

відповідного місяця звітного періоду включно. 

Узагальнюючі показники використання фонду оплати праці наведено у табл. 

6.14. 

Таблиця 6.14 

Аналіз узагальнюючих показників використання фонду оплати праці 

Значення показників за 
період 

Відхил 

Показник 

базовий звітний 
облік. 
один. 

% 

Витрати на оплату праці, тис. грн. 771,3 843,3 +72,5 +9,4 

Частка витрат на оплату праці у витратах на 
виробництво, % 

34,41 31.07 
3.34 

пункти 
– 

Витрати заробітної плати на 1 грн. товарної 
продукції, к./грн. 

31,21 27.70 –3,51 –11.24 

Товарна продукція у порівняних цінах, тис. грн. 2471.7 3045,8 +574,1 23,23 

Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 2241,3 2715,7 +474,4 +21,17 

 

Аналіз узагальнюючих показників витрат на оплату праці показав, що їх 

частка у витратах на виробництво (у виробничій собівартості товарної продукції) 

зменшилася порівняно з базовим періодом з 34,41 до 31,07%. 

Це свідчить про зменшення трудомісткості продукції, виготовленої у звітному 

періоді. 

Так, витрати заробітної плати на 1 грн. товарної продукції скоротилися 

порівняно з базовим періодом на 3,51 %. 

Зіставлення темпів росту витрат на оплату праці (109,4%) з темпами росту 



 

 

213

обсягу товарної продукції (123,2%) та витрат на виробництво (121,2 %) показують, 

що темпи росту витрат на оплату праці є найнижчими, А це позитивно характеризує 

роботу підприємства щодо організації та оплати праці у звітному періоді, що 

забезпечило економію живої праці в цілому. 

Дані про склад і структуру фонду оплати праці за категоріями працівників 

наведено у табл. 6.15. 

Таблиця 6.15 

Аналіз складу і структури фонду оплати праці за категоріями працівників 

Значення показників 
у періоді, тис. грн. 

Частка в 
загальному 
ФОП (%) у 
періоді 

Показник 

ба
зо
во
м
у 

зв
іт
но
м
у 

В
ід
хи
л,

 т
ис

. г
рн

. 

Т
ем
п 
ро
ст
у,

 %
 

ба
зо
во
м
у 

зв
іт
но
м
у 

В
ід
хи
л 

Фонд оплати праці 
працівників підприємства 

771,3 843,8 72,5 109,4 100 100 – 

     у. т.ч. фонд оплати праці 
робітників 

593,1 660,8 67,7 111,4 76,9 78,3 + 1,4 

Фонд оплати праці 
керівників, спеціалістів і 
службовців 

178,2 183,0 4,8 102,7 23,1 21,7 – 1,4 

 

Дані табл. 6.15 свідчать про те, що склад і структура фонду поліпшились. 

Так, фонд оплати праці збільшився в цілому на 9,4%. Темп росту фонду 

оплати праці робітників став вищим від загального його росту і досягнув 111,4%, а 

темп росту фонду оплати праці керівників, спеціалістів і службовців – лише 102,7%. 

Поліпшилася структура фонду оплати праці: частка фонду робітників 

збільшилась на 1,4%, а керівників, спеціалістів і службовців зменшилась, 

відповідно, на 1,4%. 

На абсолютне збільшення фонду оплати праці, порівняно з базою в цілому і за 

категоріями працівників, вплинув тільки один фактор – збільшення середньорічної 

заробітної плати одного працівника. 
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У табл. 6.16 наведено розрахунки впливів факторів на абсолютне збільшення 

фонду оплати праці. 

Таблиця 6.16 

Розрахунок впливу факторів на абсолютне збільшення фонду оплати праці 

Значення показників за період Відхил 
Показник 

базовий звітний облік. один % 

Середня облікова чисельність 
працівників, особа 

303,0 288,0 –15 95,0 

у т.ч. робітників 247,0 233,0 –14 94,3 
     керівників і службовців 56,0 55,0 –1 98,2 
Середньорічна заробітна 
плата, грн.: 
     одного працівника 

2545,5 2929,9 +384,4 115,1 

     одного робітника 2401,2 2836,1 +434,9 118,1 
     одного керівника, 
     службовця 

3182,1 3327,3 +145,2 104,6 

Абсолютний відхил фонду 
оплати праці працівників, тис. 
грн. 

– +72,5 100,0 

     за рахунок зменшення 
     чисельності 

–15 · 2545,5 / 1000 –38,2 –52,7 

     за рахунок збільшення 
     середньорічної 
     заробітної плати 

+384,4 · 288 / 1000 +110,7 152,7 

Абсолютний відхил фонду 
оплати праці робітників, тис. 
грн. 

– +67,7 100,0 

     за рахунок зменшення 
     чисельності 

–14 · 2401,2 / 1000 –33,6 –49,6 

     за рахунок збільшення 
     середньорічної 
     заробітної плати 

+434,9 · 233 / 1000 101,3 149,6 

Абсолютний відхил фонду 
оплати праці керівників і 
службовців, тис. грн. 

– 4,8 100 

     за рахунок зменшення 
     чисельності 

–1 · 3182,1 / 1000 –3,2 –66,7 

     за рахунок збільшення 
     середньорічної заробітної 
     плати 

+145,2 · 55 / 1000 8,0 166,7 

 

 

Як показали розрахунки, на абсолютний приріст фонду оплати праці всіх 

категорій працівників винятковий вплив має збільшення середньорічної заробітної 
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плати одного працівника на 15,1 %, одного робітника на 18,1 %, одного керівника та 

службовця – на 4,6 %. 

У табл. 6.17 наведено дані аналізу впливу факторів на формування 

середньорічної заробітної плати робітників. 

Таблиця 6.17 

Аналіз впливу факторів на формування середньорічної заробітної плати робітника 

Взаємодіючі показники 

Показники-фактори 

К
іл
ьк
іс
ть

 в
ід
пр
ац
ьо
ва
ни
х 

од
ни
м

 р
об
іт
ни
ко
м

, д
ні
в 

С
ер
ед
ня

 т
ри
ва
лі
ст
ь 

ро
бо
чо
го

 д
ня

, г
од

. 

С
ер
ед
нь
ог
од
ин
на

 
за
ро
бі
тн
а 
пл
ат
а,

 г
рн

. 

С
ер
ед
нь
ор
іч
на

 з
ар
об
іт
на

 
пл
ат
а 
од
но
го

 р
об
іт
ни
ка

, г
рн

. 

Відхил, %

За базовий період 171,2 7.29 1,925 2401,2 

За звітний період 197,4 7,5 1,916 2836,1 
 

Відхили від базового періоду 26,2 0.21 –0,009 434,9 18,1 

за рахунок: 
збільшення кількості 
відпрацьованих днів одним 
робітником 

26,2 7,29 1,925 368,4 15.4 

збільшення тривалості 
робочого дня 

197,4 0.21 1,925 79,8 3 3 

зменшення середньоденної 
заробітної плати 

197,4 7,5 –0,009 –13,3 –0,6 

 

Розрахунки показали, що середньорічна заробітна плата одного робітника зросла, 

головним чином, під впливом збільшення кількості відпрацьованих одним робітником 

днів (на 15,4%), тривалості робочого дня (на 3,3%). Однак зменшення середньогодинної 

заробітної плати знизило рівень середньорічної заробітної плати на 0,6%. Це пов’язано зі 

скороченням оплати за простої (тобто доплат за невідпрацьований час) на 17,7 тис. грн, 

зниженням коефіцієнта виконання норм виробітку, зниженням доплат до середнього 

заробітку та зменшенням суми інших видів заробітної плати. 
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У табл. 6.18 наведено дані про динаміку структури фонду оплати праці 

робітників. 

Таблиця 6.18 
Динаміка і структура фонду оплати праці робітників 

Значення виплат 
(тис. грн.) за 

період 

Частка (%) 
у фонді оплати 
праці робітників

за період Категорія 
виплат 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й Т
ем
п 
ро
ст
у,

 %
 

А
бс
ол
ю
тн
ий

. в
ід
хи
л,

 т
ис

. 
гр
н.

 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й В
ід
хи
л,

 п
ун
кт

 

Оплата за відрядними розцінками, 
включаючи премії, що входять в 
основну заробітну плату 

238,6 328.6 137,7 90.0 40,2 49.7 9,5 

Погодинна оплата за тарифними 
ставками, включаючи премії, що 
входять в основну заробітну плату 

199,9 193,8 97,0 –6,1 33,7 29,3 –4,4 

Доплати: за цілоденні та вну 
тризмінні простої не з вини 
робітників 

32,9 15,2 46,2 –17,7 5,6 2,3 –3,3 

за роботу в нічний час 2,8 4,6 164,3 1,8 0,5 0,7 0,2 

до середнього заробітку 4,9 4,4 89,8 –0,5 0,8 0,7 –0,1 

     за суміщення 
     професій 

23,9 23,5 98,3 –0,4 4,0 3,6 –0,4 

     за виправлення 
     браку 

1,5 3,0 200,0 1,5 0,3 0,5 0,2 

     за професійну 
     майстерність 

11,1 12,2 109,9 1,1 1,8 1,8 – 

Оплата за виконання державних і 
громадських обов'язків 

– – – – – – – 

Оплата щорічних та додаткових 
відпусток 

51,3 50,7 98,8 –0,6 8,7 7,7 –1,0 

Інші види заробітної плати 26,2 24,8 94,7 –1,4 4,4 3,7 –0,7 

Винагороди за підсумками року – – – – – – – 

Усього фонд оплати праці 
робітників 

593,1 660,8 111,4 67,7 100 100 – 
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Оцінку змін в організації оплати праці можна вважати позитивною, оскільки у 

звітному періоді збільшилася частка заробітної плати, нарахованої за відрядними 

розцінками (з 40,2 % у базовому періоді до 49,7 % – у звітному), і зменшилася 

частка погодинної оплати праці за тарифними ставками – відповідно, з 33,7 до 29,3 

%. Зменшилися порівняно з базовим періодом непродуктивні витрати на оплату 

праці: оплата цілоденних і внутрішньозмінних простоїв (на 15,2 тис. грн.) та 

доплати до середнього заробітку (на 4,4 тис. гри); збільшилась оплата за 

виправлення браку (на 3,0 тис. грн.). Динаміка заробітної плати робітників 

характеризується поліпшенням порівняно з базовим періодом складу і структури 

фонду оплати праці робітників та стану нормування праці. Збільшилася частка (на 

0,4 пункти) робітників-відрядників, які працювали за технічно обгрунтованими 

нормами, розрахованими за міжгалузевими єдиними нормативами, і відповідно, 

зменшилася частка робітників-погодинників, які працювали за нормативними 

завданнями, розрахованими підприємством. 

Дані табл. 6.19 характеризують зміни стану нормування праці робітників.

 Таблиця 6.19 

Характеристика зміни стану нормування праці робітників 

Значення (%) 
показників за період 

Показник 

базовий звітний 
В
ід
хи
л,

 
пу
нк
т 

Частка робітників-відрядників, які працювали за технічно-
обгрунтованими нормами часу, розрахованими за міжгалузевими 
єдиними нормами 

50.2 50,6 0,4 

Частка робітників-погодинників, які працювали за 
нормативними завданнями, розрахованими підприємством 

49,8 49,4 –0,4 
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Склад і структуру фонду оплати праці наведено у табл. 6.20. 

Таблиця 6.20 

Аналіз складу і структури фонду оплати праці за видами виплат 

Значення показників 
(тис. грн.) за період 

Частка оплати праці у 
фонді (%) за період 

Типи виплат 

базовий звітний 

В
ід
хи
л.

 %
 

базовий звітний В
ід
хи
л,

 п
ун
кт

 

Фонд основної заробітної 
плати 

492,9 659,1 33,7 63,9 78,1 14,2 

Фонд додаткової заробітної 
плати 

213,0 138,1 35,2 27,6 16,4 –11,2 

з нього: нараховано за 
невідпрацьований час 

117,0 64,3 45,5 15,3 7,6 –7,7 

Інші заохочувальні 
(компенсаційні) виплати 

65,4 46.6 28,7 8,5 5,5 –3,0 

з них: нараховано за 
невідпрацьований час 

42,0 40,7 1,8 5,4 4.8 –0,6 

Усього фонд оплати праці 771,3 843,8 9,4 100,0 100,0 – 

 

Вивчення складу і структури фонду оплати праці за видами виплат показало, 

що фонд основної заробітної плати проти базового періоду збільшився на 33,7%, а 

його частка у фонді оплати праці зросла на 14,2 пункти. Такі зміни в структурі 

фонду оплати праці характеризують його позитивне використання. 

Фонд додаткової заробітної плати, порівняно з базовим періодом, зменшився 

на 35,2%, а його частка у фонді заробітної плати скоротилася на 11,2%. Інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати зменшилися на 28,7 %, а їхня частка у 

складі фонду оплати праці скоротилася на 3 пункти. 

Фонд оплати праці проти базового періоду зріс тільки за рахунок збільшення 

фонду основної заробітної плати на 166,2 тис. грн, фонд додаткової заробітної плати 

та сума інших заохочувальних і компенсаційних виплат зменшилися, відповідно, на 

74,9 і 18,8 тис. грн. Таким чином, склад і структура фонду оплати праці, порівняно з 

базовим періодом, значно поліпшились. 
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Відносна економія фонду оплати праці, порівняно з базовим періодом, 

визначається за формулою:  

од

одгодср
бз ППР

ППРЗП
ФОПЗП






)( . ,              (6.25) 

де     ФОПб – фонд оплати праці за базовий період, тис. грн.; 

         ∆ЗПср.год – темп росту середньорічної заробітної плати одною працівника, %; 

         ∆ППРод – темп росту продуктивності праці одного працівника, %, 

Для визначення відносної економії фонду оплати праці використовують дані 

табл. 6.21.   

Таблиця 6.21 

Показники для визначення відносної економії фонду оплати праці 

Значення показників 
за періоди Показник 

базовий звітний 

Темп 
росту,% 

Товарна продукція в порівнянних оптових цінах, 
тис. грн. 

2471,7 3045,8 123,2 

Середньооблікова чисельність працівників, особа 303,0 288.0 95.0 

Продуктивність праці одного працівника, грн. 8157,4 10575,7 129,6 

Середньорічна заробітна плата одного 
працівника, грн. 

2545.5 2929,9 115,1 

 

Відносна економія фонду оплати праці, порівняно з базовим періодом, склала: 

грнтис.3,86
6,129

)6,1291,115(3,771


  

Виходячи з аналізу, основними резервами зменшення витрат на оплату праці 

за виробництво товарної продукції є: 

1) ліквідація (зменшення) цілоденних і внутрішньозмінних простоїв не з вини 

робітників – 15,2 тис. грн..; 

2) удосконалення організації праці і зменшення доплат до середнього 

заробітку – 4,4 тис. грн.; 

3) ліквідація причин, що призводять до браку у виробництві – 3,0 тис. грн. 

Усього резерви становлять 22,6 тис. грн. 
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Важливим фактором, що впливає на всі техніко-економічні показники 

діяльності підприємства, є своєчасність виплат заробітної плати його працівникам. 

У зв’язку з тим необхідно дати оцінку стану підприємства щодо заборгованості із 

заробітної плати за звітний період, а також простроченої заборгованості з усіх видів 

допомоги, що виплачується з коштів соціального страхування. Оцінка дається за 

сумою заборгованості і за даними, в скільки разів вона перевищує середньомісячний 

фонд оплати праці. 
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Питання для самоперевірки 

 

1. Сформулюйте роль трудових ресурсів  у виробничому процесі. 

2. Дайте перелік основних джерел інформації для аналізу використання для 

аналізу використання трудових ресурсів. 

3. Поясніть сутність показника «випуск продукції на одного працюючого». 

4. Розрийте методику якісного аналізу кількісного складу працюючих. 

5. Охарактеризуйте показники для аналізу рівня  використання робочого часу. 

6. Розрийте види простоїв та їхню економічну сутність. 

7. Дайте визначення та поясніть суть показника «продуктивність праці». 

8. Назвіть економічні фактори, що впливають на середньорічний виробіток 

одного працівника. 

9. Розрийте методику аналізу фонду оплати праці на виробничому 

підприємстві. 

10. Розкрийте вплив співвідношення темпів росту обсягу товарної продукції 

та темпів росту витрат на оплату праці, темпів росту продуктивності праці та  

темпів росту середньої заробітної плати на ефективність діяльності 

підприємства. 
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

 

7.1.Значення, завдання та джерела інформації 

для аналізу використання матеріальних ресурсів 

Матеріальні ресурси та інші предмети праці займають у поліграфії найбільшу 

частку в складі поточних витрат на виробництво. Ця частка за останні роки зросла у 

зв’язку з включенням до витрат на виробництво вартості паперу, картону і 

палітурних тканин. 

Забезпеченість потреби підприємства в матеріальних ресурсах здійснюється 

двома шляхами: екстенсивним та інтенсивним. Екстенсивний метод забезпечує 

додаткову потребу в матеріалах за рахунок збільшення витрат. Інтенсивний шлях – 

передбачає більш економні витрати матеріалів на одиницю продукції. 

Від забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, а також від того, як 

здійснюються нормування, облік, підготовка і передача матеріалів у виробництво, 

залежать обсяг товарної продукції та кінцеві фінансові результати роботи. 

Основними завданнями аналізу використання матеріальних ресурсів є: 

вивчення стану забезпечення підприємства матеріалами і пошук резервів зменшення 

витрат на них від удосконалення матеріально-технічного постачання; дослідження 

ефективності використання матеріалів; впливу зміни їхнього використання на обсяг 

товарної продукції; аналіз матеріаломісткості продукції і пошук резервів її 

зниження; винайдення шляхів і резервів зменшення матеріальних витрат і 

матеріаломісткості продукції. 

Джерелами інформації для аналізу використання матеріальних ресурсів є 

державна статистична звітність: «Баланс» (форма №1, річна, квартальна); «Звіт про 

основні показники діяльності підприємства за рік» (форма №1 – Підприємство); 

щомісячні звіти виробничих підрозділів підприємства «Про залишки, надходження і 

витрати матеріалів у натуральних і вартісних показниках»; звітні калькуляції 

собівартості товарної продукції за калькуляційними статтями та калькульованими 

групами (видами продукції); дані бухгалтерського й управлінського обліку, 
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матеріали фінансових, служб постачання, складів та інших підрозділів 

підприємства, які беруть безпосередню участь в організації забезпечення 

підприємства матеріалами та в пошуку резервів їх економії. 

 

7.2. Аналіз стану забезпечення підприємства матеріальними ресурсами 

Важливими факторами забезпечення підприємства матеріальними ресурсами є 

обґрунтованість і правильність розрахунків потреби в них, раціональна організація 

матеріально-технічного постачання й ефективне використання матеріальних ресурсів. 

Потребу в матеріальних ресурсах визначають за їх видами – на основну 

діяльність, інші цілі та запаси, необхідні для нормального функціонування 

підприємства. Загальна (планова) потреба підприємства у певному виді 

матеріальних ресурсів складається із їхньої сумарної потреби на всі види діяльності 

(виконання виробничої програми, приріст незавершеного виробництва, капітальне 

будівництво, ремонтно-експлуатаційні роботи, дослідно-експериментальні роботи), 

а також на необхідні для нормального функціонування підприємства запаси 

матеріальних ресурсів на кінець періоду. 

В основі розрахунку потреби в матеріальних ресурсах є норми та нормативи їх 

витрат і складських запасів. 

Так, потреба в певному виді матеріалів на виконання виробничої програми, 

капітальне будівництво та на непромислові витрати визначається за нормами витрат 

у натуральному виразі або обсягом робіт у наступному періоді. 

Потреба в матеріалах на приріст незавершеного виробництва розраховують на 

основі даних про приріст обсягу виробництва, середню тривалість виробничого 

циклу, коефіцієнт наростання витрат і кількість днів у наступному періоді. 

Потреба в матеріалах на дослідні й експериментальні роботи визначають на 

основі заявок служб технічної підготовки виробництва. 

Матеріальні ресурси на ремонтно-експлуатаційні потреби розраховують на 

основі діючих на підприємстві норм на одиницю обладнання та одиницю 

виробничої площі і відповідних кошторисних розрахунків. 
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Потребу в матеріальних ресурсах на утворення нормативних запасів на кінець 

наступного періоду визначають із середньоденної витрати певного виду матеріалів і 

нормативу складського запасу цього матеріалу в днях. 

Потребу підприємства в матеріальних ресурсах розраховують за формулою: 

кпзагппзагплзаг ММММ ...  ,                       (7.1) 

де М –  надходження матеріальних ресурсів від постачальників та інших 

джерел (власне підприємство, відходи власного виробництва); 

     Мзаг.пл – загальна планова потреба підприємства в матеріальних ресурсах; 

    Мзаг.пп, Мзаг.кп – очікувані залишки матеріальних ресурсів відповідно, на 

початок планового періоду і норматив залишків на кінець періоду. 

Такі розрахунки (в натуральному і вартісному виразі) постачальницька служба 

повинна виконувати для кожного виду сировини і матеріалів. 

Аналіз стану забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами 

починають з перевірки розрахунків потреби в них. У процесі аналізу перевіряють, як 

погоджено заявки відділів, цехів на закупівлю певних видів сировини і матеріалів з 

обсягами виробництва продукції, наскільки в цих розрахунках враховано діючі і 

прогресивні норми витрат конкретних видів матеріалів та розробки технологічних 

служб, спрямовані на зменшення матеріальних витрат. 

Служби матеріального постачання складають графіки укладання договорів з 

підприємствами-постачальниками. Такі договори візують фінансові служби з метою 

контролю за дотриманням кількості й асортименту заявленої потреби в 

матеріальних ресурсах. Відсутність жорсткою контролю за постачанням сировини і 

матеріалів призводить до накопичення зайвих складських запасів, заморожування 

фінансових ресурсів, зростання собівартості продукції за рахунок збільшення 

складських витрат. Приріст залишку запасів матеріалів порівняно з початком 

звітного періоду вилучається зі складу валових витрат підприємства, тобто збільшує 

податок на прибуток. 

Для аналізу фактичною виконання плану матеріально-технічного постачання 

використовують дані обліку надходження матеріальних ресурсів та їх залишків. 

Труднощі аналізу стану матеріально-технічного забезпечення і витрат предметів 
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праці на виробництво пов’язані з рухом їх облікової вартості, яка змінюється під 

впливом зміни ринкових цін і транспортно-заготівельних витрат. Тому при аналізі 

вартість закуплених і використаних матеріалів та напівфабрикатів необхідно 

визначати як середньозважені величини. 

Стан виконання плану постачання основних видів сировини і матеріалів у 

процентах можна визначити за щомісячними накопичувальними відомостями (табл. 

7.1). 

Таблиця 7.1 

Забезпеченість підприємства основними видами сировини і матеріалів у звітному періоді 

Вартість 
матеріальних 

ресурсів, тис. грн.

Види сировини і основних 
матеріалів 

П
от
ре
ба

 з
 у
ра
ху
ва
нн
ям

 п
ер
ех
ід
ни
х 

за
ли
ш
кі
в 

Ф
ак
ти
чн
о 
на
ді
йш

ли
 

За
бе
зп
еч
ен
іс
ть

, %
 

С
ер
ед
ня

 о
бл
ік
ов
а 
ва
рт
іс
ть

, г
рн

. 

Ф
ак
ти
чн
ий

 о
бс
яг

 

Ф
ак
ти
чн
ий

 о
бс
яг

 у
 

м
еж

ах
 п
от
ре
би

 

Папір, т 190,0 194,5 102,4 1800 361,0 361,0 

Друкарська фарба, кг 6242,0 6300,0 100,9 30,0 189,0 187,3 

Оліфа, масло варене, розчинники 
тощо, кг 

936,0 945 101,0 14,6 13,9 13,7 

Усього     970,0 966,3 

 

Для обчислення виконання плану постачання у рахунок виконання плану 

надходжень приймають фактичні обсяги матеріалів, але не більше від запланованих. 

Аналогічні розрахунки виконують за групами матеріалів: допоміжних, паливно-

мастильних, електроенергії, газу. 

З’ясовують причини і винних у недопостачанні матеріалів, які негативно 

вплинули на процес виробництва. 

Однією з причин можуть бути пропуски потрібних матеріалів, особливо для 

впровадження нових технологічних процесів та нових видів продукції, а звідси – не 

зроблені замовлення постачальникам. Крім того, необхідно здійснювати вхідний 
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контроль якості і комплектності придбаних матеріалів, дотримання передбачених 

угодами термінів поставок. 

Повне та якісне постачання значною мірою залежить від своєчасності 

укладення договорів, від старанності й грамотності опрацювання, юридичного 

обгрунтування умов і зобов'язань сторін договору. 

В результаті аналізу з’ясовують, як на підприємстві організовано контроль за 

виконанням договірних умов постачальниками, наскільки ефективно налагоджено 

оперативний облік відхилів від умов, передбачених договорами. Показником 

порушення договірних зобов’язань є пред’явлені постачальникам штрафні санкції 

для покриття збитків через порушення договорів поставки. 

В умовах ринкової економіки докорінно змінилася система постачання 

підприємств сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами та енергоносіями. 

Розширилася зона вибору контрагентів сировинного ринку. Тому пошук резервів 

зменшення витрат на сировину і матеріали починають вже в процесі організації 

матеріального забезпечення підприємства, якому передує аналіз взаємозв’язків і 

залежності підприємства від його партнерів-постачальників. Вибирають партнерів, 

які забезпечують прямі поставки матеріалів своєчасно, забезпечують комплектність 

і високу якість поставок за прийнятної (мінімальної) ціни і найменших транспортно-

заготівельних витрат, 

  

7.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів 

У практиці діяльності поліграфічних підприємств ефективність використання 

матеріальних ресурсів аналізують за показниками, при розрахунках яких 

використовують суми матеріальних витрат. Це обумовлено тим, що вартість 

витрачених матеріальних ресурсів виражається матеріальними витратами, а рівень цих 

витрат у виробництві – показниками, розрахованими з суми матеріальних витрат. 

Аналізу й оцінці ефективності використання матеріальних ресурсів передує 

виконання розрахунків: 

- матеріальних витрат за витратами базового періоду при фактичному обсязі й 

асортименті продукції звітного періоду (табл. 7.2); 



 

227

- витрат на матеріали та матеріаломісткість продукції за звітною калькуляцією 

собівартості товарної продукції базового періоду (табл. 7.3); 

- витрат на матеріали та матеріаломісткість продукції за звітною калькуляцією 

собівартості товарної продукції звітного періоду (табл. 7.4). 

Дані, наведені у табл. 7.2–7.4, використовують для розрахунків 

узагальнюючих показників використання матеріальних ресурсів (табл. 7.5).
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Таблиця 7.2 
Розрахунок матеріальних витрат за витратами базового періоду при фактичному обсязі й асортименті продукції звітного періоду 

Матеріаломісткість продукції базового 
періоду, тис. грн. / тис. грн. продукції 

Умовна сума матеріальних витрат за калькуляцією базового 
періоду при фактичному обсязі й асортименті, тис. грн. 

у т. ч. за прямими 
витратами 

у т. ч. прямі матеріальні витрати 

В
ид

 п
ро
ду
кц
ії

 

Т
ов
ар
на

 п
ро
ду
кц
ія

 з
ві
тн
ог
о 

пе
рі
од
у,

 г
рн

. 

ус
ьо
го

 

па
пе
ру

 

ос
но
вн
их

 
м
ат
ер
іа
лі
в 

ус
ьо
го

 

на папір 

на
 о
сн
ов
ні

 
м
ат
ер
іа
ли

 

ра
зо
м

 

Книжково-журнальна 2176,6 454,93 123,25 196,07 990,2 268,3 436,8 705,1 

Газетна 25,5 405,80 –  202,90 10,3 -  5,2 5,2 

Паперово-білова 105,1 103,72 13,42 42,31 10,9 1,4 4,5 5,9 

Образотворча 711,8 261,67 118,82 86,45 186,3 84,6 61,5 146,1 

Бланкова 14,3 119,61 57,84 40,20 1,7 0,8 0,6 1,4 

Товари народного 
споживання 

5,2 297,07  189,28 1,6  1,0 1,0 

Репродукції картин 0,9 – – – – – – – 

Макулатура 6,4 – – – – – – – 

Усього 3045,8 – – – 1201,0 355,1 499,6 864,7 
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                                       Таблиця 7.3 

Витрати на матеріали та матеріаломісткість продукції 

за звітною калькуляцією собівартості товарної продукції базового періоду 

Витрати на матеріали, тис. грн. Матеріаломісткість, грн./ тис. грн. продукції 

у тому числі у т. ч. за витратами на матеріали 

В
ид

 п
ро
ду
кц
ії

 

Т
ов
ар
на

 п
ро
ду
кц
ія

 у
 

по
рі
вн
ян
ни
х 
ці
на
х 

зв
іт
но
го

 п
ер
іо
ду

, т
ис

. г
рн

. 

ус
ьо
го

 

па
пі
р 

ос
но
вн
і 

м
ат
ер
іа
ли

 

до
по
м
іж
ні

 
м
ат
ер
іа
ли

 

ін
ш
і  
м
ат
ер
іа
ли

 

за
га
ль
на

 

па
пі
р 

ос
но
вн
і 

м
ат
ер
іа
ли

 

до
по
м
іж
ні

 
м
ат
ер
іа
ли

 

ін
ш
і м

ат
ер
іл
и 

Книжково-
журнальна 

1923,8 875,2 237.1 377.2 31,6 229,3 454,93 123,25 196,07 16,43 119,18 

Газетна 6,9 2,8  1,4 0,4 1,0 405,80  202,90 57,97 144,9.3 

Паперово- 
білова 

193,8 20.1 2,6  3,0 6,3 103.72 13.42 42,31 15,48 32,51 

Образотворча 216,3 56.6 25,7 18,7 1.1 11,1 261,67 118,8 86,45 5.09 51,31 

Бланкова 102,0 12,2 5,9 4,1 – 2,2 119,61 57,84 40,20 – 21,57 
Товари 
народного 23,9 7,1  4,5  2,6 297,07  189,28  109,79 

Репродукції 
картин 

 – – – – – – – –   

макулатура 5,0 – – – – – – – – – – 

Усього 2471,7 974 271,31 414,1 36,1 252,5 394,06 109,76 167,54 14.61 102,15 
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Таблиця 7.4 

Витрати на матеріали та матеріаломісткість продукції за звітною калькуляцією собівартості товарної продукції звітного періоду 

Витрати на матеріали, тис. грн. Матеріаломісткість, грн./ тис. грн. продукції 

у тому числі у т. ч. за витратами на матеріали 

В
ид

 п
ро
ду
кц
ії

 

Т
ов
ар
на

 п
ро
ду
кц
ія

 у
 

по
рі
вн
ян
ни
х 
ці
на
х 
зв
іт
но
го

 
пе
рі
од
у,

 т
ис

. г
рн

. 

ус
ьо
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па
пі
р 
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но
вн
і 

м
ат
ер
іа
ли

 

до
по
м
іж
ні

 
м
ат
ер
іа
ли

 

ін
ш
і  
м
ат
ер
іа
ли

 

за
га
ль
на

 

па
пі
р 

ос
но
вн
і 

м
ат
ер
іа
ли

 

до
по
м
іж
ні

 
м
ат
ер
іа
ли

 

ін
ш
і м

ат
ер
іл
и 

Книжково- 
журнальна 

2176,6 871.8 156.5 516.5 29.4 169.4 400,53 71,90 237.30 13,51 77,82 

Газетна 25,5 7,9 – 6,0 – 1-9 309,80 – 235,29 – 74,51 

Паперово- білова 105,1 37.3 30,2 4,7 0,7 1.7 354,90 287,34 44.72 6,66 16.18 

Образотворча 711,8 286,4 178,3 80,0 2,5 25.6 402,36 250,49 132,39 3.51 35,97 

Бланкова 14,3 10,8 2,5 6,3  2,0 755,24 174,82 440,56 – 139,86 

Товари 
народного 
споживання 

5,2 1,9  1.5  0,4 365.38  288,46  76,92 

Репродукції 
картин 

0,9           

Макулатура 6,4 – – – – – – – – – – 

Усього 3045,8 1216,1 367,5 615,0 32.6 201,0 399,27 120.65 201.92 10.70 66.0 
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У табл. 7.5 наведено значення узагальнюючих показників, що мають 

використовуватися для проведення аналізу й оцінки ефективності використання 

матеріальних ресурсів. 

Таблиця 7.5 

Узагальнюючі показники використання матеріальних ресурсів 

Значення показника за період Відхил 

Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

об
лі
к.

 
од
ин

. 

% 

Матеріальні витрати, тис. грн. 974,0 1216,0 242,1 124,9 

у т.ч.: 
прямі матеріальні витрати 

685,4 982,5 297,1 143,3 

інші матеріальні витрати 288,6 233,6 -55,0 80,9 

Частка матеріальних витрат у 
витратах на виробництво, % 

43,5 44,8 – 
1,3 

пункту 

Матеріаломісткість грн. /тис. грн. 
товарної продукції 

394,06 399,27 5,21 101.3 

Матеріаловвідача, грн.. /1 грн. 2,54 2,505 -0,035 98,6 

Коефіцієнт використання всіх 
витрат на матеріали, % 

1201,0 1216,1  101,3 

Товарна продукція в порівняльних 
цінах звітного періоду , тис. грн. 

2471,7 3045,8 574,1 123,2 

Витрати на виробництво 
(виробнича собівартість товарної 
продукції), тис. грн. 

2241,3 2715,7 474,4 121,2 

 

Аналіз узагальнюючих показників використання матеріальних ресурсів 

показав, що частка матеріальних витрат у витратах на виробництво збільшилася 

порівняно з базовим періодом на 1,3%. Це свідчить про підвищення 

матеріаломісткості продукції звітного періоду. Матеріаломісткість продукції 

порівняно з базовим періодом зросла на 1,3%. 

Порівняння темпів росту матеріальних витрат (124,9 %) з темпами росту товарної 

продукції (123,2 %) та витратами на виробництво (121,2 %) показало, що темпи росту 
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матеріальних витрат є найвищими. Це свідчить про зниження рівня ефективності 

використання матеріальних ресурсів і наявність резервів його підвищення. 

Коефіцієнт використання всіх витрат на матеріали склав 1,013 і вказує на те, 

що фактично витрати матеріалів на окремі види продукції були вищими, ніж у 

базовому періоді. З даних табл. 7.5 про зміни матеріаломісткості витрат на 

виробництво продукції порівняно з базовим періодом та зміни її матеріаловіддачі 

розраховують вплив цих показників на обсяг товарної продукції: 

1) зміна (збільшення) суми матеріальних витрат на виробництво становить: 

242,1 / 0,39406 = 614,4 тис. грн.; 

2) зменшення матеріаломісткості продукції становить: 

– (0,00521 · 3045,8 / 0,39406) = –40,3 тис. грн.; 

3) збільшення товарної продукції (всього) дорівнює 574,1 тис. грн. 

Розрахунок свідчить про те, що зростання порівняно з базовим періодом 

витрат на матеріали дозволяло збільшити обсяг товарної продукції на 24,8 %. Однак, 

зниження рівня ефективності використання матеріальних ресурсів призвело до 

зменшення випуску товарної продукції на 1,6 %, а відносна перевитрата матеріалів 

при цьому порівняно з базовим періодом склала 15,9 тис. грн. (0,00521 х 3045,8). 

При збільшенні випуску товарної продукції на 23,2 % витрати на інші 

матеріали знизилися на 19,1 %, внаслідок чого одержано економію цих матеріалів на 

суму 55,0 тис. грн. 

Резерви поліпшення використання матеріальних ресурсів і збільшення обсягу 

товарної продукції пов’язані зі зниженням матеріаломісткості продукції за 

основними (прямими) матеріальними витратами (див. табл. 7.6). 

У звітному періоді мали місце необгрунтовані витрати на матеріали (що є 

резервами собівартості продукції) в сумі 137,9 тис. грн. (45,28 · 3045,8), а резерви 

виробництва продукції склали 350,3 тис. грн. (137,9 · 2,54). 
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Таблиця 7.6 

Показники використання матеріальних ресурсів 

Значення показника за період 

Показник 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 в
ід
хи
л 

ві
д 
ба
зо
во
го

 п
ер
іо
ду

 

В
ід
хі
д,

 %
 

Випуск товарної продукції в 
зіставних цінах, тис. грн. 

2471,700 3045,800 574,100 123,2 

Матеріальні витрати, тис, грн. 974,000 1216,100 242,100 124.9 

з них прямі матеріальні 
витрати, тис. грн. 

685,400 982,500 297,100 143,3 

Матеріаломісткість продукції 
загальна, грн. / тис. грн. 
продукції 

394,060 399,270 5,210 101,3 

Матеріаломісткість продукції 
за прямими матеріальними 
витратами, грн./ тис. грн. 
продукції 

277,300 322,580 45,280 116,3 

Матеріаловіддача загальна, 
грн. /1 грн. матеріальних 
витрат 

2.540 2,505 –0,035 98,6 

Матсріаловіддача прямих 
матеріаіьних витрат, грн. /1 
грн. прямих матеріальних 
витрат 

3,6100 3,100 -0,510 85,9 

Коефіцієнт співвідношення 
всіх матеріальних витрат і 
прямих матеріальних витрат 

1,421 1,238 –0,183  

 

Аналіз узагальнюючих показників не дає повного уявлення про рівень 

ефективності використання матеріальних ресурсів. Для більш детального вивчення 

ефективності використання матеріальних ресурсів застосовують часткові показники 

матеріаловіддачі (чи матеріаломісткості) продукції за всіма видами матеріальних 

витрат на виробництво, розшифрованими у додатку до статистичного звіту форми 

№ 1 — Підприємство. 
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Питання для самоперевірки 

 

1. Розкрийте значення матеріальних ресурсів у виробництві. 

2.  Дайте перелік джерел інформації при проведенні аналізу використання 

матеріальних ресурсів у виробництві. 

3. Розкрийте методи визначення потреби в матеріальних ресурсах. 

4. Охарактеризуйте функції служби матеріально-технічного постачання. 

5. Розкрийте особливості укладання договорів на постачання матеріалів в 

сучасних умовах. 

6. Розкрийте сутність тендерних закупівель. 

7. Визначте економічну сутність показника матеріаломісткості. 

8. Розкрийте методику нормування матеріальних витрат. 

: 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ Й ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА 

 

8.1 Сутність і значення оцінки організаційно-технічного рівня виробництва 

Виробничі відносини знаходяться в тісному зв’язку з продуктивними силами. 

Зміст останніх характеризують технічні й організаційні умови виробництва, від яких 

залежать техніко-економічні показники діяльності підприємств. Ось чому в основі 

всіх економічних показників діяльності підприємств лежить організаційно-

технічний рівень виробництва. 

Аналіз й оцінка організаційно-технічного рівня включають: 

- кількісну оцінку організаційно-технічного рівня виробництва на основі 

розрахунку, системи показників; 

- вивчення показників організаційно-технічного рівня в динаміці за ряд років; 

- виявлення зміни цих показників у порівнянні з показниками попереднього 

року і встановлення причин впливу на иі відхилення; 

- порівняльну оцінку показників організаційно-технічного рівня з 

аналогічними показниками однотипних підприємств, галузі; 

- встановлення кількісного взаємозв’язку зміни економічних показників 

діяльності під впливом зміни організаційно-технічного рівня; 

- виявлення основних першочергових напрямів і шляхів зростання 

організаційно-технічного рівня для підвищення ефективності виробництва в цілому. 

Показники рівнів організації виробництва, праці та технічного рівня 

виробництва повинні стати основою для виявлення можливостей і шляхів 

підвищення ефективності виробництва саме за рахунок поліпшення організації 

виробництва, праці та показників технічного рівня. У зв’язку з тим необхідно 

окремо проводити: 

- аналіз і оцінку рівня організації виробництва; 

- аналіз і оцінку рівня організації праці; 

- аналіз технічного рівня виробництва. 
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8.2 Аналіз рівня організації виробництва 

Аналіз і кількісна оцінка рівня організації виробництва проводяться за 

системою показників, суть і методику розрахунку яких наведено в таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1 

Оцінка рівня організації виробництва 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт 
спеціалізації 
виробництва 
     Кспец. вироб 

      
ПТ

ПТ
К проф

виробспец . , 

 де ПТпроф -– профілююча продукція, тис. грн 
     ПТ – загальний обсяг товарної продукції, тис. грн 

Коефіцієнт 
пропорційності 
виробництва 
     Кпроп.вироб 

      
максзм

серзм
виробпроп К

К
К

.

.
.  , 

 
 де  Кзм.сер  – середній коефіцієнт змінності роботи машин; 
      Кзм.макс – максимальний коефіцієнт змінності роботи 
машин (найбільш завантажених) 

Коефіцієнт паралельності 
виконання частин виробничого 
процесу 
     Кпарал.вироб 
 

...

...
.

фактциклвироб

розрпаралоп
виробпарал Т

Т
К  , 

 де Топ.парал.розр – розрахункова тривалість операційного циклу 
при паралельному – проходженні робіт у виробництві, 
календ, дні; 
     Твироб.цикл факт – фактична  тривалість операційного циклу 
за обліком проходженні робіт у виробництві, календ, дні; 

Коефіцієнт неперервності 
проходження робіт 
     Кнепер 

фактциклвироб

оп
непер Т

Т
К

..

 ,                     

           де Топ –  тривалість операційного циклу виготовлення 
виробів;  

Коефіцієнт прямо точності 
проходження робіт 
     Кпрям фактциклвироб

оптрансп
прям Т

Т
К

..

.1 ,      

   де Ттрансп.оп  – тривалість транспортних операцій у 
загальній тривалості виробничого циклу 
 

Коефіцієнт 
ритмічності 
виробництва 
     Критм.вироб 






к

і
циклвироб

к

і
фактциклвироб

виробритм

Т

Т
К

1
.

1
..

.. ,     

де Твироб.цикл  – розрахункова тривалість виробничого циклу 
     к – кількість днів у періоді (декаді місяці, кварталі, році) 
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Кількісно показники рівня організації виробництва визначаються 

коефіцієнтами, значення яких знаходиться в межах від 0 до 1. Такий методичний 

підхід до їх визначення забезпечує знаходження узагальнюючого показника рівня 

організації виробництва — інтегрального коефіцієнта (Кінт.орг.вироб) – як середньої 

геометричної із сукупності показників (коефіцієнтів) рівня організації: 

6
654321.. ККККККК вироборгінт  ,                                                                             (8.1) 

де  К1 – коефіцієнт спеціалізації виробництва (Кспец.вироб); 

      К2 –  коефіцієнт пропорційності виробництва (Кпроп.вироб); 

      К3 – коефіцієнт паралельності виконання частин виробничого процесу 

(Кпарал.вироб); 

      К4 – коефіцієнт неперервності проходження робіт (Кнепер); 

      К5 – коефіцієнт прямоточності проходження робіт (Кпрям); 

     К6 – коефіцієнт ритмічності виробництва (Критм.вироб) 

За інтегральним коефіцієнтом рівня організації виробництва дають загальну 

оцінку зміни організації виробництва в порівнянні з минулим періодом у цілому. 

На основі визначення відхилень кожного з показників-коефіцієнтів рівня 

організації виробництва від інтегрального визначають значущість і напрям впливу 

їх на формування узагальнюючого показника, що дозволяє виявити і накреслити 

шляхи підвищення рівня організації виробництва. 

Рівень спеціалізації виробництва визначають, використовуючи дані 

статистичного звіту по виробництву продукції (ф. №-1ПВ), виділивши при цьому із 

загального її обсягу профілюючу. 

Визначення рівня пропорційності виробництва забезпечується обліком 

відпрацьованого часу кожною машиною у маш.-год., маш.-днях або маш.-змінах. 

Для визначення рівня паралельності та неперервності виробництва потрібно 

розрахувати тривалість операційного циклу при паралельному і фактичному 

проходженні видань у виробництві, виходячи з техніко-економічної характеристики 

типового видання (замовлення) певного виду продукції, технологічного маршруту 

виготовлення продукції, кількості одиниць продукції в партії (замовленні), діючих 

норм часу на умовну одиницю, коефіцієнта їх виконання, фронту робіт (кількості 
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робочих місць, що одночасно обробляють продукцію на одній операції), режиму 

роботи підприємства (виробничого підрозділу). 

Операційний цикл при паралельному проходженні замовлення у виробництві 

(Топ.пар) визначається постадійно з наступним сумуванням результатів за формулою: 

 



n

i
максопіоппароп КТТТ

1
... 1 ,                                (8.2) 

де п – кількість операцій у технологічному процесі (на стадії виробництва); 

          Топ.і – тривалість і – операції; 

          Топ.макс – тривалість максимально тривалої операції; 

      К – кількість виробів у партії (замовленні). 

ізмізміробрсклівнiііоп ТКФККtКT ......  ,                              (8.3) 

де      Кі – кількість одиниць виміру на і-й операції процесу в одному виробі; 

          ti – норма часу на одиницю виміру на і-й операції процесу; 

         Квн.і – коефіцієнт виконання норми на і-й операції процесу; 

         Кскл – коефіцієнт складності; 

        Фр.роб.і – фронт робіт на і-й операції; 

        Кзм.і – коефіцієнт змінності роботи устаткування на і-й операції;  

        Тзм.і – тривалість зміни, год. 

Фактична тривалість виробничого циклу визначається за обліком (паспортом) 

проходження видань (партії виробів) у виробництві (в днях), а тривалість 

транспортування партії виробів (замовлення) — як час міжопераційного і 

міжстадійного транспортування, виходячи з обсягу перевезень, місткості 

транспортного засобу, кількості рейсів, часу одного перевезення. 

Аналіз зв’язку і ступеня впливу показників рівня організації виробництва на 

основні техніко-економічні показники роботи підприємства (виробничого 

підрозділу) виконується за допомогою кореляційного та регресійного аналізу за 

показниковим рівнянням регресії: 

  xm
m

xx
i aaaay 2

2
1

10  ,                               (8.4) 

де уі – і-й техніко-економічний показник роботи підприємства (виробничого 

підрозділу). 
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Наприклад, випуск продукції в умовних натуральних одиницях або в оптових 

цінах, продуктивність праці одного працюючого, загальні або матеріальні витрати 

на 1 грн товарної продукції та інші; 

х1 → хт – прийняті в математичній моделі коефіцієнти рівня організації 

виробництва. 

Для проведення даного аналізу необхідні дані за 4–5 років, які фіксуються 

таким чином (таблиця 8.2): 

Таблиця 8.2 

Роки, 
виробничі 
підрозділи 

у1 у2 у3 У4 уі х1 х2 хЗ х4 х5 хт 

            

 

Для визначення зв’язку і впливу рівня організації виробництва на економічні 

показники роботи підприємства (виробничого підрозділу) розраховують парні 

коефіцієнти показникової кореляції. 

На основі розрахунків багатомірних рівнянь регресії визначають рівень (у 

процентах) впливу кожного фактора-аргументу на досліджувані техніко-економічні 

показники та їх зміну від збільшення (зменшення) кожного з показників рівня 

організації виробництва на один процент. 

При цьому доцільно вивчити лінійну і степеневу кореляції та використати їх у 

розрахунках. 

 

8.3. Аналіз рівня організації праці 

Аналіз і кількісна оцінка рівня організації праці здійснюються за системою 

показників, які характеризують рівень використання робочого часу, рівень 

кваліфікації робітників, нормування та умов праці. 

Суть і методику розрахунку показників рівня організації праці наведено в 

таблиці 8.3. 
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Таблиця 8.3 

Оцінка рівня організації праці 

Показник Розрахунок 
1. Рівень використання робочого часу 
Рівень поділу праці 
(коефіцієнт поділу 
праці) 
     Кпп 

                                           ;1
РТ

t
К

ф

нр
пп 

   

де   tнр – витрати часу на виконання невластивих робіт протягом 
               зміни, хв.; 
      Тф – фонд фактично відпрацьованого часу без врахування 
               регламентованих перерв; 
        Р – чисельність робітників, чол. 

Рівень зайнятості 
робітників (коефіціент 
зайнятості) 
     Кзр 

                                           ;
РТ

t
К

ф

з
зр 
   

де   tз – час зайнятості робітників виконанням ручних операцій і 
              активним спостереженням за роботою устаткування. 

Рівень використання 
змінного робочого 
часу (коефіцієнт 
використання змінного 
робочого часу) 
     Квзч 

                                           ;
)(

1
РТ

tttt
К

ф

вдвнвквп
взч 


 

 

де   tвп – втрати робочого часу через недоліки в поділі праці, хв.; 
      tвк  –  втрати робочого часу через недоліки в кооперації праці, хв.; 
      tвн – втрати робочого часу через нераціональні прийоми праці, хв.; 
      tвд – втрати робочого часу через порушення трудової  
              дисципліни, хв 

Рівень кооперації праці 
(коефіцієнт кооперації 
праці) 
     Ккп 

                                          
;

1
РТ

t
К

ф

нк
кп 

   

де   tнк – перерви в роботі через недоліки в кооперації праці, хв 

Рівень активного 
спостереження 
(коефіцієнт активного 
спостереження) 
     Кас 

                                         ;
РТ

t
К

ф

ас
ас 
   

де   tас – час активного спостереження, хв 

2. Рівень кваліфікації Квк 
Рівень кваліфікації 
робітників (коефіцієнт 
використання 
кваліфікації робітників) 
     Квк 

                                        ;
р

ср
вк Р

Р
К   

де   Рср – середній кваліфікаційний розряд робітників; 
      Рр   – середній розряд виконуваних робіт 
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Закінчення таблиці 8.3 

Показник Розрахунок 
3. Рівень нормування праці Кнп 
Рівень нормування праці 
(коефіцієнт нормування 
праці) 
     Кнп 

                                           ;нн
з

н
нп К

Р

Р
К   

де   Рн – чисельність робітників, охоплених нормуванням праці, 
               особа; 
      Кнн – коефіцієнт напруженості норм 

                                          ;
100

100

д
Кнн 

  

де   д – середній процент перевиконання норм виробітку 
4. Рівень умов праці Куп 
Рівень умов праці 
(коефіцієнт умов праці) 
     Куп 

                                           ;21
n

nAAAКуп   

де   А1, А2, Аn – індекси відхилів фактичних показників умов праці 
                          від нормативних (освітлення, температура, шум, 
                          загазованість повітряного середовища і т.д.) 

 

Кількісно показники рівня організації праці визначають коефіцієнтами, 

значення яких знаходиться в межах від 0 до 1. 

На основі аналітичних показників визначаються інтегральні. 

Інтегральний коефіцієнт, який характеризує рівень використання робочого 

часу Квч, визначається як середньогеометрична величина аналітичних показників 

6
всаскпвзчзрппвч ККККККК                                                    (8.5) 

Мультиплікаційний показник рівня організації праці (Роп) для окремих 

робочих місць визначається за формулою: 

4
упнпвквчоп ККККР                                   (8.6) 

Мультиплікаційний показник рівня організації праці дільниці, цеху, 

підприємства розраховується так: 












к

і
і

к

і
іоп

on

Р

РР
Р

1

1

)(
,                                           (8.7) 

де Рі – чисельність робітників на кожному робочому місці; 

      к – кількість робочих місць. 
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8.4. Аналіз технічного рівня виробництва 

Аналіз і кількісна оцінка рівня технічної бази підприємств різних форм 

власності у системі видавничо-поліграфічного комплексу повинні базуватися на 

системі узагальнюючих, кількісних і якісних показників. 

Узагальнюючими показниками є фондовіддача і рентабельність виробництва; 

кількісними — фондоозброєність праці, технічна озброєність праці, 

електроозброєність праці, рівень механізації (автоматизації) праці; якісними — 

питома вага робочих машин І обладнання в балансовій вартості основних фондів; 

питома вага прогресивного устаткування; рівень зносу основних фондів, вікова 

структура устаткування, питома вага морально і фізично застарілого устаткування. 

Суть і методику розрахунку показників технічного рівня наведено в таблиці 8.4. 

Таблиця 8.4 

Оцінка технічного рівня виробництва 

Показник Розрахунок 
1. Узагальнюючі показники 

Фондовіддача 
          ФВ                                           

оснФ

ПТ
ФВ  , 

де   ПТ  – товарна продукція у відпускних цінах, тис. грн.; 
      Фосн  –  балансова вартість основних промислово-виробничих 
                   фондів, тис.грн. 

Рентабельність 
виробництва 
          Рвироб 

                                          100
....

. 



срнормкоштобсросн

доопзвич
вироб ФФ

ПР
Р , 

де   ПРзвич.дооп  – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, 
                            тис. грн.; 
      Фосн.ср  – середньорічна вартість основних виробничих фондів, 
                      тис. грн.; 
      Фоб.кошт.норм.ср  – середньорічна вартість нормативних оборотних 
                                  коштів, тис. грн. 

2. Кількісні показники 
Фондоозброєність 
праці 
          ФОпрац 

                                          
ЧР

Ф
ФО осн

прац  , 

де   Чпром.вироб  – чисельність промислово-виробничого персоналу, 
                            особа 
                                           

Технічна озброєність 
праці 
          ТОпрац 

                                          
ЧР

Ф
ТО устроб

прац
. , 

де   Фроб.уст  – вартість робочих машин і устаткування, тис. грн.; 
      ЧРʹ – чисельність робітників, зайнятих у найбільш тривалу зміну, 
                особа 
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Продовження таблиці 8.4 
Показник Розрахунок 

Енергоозброєність 
праці (встановлена і 
фактична) 
          ЕОвст 

          ЕОфакт 

                                          
ЧР

ПОТ
ЕО вст

вст   

                                          
річнгл

факт
факт Ф

Е
ЕО

.,–.

 , 

де   ПОТвст  – встановлена потужність двигунів і апаратів, кВт·год; 
      Ефакт  – кількість електроенергії, використаної на виробничі 
                    потреби, тис. кВт·год; 
      Фл.–г.,річн – загальне число відпрацьованих за рік людино-годин 

Коефіцієнт 
механізації та 
автоматизації праці 
          Кмех.(авт) 

                                          
ЧР

ЧР
К автмех

автмех
).(

).(  , 

де   ЧРмех.(авто)  – кількість робітників, охоплених механізованою 
                             (автоматизованою) працею; 

3. Якісні показники 
Питома вага робочого 
устаткування в 
балансовій вартості 
промислово-
виробничих фондів 
          ПВуст.роб 

                                          
осн

уст
робуст Ф

Ф
ПВ . , 

де   Фуст  – середньорічна вартість робочого устаткування, тис. грн. 

Коефіцієнт оновлення 
основних фондів 
          Кф.осн.он 
Коефіцієнт вибуття 
основних фондів 
          Кф.осн.виб 

                                          
кросн

оносн
оноснф Ф

Ф
К

.

.
..   

                                          
просн

оснв
вибоснф Ф

Ф
К

.

.
..  , 

де   Фосн.он  – вартість нових промислово-виробничих фондів, уведених в 
експлуатацію, тис. грн.; 
      Фосн.виб  – вартість вибулих промислово-виробничих фондів, тис. грн.; 
      Фосн.кр  – вартість основних промислово-виробничих фондів на 
                     кінець року, тис.грн.; 
      Фосн.пр  – вартість промислово-виробничих фондів на початок року, 
                     тис. грн.. 

Коефіцієнт зносу 
основних промислово-
виробничих фондів 
          Кзн.ф.осн 

                                          
кросн

крсонф
оснфзн Ф

ЗН
К

.

..
..  , 

де   ЗНф.осн.кр  – сума зносу основних промислово-виробничих фондів 
                           на кінець року, тис. грн. 

Питома вага прогресив-
ного устаткування у за-
гальній його кількості 
          ПВпрогр.уст 

                                          
У

У
ПВ прогр

устпрогр . , 

де   Упрогр  – кількість прогресивного устаткування, одиниця 
      У  – загальна кількість робочого устаткування, одиниця 

Питома вага автома-
тизованого устаткуван-
ня у загальній його кі-
лькості 
          Павт.уст 

                                          
У

У
ПВ авт

уставт . , 

де   Уавт  – автоматизоване устаткування, одиниця 
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Закінчення таблиці 8.4 
Показник Розрахунок 

Питома вага морально 
застарілого устаткуван-
ня у загальній кількості 
          ПВм.зн.уст 

                                          
У

У
ПВ знм

устзнм
.

..  , 

де   Ум.зн  – моральне застаріле устаткування, одиниця 

Питома вага фізично 
зношеного устаткуван-
ня у загальній його 
кількості 
          ПВфіз.зн.уст 

                                          
У

У
ПВ знфіз

устзнфіз
.

..  , 

де   Уфіз.зн  – фізичне зношене застаріле устаткування, одиниця                

 

Форма обліку, аналізу стану і вікового складу устаткування наведено у 

таблиці 8.5 

Таблиця 8.5 

Аналіз стану і вікового складу устаткування 

Показник На початок 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Балансова вартість основних фондів, тис. грн., у т.ч. 
     вартість робочого устатковання 

  

Знос основних фондів: 
      тис. грн. 
     % зносу 

  

Віковий склад основних фондів 
зі строком служби: 
     до 5 років 
     від 5 до 10 років 
     від 10 до 20 років 
     більше 20 років 

  

Коефіцієнти: 
     оновлення основних фондів 
     вибуття основних фондів 

  

Питома вага устаткування: 
     прогресивного 
     автоматичного 
     морально зношеного 
     фізично зношеного 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність організаційно-технічного рівня виробництва. 

2. Що включають в себе аналіз й оцінка організаційно-технічного рівня 

   виробництва? 

3. Назвіть та дайте характеристику показникам рівня організації  

   виробництва. 

4. Яким чином визначається узагальнюючий показник рівня організації праці? 

5. Розкрийте методику аналізу  тривалості виробничого циклу виготовлення 

    видавничо-поліграфічної  продукції. 

6. Назвіть та дайте характеристику показникам рівня організації праці. 
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РОЗДІЛ 9 

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

9. 1. Значення, завдання і джерела інформації 

для аналізу собівартості продукції 

У собівартості продукції відображаються витрати кожного підприємства на 

виробництво товарів, виконання робіт і послуг. Зменшення цих витрат забезпечує 

підприємству конкурентоспроможність продукції, зростання прибутку від її 

реалізації та рентабельності. Тому аналіз собівартості продукції (виготовленої і 

реалізованої), пошук резервів її зниження та економії витрат є одним з обов’язкових 

напрямів фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств. 

З переходом до ринкової економіки значення аналізу витрат на виробництво і 

собівартості продукції зростає у зв’язку із самостійністю підприємства у вирішенні 

таких важливих завдань, як формування виробничої програми, ціноутворення, 

технічне переозброєння виробництв, розв’язання соціальних проблем, що можливо 

здійснити лише за наявності і збільшенні прибутку. 

Одним з основних факторів формування валового прибутку є собівартість 

реалізованої продукції. Між величиною валового прибутку і собівартістю існує 

обернена функціональна залежність. 

Чим менша собівартість, тим більший валовий прибуток, і навпаки. 

Собівартість є одним із важливих елементів управління господарською діяльністю. 

Аналіз собівартості входить в управлінську систему, і недостатнє його виконання 

призводить до зниження ефективності системи управління в цілому. В умовах 

ринкової економіки виникає все більша потреба знаходити резерви зменшення 

витрат на виробництво і зниження собівартості продукції для прийняття 

оптимальних рішень щодо підвищення ефективності виробництва і забезпечення 

зростання кінцевих фінансових результатів роботи підприємства. 

Собівартість не може бути замінена показником прибутку, бо прибуток можна 

отримати за рахунок нарощування обсягу виробництва і підвищення цін на 
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продукцію (екстенсивний шлях) навіть при зростанні витрат. Інший (інтенсивний) 

шлях збільшення прибутку – це зниження собівартості продукції. 

Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником діяльності 

підприємства, базою для порівняння витрат з доходами і виступає важливим 

фактором реалізації принципу досягнення високих фінансових результатів діяльності 

з найменшими витратами. За динамікою показника про витрати на 1 грн товарної 

продукції можна судити про успіх підприємства на шляху створення проти- 

затратного механізму господарювання. Собівартість продукції є вихідною величиною 

для визначення оптових цін підприємства при затратному методі їх встановлення. 

Зниження собівартості продукції дає можливість збільшити її випуск, зменшити 

оптову ціну одиниці продукції, що має важливе значення в умовах конкуренції на 

ринку. Постійне зниження собівартості товарної продукції при забезпеченні попиту 

на неї сприяє зростанню прибутку від реалізації як за рахунок збільшення ЇЇ обсягу, 

так і за рахунок (при незмінній оптовій ціні) підвищення рівня її рентабельності. 

Виявлення резервів зниження собівартості продукції повинне ґрунтуватися на 

результатах економічного аналізу всіх сторін діяльності підприємства. 

Основними завданнями аналізу собівартості продукції є: 

1) аналіз і оцінка зміни і динаміки витрат на виробництво та змінювання 

структури витрат порівняно з базовим періодом; 

2) аналіз і оцінка динаміки витрат на 1 грн. товарної продукції; 

3) аналіз собівартості товарної продукції за калькуляційними статтями витрат і 

виявлення резервів її зниження; 

4) аналіз собівартості окремих видів продукції; 

5) забезпечення служб, що відповідають за витрати, необхідною аналітичною 

інформацією для оперативного управління формуванням собівартості продукції; 

6) вироблення оптимальних планових витрат, планових і нормативних 

калькуляцій для окремих видів продукції (калькульованих груп) на майбутній 

період. 

Характер завдань свідчить про велику практичну значимість аналізу 

собівартості продукції у господарській діяльності підприємства. 
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Інформаційною базою для аналізу собівартості продукції є форми державної 

статистичної звітності: «Звіт про діяльність підприємства, організації за рік» (форма 

№1 -Підприємство, річна); «Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, 

послуг»; «Звіт про фінансові результати» (форма № 2). Для аналізу відповідних 

витрат на виробництво використовують «Звіт з праці» (форма 1-ПВ), «Звіт про 

наявність та рух основних фондів, амортизацію, знос» (форма №11-ОФ). « 

Для проведення поглибленого аналізу використовують: нормативні 

документи; калькуляції собівартості товарної продукції за калькуляційними 

статтями й окремими видами продукції (калькульованими групами); матеріали 

синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку; що відображають затрати 

матеріальних, трудових і грошових коштів; відповідні відомості (відомість № 16 

«Рух готових виробів, реалізації продукції і матеріальних цінностей»); первинні 

документи про витрати на виробництво і реалізацію продукції, окремих її видів, 

робіт і послуг. 

 

9.2. Аналіз операційних витрат на виробництво 

Вихідним моментом для оцінки і прийняття рішень щодо зменшення витрат і 

зниження собівартості товарної продукції є аналіз операційних витрат на 

виробництво, згрупованих за елементами витрат. Елементи витрат – це однорідні за 

складом і економічним змістом витрати підприємства, що групуються безвідносно 

до того, в якому напрямку витрачені відповідні їх суми. До них належать: 

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості відходів, що повергаються); 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів; витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; інші витрати. 

Складений за економічними елементами кошторис витрат і звітні дані про 

витрати на виробництво дають змогу оцінити зміну структури витрат порівняно з 

базою (планом), матеріаломісткість і трудомісткість продукції. Витрати на 

виробництво також служать базою для аналізу оборотності фінансових ресурсів 

(вкладених у сировину і матеріали), інших оборотних активів, ефективності 

організації матеріально-технічного забезпечення підприємства. 
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У процесі аналізу витрат на виробництво дають оцінку темпів їх росту в 

цілому і за елементами витрат порівняно з темпами росту товарної продукції і 

витрат на 1 грн товарної продукції. Наступним етапом аналізу є вивчення структури 

витрат та її зміни за окремими елементами витрат у порівнянні з базовим періодом. 

Вивчення структури витрат починають з розрахунку часток (у процентах) 

окремих елементів витрат у загальній їх сумі (звітного і базового періодів) та 

визначення відхилів від базового періоду. 

Із табл. 9.1, де наведено склад і динаміку витрат на виробництво, видно, що ці 

витрати збільшилися порівняно з базою на 21,2 %. Темп росту витрат в цілому склав 

121,2 % і є на 123,2 % нижчим, ніж темп росту товарної продукції, що свідчить про 

відносне (на 1,68 %) зменшення витрат на виробництво і витрат на 1 грн товарної 

продукції. 

Таблиця 9.1 

Склад і динаміка витрат на виробництво 

Значення показників (тис. грн.) 
у періоді 

Показник 

базовому звітному 

Темп росту, 
% 

Матеріальні витрати (за відрахуванням відходів, що 
повертаються) 

974.0 1216.1 124,9 

Амортизація основних засобів і нематеріальних 
активів 

88,0 46,0 52.3 

Витрати на оплату праці 706,0 816,1 115,6 

Відрахування на соціальні заходи 261,0 289,3 110,8 

Інші витрати 212,3 105,2 49,6 

Зменшення витрат у незавершеному виробництві  +243,0 – 

Всього витрат на виробництво (виробнича 
собівартість продукції) 

2241,3 2715,7 121,2 

Товарна продукція в діючих оптових цінах звітного 
року 

2471,7 3045,8 123,2 

Витрати на 1 грн. товарної продукції, к. 90,68 89,16 98,32 
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У табл. 9.2  наведено дані про структуру витрат на виробництво. 

Таблиця 9.2 

Аналіз структури витрат на виробництво 

Частка витрат (%) за період 
Елементи витрат 

базовий звітний 

Відхил, %

Матеріальні витрати (за вирахуванням відходів, що 
повертаються) 

43,46 44,78 +1,32 

Амортизація основних засобів і нематеріальних 
активів 

3,93 1.69 –2,24 

Витрати на оплату праці 31,50 30,05 1,45 

Відрахування на соціальні заходи 11,65 10,66 –0,99 

Інші витрати 9,46 3,87 –5,54 

Зменшення витрат у незавершеному виробництві – +8,95 +8,95 

Усього витрати на виробництво 100,00 100,00 – 

 

За даними таблиць 9.1 та 9.2 можна зробити наступні висновки. 

По-перше, витрати на виробництво порівняно з базовими показниками 

збільшилися в меншій мірі, ніж обсяг товарної продукції, що є позитивним явищем. 

По-друге, структура витрат на виробництво порівняно з базою змінилась у бік 

зростання на 1,32 % частки матеріальних витрат і на 8,95 %  витрат у незавершеному 

виробництві. 

Зменшилися на 1,45 % частки витрат з оплати праці, на 0,99 % – частки 

відрахувань на соціальні заходи і на 5,5 % – частки інших витрат. Таким чином, 

збільшилася порівняно з базовим періодом матеріаломісткість продукції. При цьому 

слід зазначити, що зменшення частки витрат не завжди свідчить про певні 

досягнення в економіці підприємства. Так, на підприємстві, що аналізується, 

спостерігається суттєве (на 5,5 % )  зменшення частки інших витрат. Для аналізу 

змін у сумі інших витрат використано розшифровку їхнього складу (табл. 9.3). 
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Таблиця 9.3 

Склад інших витрат на виробництво 

Сума втрат (тис. грн.) за період 
Показник 

базовий звітний 

Витрати на відрядження 8.8 0.9 

Проценти за кредит 4,3 2,8 

Оплата послуг сторонніх організацій 143,5 73,5 

Орендна плата 16,6 0,9 

Місцеві податки за рахунок собівартості 36,5 25.2 

Експортне мито – – 

Інші витрати 2,6 2,2 

Разом 212,3 105,2 

 

Аналіз показав, що за всіма видами інших витрат у звітному періоді використано 

менше коштів, ніж у базовому. Детальне вивчення причин такого явища вказує на те, що 

підприємство не змогло одержати необхідних банківських кредитів через зменшення 

прибутку і зниження показників фінансового стану (ліквідності і платоспроможності) 

порівняно з базовим періодом. Через нестачу коштів воно відмовилось від послуг 

сторонніх установ і організацій, які сприяють успішній діяльності. 

Відсутність експортного мита свідчить про бездіяльність підприємства щодо 

організації виробництва і випуску продукції на експорт. Таким чином, наявна 

економія цих витрат не може бути визнаною позитивним фактом у діяльності 

підприємства. 

Однак, відхили звітних витрат від базових (за елементами в абсолютних 

сумах) відображають лише загальні результати використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів і не є порівнянними, бо викликані ще й змінами 

обсягу та структури товарної продукції. 

Вивчення змін, що відбулися в структурі витрат на виробництво, дозволяє 

оцінити доцільність такої структури або зробити висновки щодо необхідності І 

можливості її зміни у бік зниження матеріаломісткості чи трудомісткості продукції. 

Для обгрунтування висновків необхідно додатково вивчити частки 

розглянутих елементів витрат у 1 грн. товарної продукції, що відповідає витратам на 
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1 грн. товарної продукції за елементами витрат. Подальше вивчення витрат за 

складовими частинами елементів витрат дає можливість виявити резерви їх 

зменшення і зниження собівартості товарної продукції (табл. 9.4). 

Таблиця 9.4 

Аналіз частки витрат в 1 грн товарної продукції (витрати на 1 грн товарної продукції) 
 

Витрати на 1 грн. товарної 
продукції, к. 

Відхили від бази 
Елементи витрат 

база звіт копійка % 

Матеріальні витрати (за 
відрахуванням відходів, що 
повертаються) 

39,41 39,93 +0,52 40,57 

Амортизація основних засобів і 
нематеріальних активів 

3,56 1,51 –2,05 –2,26 

Витрати на оплату праці 28,56 26.79 –1,77 –1.95 

Відрахування на соціальні заходи 10,56 9,51 –1.05 –1,16 

Інші витрати 8,59 3,45 –5,14 –5,67 

Зменшення витрат у незавершеному 
виробництві 

– 7.97 +7,97 +8,79 

Усього витрат на виробництво 90,68 89,16 –1,52 –1,68 

 

Як свідчать наведені у табл. 9.4 розрахунки, найбільшу частку (39,93%) в 1 

грн. товарної продукції (або витрат на 1 грн. товарної продукції) займають 

матеріальні витрати: порівняно з базою маємо збільшення на 0,52%. Збільшилася на 

7,97% частка витрат у незавершеному виробництві. Частка витрат (або витрати на 1 

три товарної продукції) за всіма іншими елементами порівняно з базою зменшилася. 

В цілому витрати на 1 грн. товарної продукції (частка в 1 грн. товарної 

продукції) зменшилися на 1,52 к., або на 1,68%, у тому числі витрати на 1 грн. 

матеріальних витрат збільшилися на 0,52 к., або 0,57%, незавершеного виробництва 

– на 7,97 к., або на 8,79 %. При цьому зменшилися витрати на амортизацію основних 

засобів, оплату праці, відрахування на соціальні заходи та інші: відповідно, на 2,05; 

1,77; 1,05; 5,14 к„ або на 2,26; 1,95; 1,16 і 5,67%. Не зважаючи на зменшення частки 

витрат на сплату праці і відрахувань на соціальні заходи, вивченню витрат за цими 
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елементами в аналізі належить важливе місце, оскільки ця частка витрат у звітному 

періоді займає 30,05 і 10,66% в загальній сумі витрат на виробництво. 

У табл. 9.5 наведено дані про склад і динаміку витрат на матеріали різних 

галузей промисловості, які використані при виготовленні продукції. 

Таблиця 9.5 

Склад і динаміка матеріальних витрат 

Матеріальні витрати (тис. грн.) за 
періоди Галузь промисловості, матеріали якої є 

часткою поліграфічної продукції 
базовий звітний 

Темпи 
росту. 

% 

Харчова 15,0 16,9 112.7 

Легка 22,0 29,2 132,7 

Деревообробна і целюлозно-паперова 426,0 609,4 143,1 

Нафтопереробна 31,0 44,8 144,5 

Хімічна 221,0 250,9 113,5 

Металургія 189.0 178,7 94,6 

Машинобудівна 16,0 19,0 118.8 

Електроенергетична 30,0 27,9 93.0 

Газопостачальна 18.0 20,7 115,0 

Водопостачальна . – 7,9 – 

Будівельна 6,0 10.7 178,3 

Разом матеріальних витрат 974.0 1216,1 124.8 

 

Оскільки матеріальні витрати склали найбільшу (44,78 % )  частку у витратах 

на виробництво і в 1 грн. товарної продукції, ця частка є найбільшою з усіх 

економічних елементів і зумовлює їх значимість у пошуках резервів зниження 

витрат на виробництво. У зв’язку з тим виникає потреба в подальшому вивченні 

матеріальних витрат за їх складовими частинами. 

У табл. 9.6 наведено дані про структуру витрат на матеріали різних галузей 

промисловості. 
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Таблиця 9.6 

Структура матеріальних витрат 

Зміна частки витрат на матеріали (%) за
період Галузь промисловості, матеріали якої є 

часткою поліграфічної продукції 

базовий звітний 

Відхил, 
пункт 

Харчова 1,54 1,39 –0,15 

Легка 2,26 2,40 +0,14 

Деревообробна і целюлозно-паперова 43,73 50.11 +6,38 

Нафтопереробна 3,18 3,68 +0,50 

Хімічна 22,69 20.63 –2,06 

Металургія 19,40 14,70 –4,70 

Машинобудівна 1,64 1,56 –0,08 

Електроенергетична 3,08 2.30 –0,78 

Газопостачальна 1,85 1.70 –0,15 

Водопостачальна – 0,65 +0,65 

Будівельна 0,62 0,88 +0,26 

Усього витрати на матеріали 100,0 100,0 – 

 

Дані таблиць 9.5 та 9.6 дають підставу зробити висновки про вплив на 

собівартість змін у складі і структурі матеріалів різних галузей промисловості. 

По-перше, збільшення витрат на матеріали порівняно з базою на 24,8 % і 

товарної продукції на 23,2 % свідчить про відносне зростання матеріальних витрат в 

цілому і на 1 грн. товарної продукції зокрема. По-друге, темпи росту витрат 

продукції легкої, целюлозно-паперової, нафтопереробної і будівельної 

промисловості перевищують середньорічний темп росту матеріальних витрат в 

цілому. По-третє, структура матеріальних витрат за звітом характеризується 

найбільшою часткою (50,11%) витрат на папір. На другому місці – витрати 

продукції хімічної промисловості (20,63 % )  і на третьому – металургії (14,70 %). 

Витрати на інші види матеріалів складають 0,65 – 3,68 % всієї суми матеріальних 

витрат. 

Структура матеріальних витрат порівняно з базовим періодом змінилась у бік 

збільшення частки витрат; на папір – на 6,38 %, на продукти легкої промисловості – 
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на 0,14 %, нафтопереробної – на 0,50 %, водопостачання – на 0,65 % і будівництва – 

на 0,26 % .  Частка витрат на інші види матеріалів зменшилася. 

Таблиця 9.7 

Аналіз матеріальних витрат на 1 грн товарної продукції 

(частка витрат в 1 грн товарної продукції) 

 

Витрати на 1 грн. товарної 
продукції (к.) за період 

Відхил Галузь промисловості, 
матеріали якої є часткою 
поліграфічної продукції 

базовий звітний у копійках (к.) % 

Харчова 0,61 0,56 –0.05 –0,13 

Легкої 0,89 0,96 +0,07 +0,18 

Деревообробна і целюлозно-
паперова 

17,24 20.0 +2,76 +7,01 

Нафтопереробна 1,25 1,47 +0,22 +0,56 

Хімічна 8,94 8,24 –0.70 –1.78 

Металургія 7,65 5,87 –1,78 –4,51 

Машинобудівна 0,65 0.62 –0,03 –0,08 

Електроенергетична 1,21 0.92 –0,29 –0,74 

Газопостачальна 0,73 0,68 –0.05 –0,13 

Водопостачальна – 0,26 +0.26 +0,66 

Будівельна 0,24 0.35 +0,11 +0,28 

Усього 
матеріальних витрат 

39,41 39,93 +0,52 + 1,32 

 

Як показали розрахунки (таблиця 9.7), матеріальні витрати на 1 грн. товарної 

продукції збільшилися порівняно з базою на 0,52 к. або на 1,32 % ,  у т. ч., в 

основному, за рахунок зростання витрат на 1 грн. товарної продукції: паперу – на 

2,76 к. або на 7,016%; продуктів нафтопереробної промисловості – на 0,22 к. або на 

0,56 %. 

Для завершення аналізу і виявлення резервів зменшення витрат на 

виробництво необхідно виконати поглиблений аналіз складових частин кожного з 

елементів витрат за вартісними і натуральними показниками. 
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9.3. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат 

 

9.3.1 Класифікація витрат за калькуляційними  статтями витрат 

Важливим питанням оцінки роботи підприємства, спрямованої на мінімізацію 

витрат на виробництво товарної продукції та її реалізацію, є аналіз собівартості за 

калькуляційними статтями витрат. Для висновків про можливість винайдення 

резервів зниження витрат на виробництво необхідно вивчити витрати за їх 

функціями в процесі виробництва. За цією ознакою вони групуються за 

калькуляційними статтями витрат залежно від зв’язку з виробництвом, тобто місця 

використання: в процесі виробництва, обслуговування, управління. У практиці 

планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) на 

поліграфічних підприємствах України прийнято такий склад калькуляційних статей 

витрат: 

1) сировина і матеріали (за вирахуванням відходів, що повертаються); 

2) допоміжні матеріали на технічні цілі; 

3) основна заробітна плата основних виробничих робітників, у т.ч.: 

- віднесена на замовлення; 

- не віднесена на замовлення; 

4) додаткова заробітна плата основних виробничих робітників; 

5) відрахування на соціальні заходи від заробітної плати основних виробничих 

робітників; 

6) витрати на утримання й експлуатацію устаткування; 

7) загальновиробничі (цехові) витрати; 

8) загальногосподарські витрати; 

9) втрати від браку. 

Групування витрат за калькуляційними статтями дозволяє характеризувати 

їхню роль у технологічному процесі, управлінні й обслуговуванні, виділити прямі і 

непрямі, змінні і постійні витрати і тим самим виявити резерви їхньої економії. 
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У процесі аналізу вивчають структуру собівартості за калькуляційними 

статтями витрат і дають оцінку її зміни порівняно з базовим періодом (планом). 

Аналіз витрат за калькуляційними статтями собівартості розпочинають з 

визначення абсолютного і відносного відхилів звітної від базової суми базового 

випуску продукції. На цей відхил впливають зміни (порівняно з базою): обсягу 

продукції; структури й асортименту продукції; рівня витрат на окремі види 

продукції. 

Для визначення впливу цих факторів на абсолютний відхил витрат за 

калькуляційними статтями необхідно: перерахувати базові прямі витрати на 

коефіцієнт росту обсягу продукції порівняно з базою; розрахувати базову (планову) 

собівартість за калькуляційними статтями витрат і по товарній продукції в цілому, 

виходячи з базових (планових) витрат і звітного обсягу структури товарної 

продукції. 

При звітному обсязі і структурі продукції базові прямі витрати перераховують 

на звітний обсяг за базовою калькуляцією за статями витрат прямим розрахунком 

або за витратами на 1 грн. товарної продукції. Допускається, що абсолютна сума 

умовно-постійних витрат, в основному, залишається на рівні бази. 

Зі зміною обсягу і структури продукції змінюється тільки їх величина в 

собівартості одиниці продукції і у витратах на 1 грн товарної продукції. Однак 

витрати на утримання й експлуатацію устаткування аналізують з урахуванням того, 

що до їх складу входять як витрати, котрі залежать від обсягу виробництва 

продукції (на експлуатацію устаткування, знос малоцінних і швидкозношуваних 

предметів, внутрівиробничі переміщення вантажів), так і такі, які практично не 

залежать від нього (на амортизацію устаткування і транспортних засобів). 

Витрати на ремонт устаткування та інші, пов’язані з поліпшенням його стану, 

приблизно наполовину залежать від завантаження машин, тобто від обсягу 

виробництва. Коефіцієнт залежності від цих, а також інших витрат на утримання й 

експлуатацію устаткування, необхідно визначати, виходячи з конкретних умов 

роботи підприємства, діяльність якого аналізується. 
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На основі базової (таблиця 9.8) і звітної (таблиця 9.9) калькуляцій собівартості 

товарної продукції за калькуляційними статтями складено аналітичну таблицю 9.11. 

У ній, крім витрат базового і звітного періодів, наведено і базові суми витрат, 

перераховані на звітний обсяг і асортимент продукції: за прямими витратами 

(таблиця 9.10); за витратами на обслуговування й управління – згідно з порядком, 

викладеним вище. 
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Таблиця 9.8 

Калькуляція собівартості товарної продукції базового періоду  

Витрати за видами продукції 

Статті калькуляції 

К
ни
ж
ко
во

- 
ж
ур
на
ль
на

 
і г
аз
ет
на

 

П
ап
ер
ов
о-

 
бі
ло
ва

 

О
бр
аз
от
во
рч
а 

Б
ла
нк
ов
а 

Т
ов
ар
и 

на
ро
дн
ог
о 

сп
ож

ив
ан
ня

 

П
ер
ер
об
ка

 
м
ак
ул
ат
ур
и 

У
сь
ог
о 

Випуск товарної продукції базового 
періоду в цінах звітного року, тис. грн. 1930,7 193,8 216,3 102,0 23,9 5,0 2471,7 

Базова собівартість базового обсягу 
Продукції, тис. грн. 2007,1 66,4 108,8 35,3 20,4 3,3 2241,3 

у тому числі: 
     Сировина (папір) 237,1 2,6 25,7 5,9 – – 271,3 

     Матеріали:        

          основні 378,6 8,2 18,7 4,1 4,50 – 414,1 

          допоміжні 32,0 3,0 1,1 – – – 36,1 

     Разом прямі матеріальні витрати 647,7 13,8 45,5 10,0 4,5 – 721,5 

     Основна заробітна плата основних 
     виробничих робітників: 
          віднесена на замовлення 150,0 6,5 8,0 3,5 2,0 2,3 172,3 

          не віднесена на замовлення 172,4 7,7 8,3 4,3 2,1 – 193,8 
 

 

 

 



 

 
260 

Продовження таблиці 9.8 

Витрати за видами продукції, тис. грн. 

Статті калькуляції 

К
ни
ж
ко
во

- 
ж
ур
на
ль
на

 
і г
аз
ет
на

 

П
ап
ер
ов
о-

 
бі
ло
ва

 

О
бр
аз
от
во
рч
а 

Б
ла
нк
ов
а 

Т
ов
ар
и 

на
ро
дн
ог
о 

сп
ож

ив
ан
ня

 

П
ер
ер
об
ка

 
м
ак
ул
ат
ур
и 

У
сь
ог
о 

Додаткова заробітна плата 1,0 – – – – – – 
Відрахування на соціальні заходи 
від заробітної плати основних 
виробничих робітників 127,6 5,4 5,9 3,0 1,5 0,9 144,3 
Разом пряма заробітна плата 
основних виробничих робітників 
з відрахуваннями 450,0 19,6 22,2 10,8 5,6 3,2 511,4 
Витрати: 
     на утримання й експлуатацію 
     устаткування 313,5 10,8 14,5 4,2 3,4 – 346,4 

     загально виробничі 140,1 6,2 6,8 3,0 1,7 0,1 157,9 

     загальногосподарські 454,3 16,0 19,8 7,3 5,2 – 502,6 
Разом витрати на обслуговування 
виробництва і управління 907,9 33,0 41,1 14,5 10,32 0,1 1006,9 

Втрати від браку 1,5 – – – – – 1,5 
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Закінчення таблиці 9.8 

Витрати за видами продукції 

Статті калькуляції 

К
ни
ж
ко
во

- 
ж
ур
на
ль
на

 
і г
аз
ет
на

 

П
ап
ер
ов
о-

 
бі
ло
ва

 

О
бр
аз
от
во
рч
а 

Б
ла
нк
ов
а 

Т
ов
ар
и 

на
ро
дн
ог
о 

сп
ож

ив
ан
ня

 

П
ер
ер
об
ка

 
м
ак
ул
ат
ур
и 

У
сь
ог
о 

Базові витрати на 1 грн. товарної 
продукції базового обсягу, копійка 103,96 34,26 50,30 14,61 85,36 66,0 90,68 

у тому числі: 
Сировина 12,28 1,34 11,88 5,78 – – 10,98 

Основні і допоміжні матеріали 21,27 5,78 9,16 4,02 18,83 – 18,22 
Основна заробітна плата основних 
виробничих робітників 16,65 7,33 7,53 7,65 7,15 46,0 14,81 
Додаткова заробітна плата 
виробничих робітників 0,005 – – – – – 0,04 

Відрахування на соціальні заходи 6,60 2,78 2,73 2,94 6,28 18,0 5,84 

Загальногосподарські витрати 23,53 8,26 9,16 7,16 21,76 – 20,33 

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 16,24 5,57 6,70 4,12 14,23 – 14,01 

Загально виробничі витрати 7,36 3,20 3,14 2,94 7,11 2,0 6,39 

Загальногосподарські витрати 23,53 8,26 9,16 7,16 21,76 2,0 20,34 

Втрати від браку 0,08 – – – – – 0,08 
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Таблиця 9.9 

Калькуляція собівартості товарної продукції звітного періоду 

Витрати за видами продукції 

Статті калькуляції 

К
ни
ж
ко
во

- 
ж
ур
на
ль
на

 
і г
аз
ет
на

 

П
ап
ер
ов
о-

 
бі
ло
ва

 

О
бр
аз
от
во
рч
а 

Б
ла
нк
ов
а 

Т
ов
ар
и 

на
ро
дн
ог
о 

сп
ож

ив
ан
ня

 

П
ер
ер
об
ка

 
м
ак
ул
ат
ур
и 

У
сь
ог
о 

Випуск товарної продукції звітного 
року, тис. грн. 2202,1 105,1 712,7 14,3 5,2 6,4 3045,8 

Звітна собівартість звітного обсягу 
продукції тис. грн. 1979,5 87,8 610,0 26,7 6,7 5,0 2715,7 
     у тому числі: 
     Сировина 156,5 30,2 178,3 2,5 – – 367,5 
     Матеріали: 
          основні 522,5 4,7 80,0 6,3 1,50 – 615,0 

          допоміжні 29,4 0,7 2,5 – – – 32,6 

     Разом прямі матеріальні витрати  708,4 37,6 260,8 8,8 1,5 – 1015,1 
     Основна заробітна плата основних 
     виробничих робітників: 
          віднесена на замовлення 219,0 3,9 37,5 1,7 0,3 3,5 265,9 

          не віднесена на замовлення 125,4 3,2 24,4 2,0 0,7 – 155,7 

     Додаткова заробітна плата 8,2 0,1 2,1 0,1 – – 10,5 
     Відрахування на соціальні заходи 
     від заробітної плати основних 
     виробничих робітників 127,0 2,6 23,5 1,8 0,5 1,3 156,7 
     Разом пряма заробітна плата 
     основних виробничих робітників 
     з відрахуваннями 4789,6 9,8 87,5 5,6 1,5 4,8 588,8 
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Таблиця 9.10 

Розрахунок базових прямих витрат звітного обсягу і структури продукції 

за витратами базового періоду 

Сировина 
Матеріали 
основні і 
допоміжні 

Основна 
заробітна плата 

основних 
виробничих 
робітників 

Додаткова 
заробітна плата 

основних 
виробничих 
робітників 

Відрахування від 
заробітної плати 
на соціальні 

заходи 

Втрати від браку 

В
ид

 п
ро
ду
кц
ії

 

Т
ов
ар
на

 п
ро
ду
кц
ія

 з
ві
тн
ог
о 
пе
рі
од
у,

 т
ис

. 
гр
н.

 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н,

 к
. 

С
ум

а 
ви
тр
ат

, т
ис

. г
рн

. 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н.

, к
. 

С
ум

а 
ви
тр
ат

, т
ис

. г
рн

. 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н.

, к
. 

С
ум

а 
ви
тр
ат

, т
ис

. г
рн

. 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н.

, к
. 

С
ум

а 
ви
тр
ат

, т
ис

. г
рн

. 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н.

, к
. 

С
ум

а 
ви
тр
ат

, т
ис

. г
рн

. 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

 н
а 

1 
гр
н.

, к
. 

С
ум

а 
ви
тр
ат

, т
ис

. г
рн

. 

Книжково- 
журнальна 
і газетна 

2202,1 12,28 270,4 21,27 468,4 16,65 366,0 0,05 1,1 6,60 145,3 0,08 1,9 

Паперово- 
білова 

105,1 1,34 1,4 5,78 6,1 7,33 7,7 – – 2,78 2,9 – – 

Образотворча 712,1 11,88 84,7 9,16 65,3 7,53 53,7 – – 2,73 19,4 – – 

Бланкова 14,3 5,78 0,8 4,02 0,6 7,65 1,1 – – 2,94 0,4 – – 

Товари народного 
споживання 

5,2 – – 18,83 1,0 7,15 0,4 – – 6,28 0,3 – – 

Переробка 
Макулатури 

6,4 – – – – 46,00 2,9 – – 18,0 1,2 – 1,9 

Усього 3045,8 – 357,3 – 541,4 – 432,4 – 1,1 – 169,5 – 1,9 
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Таблиця 9.11 

Аналіз рівня собівартості товарної продукції за калькуляційними статтями витрат 

Базова собівартість 
базового обсягу продукції 

Звітний обсяг товарної 
продукції, тис. грн. 

Відхили витрат за звітом від 
базових витрат звітного обсягу 

і структури продукції 

Статті витрат 

ти
с.

 г
рн

. 

%
 д
о 

пі
дс
ум

ку
 

За
 б
аз
ов
ою

 
со
бі
ва
рт
іс
тю

 

За
 з
ві
тн
ою

 
со
бі
ва
рт
іс
тю

 Звітна собівартість 
товарної продукції, 

% до підсумку 

ти
с.

 г
рн

. 

%
 д
о 
пі
дс
ум

ку
 

Сировина (за вирахуванням 
відходів, що повертаються) 

271,3 12,1 357,3 367,5 13,5 +10,2 +0,4 

Матеріали (за 
вирахуванням відходів, що 
повертаються) 

450,2 20,1 541,4 647,6 23,8 +106,2 +4,13 

Разом прямих матеріальних 
витрат 

721,5 32,2 898,7 1015,1 37,3 116,4 +4,53 

Основна заробітна плата 
основних виробничих 
робітників 

366,0 16,3 432,4 421,6 15,5 –10,8 –0,42 

Додаткова заробітна плата 
основних виробничих 
робітників 

1,0 0,1 1,1 10,5 0,4 +9,4 +0,37 

Відрахування на соціальні 
заходи від заробітної плати 
основних виробничих 
робітників 

144,3 6,4 169,5 156,7 5,8 –12,8 –0,50 

Разом заробітна плата 
основних виробничих 
робітників з 
відрахуваннями 

551,4 22,8 603,0 588,8 21,7 –14,2 –0,55 
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Закінчення таблиці 9.11 

Базова собівартість 
базового обсягу продукції 

Звітний обсяг товарної 
продукції, тис. грн. 

Відхили витрат за звітом від 
базових витрат звітного 

обсягу і структури продукції 

Статті витрат 

ти
с.

 г
рн

. 

%
 д
о 

пі
дс
ум

ку
 

За
 б
аз
ов
ою

 
со
бі
ва
рт
іс
тю

 

За
 з
ві
тн
ою

 
со
бі
ва
рт
іс
тю

 

Звітна 
собівартість 
товарної 

продукції, % до 
підсумку 

ти
с.

 г
рн

. 

%
 д
о 
пі
дс
ум

ку
 

Витрати на утримання 
й експлуатацію устаткування 

364,4 15,5 406,1 425,9 15,7 19,8 +0,77 

Загально виробничі (цехові) 
Витрати 

157,9 7,0 157,9 173,1 6,4 +15,2 +0,59 

Загальногосподарські витрати 502,6 22,4 502,6 510,8 18,8 +8,2 +0,32 
Разом витрати 
на обслуговування і управління 

1006,9 44,9 1066,6 1109,8 40,9 +43,2 +1,68 

Втрати від браку 1,5 0,1 1,9 2,0 0,1 +0,1 – 
Виробнича собівартість 
продукції 

2241,3 100 2570,2 2715,7 100 145,5 +5,66 
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Дані таблиці 9.11 свідчать про позитивні зміни в структурі собівартості за 

калькуляційними статтями витрат: частка прямих витрат збільшилася з 55,0% у 

базовому періоді до 59 % у звітному; частка витрат на обслуговування й управління, 

відповідно, зменшилася з 44,9 до 40,2 %. 

Підвищився рівень витрат порівняно з базовим, перерахованим на звітний 

обсяг і структуру продукції, на 145,5 тис, грн. або на 5,66 %, в основному, за 

рахунок перевитрат сировини й матеріалів на 11,64 тис. грн. і збільшення витрат на 

обслуговування та управління на 43,2 тис. грн. Збільшилися також втрати від браку 

на 0,1 тис. грн. 

Разом з тим, підприємство досягло економії заробітної плати основних 

виробничих робітників на 10,8 тис. грн. або на 0,42%, і відрахувань на соціальні 

заходи на 12,8 тис. грн. або на 0,5 %. Водночас перевитрати додаткової заробітної 

плати основних виробничих робітників склали 9,4 тис. грн. або 0,37 %. 

З метою виявлення резервів зниження собівартості продукції здійснюють 

аналіз за статтями витрат, де допущено перевитрати. 

 

9.3.2. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат 

Розмір прямих матеріальних і трудових витрат, які відносять на собівартість 

продукції, залежить від факторів, що синтезуються в трьох основних змінах: обсягу 

продукції; структури продукції; рівня витрат у собівартості окремих видів 

продукції. 

Відхили прямих витрат від бази у зв’язку зі зміною обсягу товарної продукції 

±∆Впрям(±∆ПТ) визначають множенням коефіцієнта приросту обсягу товарної 

продукції порівняно з базою К∆ПТ на базову суму прямих витрат Впрям.б: 

ПТКВПТВ бпрямпрям  .)(                                 (9.1) 

Відхили прямих витрат через зміну структури продукції ±∆Впрям(±∆СТ'прод) 

визначають вирахуванням із суми базових прямих витрат, перерахованих на звітний 

обсяг і структуру товарної продукції птзв , та відхилів прямих витрат за рахунок 

зміни обсягу товарної продукції: 

)()( .. ПТВВВТСВ прямбпрямбпрямпродпрям                                                   (9.2) 
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Відхили прямих витрат через зміну їх рівня в собівартості окремих видів 

продукції ±∆Впрям(±∆С) визначають як різницю між звітною сумою прямих витрат 

Впрям.зв і сумою базових прямих витрат, перерахованих на звітний обсяг і 

структуру товарної продукції: 

бпрямзвпрямпрям ВВСВ ..)(                                                                 (9.3) 

Фактори зміни обсягу і структури товарної продукції за звітом детально 

досліджують у процесі аналізу виробництва товарної продукції, що стосується 

третього фактора – відхилів фактичних матеріальних витрат від базових (планових), 

перерахованих на фактичний обсяг і структуру продукції. А вона, в свою чергу, 

знаходиться під впливом трьох основних факторів: «за рахунок норм» (витрат 

матеріалів на одиницю продукції і в натуральному виразі), «за рахунок цін одиниці 

матеріалу» і «за рахунок заміни одного матеріалу іншим». 

На зміну рівня витрат на оплату праці основних виробничих робітників 

впливають два фактори: зміна трудомісткості (кількості відпрацьованих годин ±∆Т) 

та оплати праці за одну відпрацьовану 

нормо-годину ±∆ЗП. Вплив цих факторів на зміну рівня витрат ±∆Впрац на 

оплату праці основних виробничих робітників визначають за формулою: 

бзвпрац ЗПЗПВ   

у тому числі за рахунок зміни трудомісткості або кількості відпрацьованих 

людино-годин: 

звЗПТТЗП  )(  

за рахунок зміни заробітної плати за одну нормо-годину або людино-годину: 

бзвзв ЗПТЗПЗП  )( , 

де ЗПзв – пряма заробітна плата основних виробничих робітників, 

перерахована на звітний обсяг і структуру продукції; 

       Тзв –  витрати часу в нормо-годинах або людино-годинах на виготовлення 

продукції за звітом; 

      ЗПб – пряма заробітна плата основних виробничих робітників за одну 

нормо-годину або людино-годину за базою. 

 



 

 

268

У табл. 9.12 наведено дані для аналізу прямих матеріальних і трудових витрат. 

За показниками таблиць 9.11 та 9.12 визначають вплив факторів на загальні 

відхили звітної собівартості продукції від базової в цілому. 

У табл. 9.13 наведено дані для визначення впливу факторів на загальні відхили 

у собівартості товарної продукції. 
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Таблиця 9.12 

Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат (тис. грн.) 

Сума витрат Відхили від бази 

на звітний обсяг 
товарної продукції 

за період 
у т.ч. за рахунок зміни 

Статті витрат 

У
 б
аз
ов
ом

у 
пе
рі
од
і 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й У

сь
ог
о 

об
ся
гу

 п
ро
ду
кц
ії

 

ст
ру
кт
ур
и 

пр
од
ук
ці
ї 

рі
вн
я 
ви
тр
ат

 н
а 

ок
ре
м
і в
ид
и 

пр
од
ук
ці
ї 

Сировина (папір) 271,3 357,3 367,5 +96,2 +62,9 +23,1 +10,2 

Матеріали 450,2 541,4 647,6 +197,4 +104,4 –13,2 +106,2 

Разом сировина і матеріали 721,5 898,7 1015,1 +293,6 +167,3 +9,9 +116,4 

Основна заробітна плата основних виробничих робітників 366,1 432,4 421,6 +55,5 +84,9 –18,6 –10,8 

Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників 1,0 1,1 10,5 +9,5 +0,3 –0,2 +9,4 

Відрахування на соціальні заходи 144,3 169,5 156,7 +12,4 +33,5 –8,3 –12,8 

Разом прямі витрати* 511,4 603,0 588,8 +77,4 118,7 –27,1 –14,2 

*Результати розрахунків відхилів, проведених за складовими статей витрат, підсумовуються. 
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Таблиця 9.13 

Аналіз впливу факторів на загальні відхили звітної собівартості товарної продукції від базової (тис. грн.) 

Сума витрат Відхили від бази 

на звітний обсяг 
і структуру товарної 
продукції за період 

у т.ч. за рахунок зміни 

Статті витрат 

У
 б
аз
ов
ом

у 
пе
рі
од
і 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й У

сь
ог
о 

об
ся
гу

 п
ро
ду
кц
ії

 

ст
ру
кт
ур
и 

пр
од
ук
ці
ї 

рі
вн
я 
ви
тр
ат

 н
а 

ок
ре
м
і в
ид
и 

пр
од
ук
ці
ї 

Сировина і матеріали 721,5 898,7 1015,1 +293,6 +167,3 +9,9 +116,4 

Прямі трудові витрати 411,4 603,0 588,8 +77,4 +118,7 –27,1 –14,2 

Витрати на утримання й експлуатацію обладнання 346,4 406,1 425,9 +79,5 +59,7 – +19,8 

Загальновиробничі витрати 157,9 157,9 173,1 +15,2 – – +15,2 

Загальногосподарські витрати 502,6 502,6 510,8 +8,2 – – +8,2 

Втрати від браку 1,5 1,9 2,0 +0,5 +0,4 – +0,1 

Разом виробнича собівартість товарної продукції 2241,3 2570,2 2715,7 +474,4 +346,1 –17,2 +145,5 
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Дані таблиці 9.13 свідчать про те, що загальні відхили звітної собівартості від 

базової склали (2715,7–2241,3)=474,4 тис. грн. або (474,4/2241,3·100) = 21,17%, 

утому числі відхил від бази за рахунок: 

1) збільшення обсягу продукції на +346,1 тис. грн., або 15,44% 

(346,1/2241,3·100); 

2) зміни структури продукції на 17,2 тис. грн. (2570,2–2241,3–346,1) або на 

мінус 0,76% (–17,2/2241,3·100); 

3) зміни порівняно з базою рівня витрат на окремі види продукції на 145,5 тис. 

грн. (2715,7–2570,2) або на 6,49% (145,5/2241,З·100). 

Таким чином, найбільший вплив на загальні відхили звітної собівартості 

продукції від базової мало збільшення обсягу продукції і склало 72,96% до загальної 

суми відхилів; 30,67% загального відхилу від бази припадає на збільшення рівня 

витрат на окремі види продукції. На загальні відхили собівартості продукції від бази 

позитивно вплинула зміна структури, що забезпечило зменшення її суми і частки, 

відповідно, на 17,2 тис. грн. і 3,63%. 

Аналіз собівартості продукції за факторами показав, що основними резервами 

її зниження порівняно з базовим періодом є зменшення рівня витрат на окремі види 

продукції. 

 

9.3.3. Аналіз непрямих витрат 

До непрямих витрат відносяться комплексні витрати на обслуговування 

виробництва і управління, які не включаються прямо в собівартість окремих видів 

продукції (робіт, послуг), а розподіляються між ними певними методами через 

коефіцієнти, У собівартості продукції вони подані такими комплексними статтями 

витрат: витрати на утримання й експлуатацію устаткування; загальновиробничі 

(цехові) витрати; загальногосподарські витрати. 

Виявлення і мобілізацію резервів зменшення цих витрат виконують на основі 

їх аналізу. Аналіз витрат на обслуговування й управління полягає у вивченні їх за 

складом і структурою, темпами росту порівняно з темпами росту обсягу товарної 

продукції та її собівартості, частки цих витрат у собівартості продукції в цілому. 
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Як свідчать дані таблиці 9.14, витрати на обслуговування й управління зросли 

порівняно з базою на 10,2%, тобто нижчими темпами, ніж товарна продукція, що 

сприяло зменшенню цих витрат на 1 грн. продукції. Однак темпи росту витрат на 

утримання й експлуатацію устаткування перевищили темпи росту товарної 

продукції на 0,7% і склали 123,0%. 
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Таблиця 9.14 

Аналіз узагальнюючих показників непрямих витрат 

Показник 
Одиниця 
виміру 

За базою За звітом 
Темп 

росту, % 

Витрати на обслуговування й управління тис. грн. 1006,9 1109,8 110,2 

     у т.ч. на утримання та експлуатацію устаткування тис. грн. 346,4 425,9 123,0 

     загально виробничі (цехові) тис. грн. 157,9 173,1 109,6 

     загальногосподарські тис. грн. 502,6 510,8 101,6 

Частка витрат на обслуговування 
та управління в собівартості продукції 

% 44,9 40,9 –4,0 

     у т.ч. на утримання й експлуатацію устаткування % 15,5 15,7 +0,2 

     загальновиробничі (цехові) % 7,0 6,4 –3,6 

     загальногосподарські % 22,4 18,8 –3,6 

Витрати на обслуговування та управління 
на 1 грн товарної продукції 

копійка (к.) 40,74 36,44 89,4 

     у т.ч. на утримання й експлуатацію устаткування копійка (к.) 14,01 13,99 99,9 

     загальновиробничі (цехові) копійка (к.) 6,39 5,68 88,9 

     загальногосподарські копійка (к.) 20,34 16,77 82,4 

Собівартість товарної продукції тис. грн. 2241,3 2715,7 121,2 

Товарна продукція в оптових цінах звітного періоду тис. грн. 2471,7 3045,8 122,3 
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Відбулися позитивні зміни в структурі собівартості: частка витрат на 

обслуговування й управління зменшилася порівняно з базою на 4%, у т. ч. на 

утримання та експлуатацію устаткування вона збільшилась на 0,2 в.п. Необхідно 

відзначити, що найбільшу частку витрат на обслуговування й управління в 

собівартості товарної продукції займають загальногосподарські витрати. 

Детальний аналіз проводиться з метою вивчення величини витрат на 

обслуговування та управління, відхилів звітних витрат від базових, перерахованих 

на звітний обсяг продукції, і виявлення резервів їх зменшення. 

Зважаючи, що окремі види непрямих витрат неоднаково пов’язані з обсягом 

продукції, при аналізі їх ділять на умовно-постійні і умовно-змінні. 

До умовно-постійних відносять загальновиробничі та загальногосподарські, і 

для аналізу вони беруться на рівні бази (плану). Одні субстатті «витрати на 

утримання й експлуатацію устаткування» відносять до умовно-постійних, інші – до 

умовно-перемінних і базову суму їх перераховують на звітний обсяг продукції (див. 

розрахунок у таблиці 9.15). 

Подані в таблиці 9.15 показники витрат на утримання та експлуатацію 

устаткування свідчать про наявність на підприємстві резервів зниження цих витрат. 

Вони містяться у витратах: на експлуатацію устаткування (витрати 

електроенергії, паливно-мастильних та інших матеріалів, заробітної плати 

допоміжних робітників); на малоцінні і швидкозношувані предмети; ремонт 

устаткування, а також на внутрішньовиробниче переміщення вантажів. Загальна 

сума резерву становить 52,6 тис. грн. (42,3+4,5+1,7+4,1). 

Загальновиробничі витрати практично не залежать від зміни обсягу продукції. 

Тому їхній вплив на собівартість продукції визначають порівнянням звітних і 

базових (планових) показників про ці витрати в цілому та за окремими субстаттями 

витрат. 
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За звітний рік підприємство збільшило витрати на загальновиробничі потреби 

на 15,2 тис. грн. За субстаттями з оплати праці і відрахувань на соціальні заходи 

перевитрата в сумі 1,4 тис. грн. пов’язана з утриманням іншого цехового персоналу. 

Підвищення рівня його зайнятості у виробництві (значне зменшення порівняно з 

базою невиходів на роботу з ініціативи та дозволу адміністрації) резервом зниження 

собівартості продукції вважати не можна. 
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Таблиця 9.15 

Аналіз витрат на утримання та експлуатацію устаткування, тис. грн. 

Відхил 
у т.ч. за рахунок зміни 

Субстатті витрат 

За
 б
аз
ою

 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
за
ле
ж
но
ст
і в
ід

 
об
ся
гу

 п
ро
ду
кц
ії

 

Б
аз
ов
і в
ит
ра
ти

, 
пе
ре
ра
хо
ва
ні

 н
а 

зв
іт
ни
й 
об
ся
г 

пр
од
ук
ці
ї 

За
 з
ві
то
м

 

ві
д 
ба
зи

 

обсягу 
продукції 

рівня витрат 

Амортизація обладнання 
і транспортних засобів 

70 0 70 37,2 –32,3 – –32,8 

Знос малоцінних і швидкозношуваних 
предметів 

4,4 1,0 5,4 9,9 +5,5 +1,0 +4,5 

Витрати на експлуатацію 
обладнання 

181,1 1,0 223,1 265,4 +84,3 +42,0 +42,3 

Витрати на ремонт та інші витрати 
на поліпшення стану обладнання 
і транспортних засобів 

38,5 0,5 43,0 44,7 +6,2 +4,5 +1,7 

Внутрівиробниче переміщення 
вантажів 

52,4 1,0 64,6 68,7 +16,3 +12,2 +4,1 

Разом витрати на утримання 
та експлуатацію обладнання 

346,4 – 406,1 425,9 +79,5 +59,7 +19,8 

Примітки. 
1. Ріст обсягу продукції порівняно з базою – 123,2% 
2. Показник у рядку 4 (графа 4) – 43,0 (2,2 · 0,5 / 100); коефіцієнт залежності від обсягу продукції взятий умовно. 



 

 

277

У табл. 9.16 наведено дані для аналізу загальновиробничих витрат. 

Таблиця 9.16 

Аналіз загальновиробничих витрат, тис. грн. 

Значення за період 
 Субстатгі загальновиробничих витрат 

базовий звітний В
ід
хи
л 

Утримання апарату управління цехами, дільницями 
та іншим цеховим персоналом 

60,0 61,2 + 1,2 

Відрахування до загальнодержавних цільових 
фондів 

22,8 23,0 +0,2 

Амортизація виробничих будівель і споруд (крім 
об'єктів загальногосподарського призначення) 

7.7 5Д –2.6 

Ремонт та інші витрати на поліпшення стану 
будівель і споруд загальновиробничого призначення

27.6 37,0 +9,4 

Вартість матеріальних цінностей, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, списаних на 
загальновиробничі потреби 

27,2 32.4 +5.4 

Інші загальновиробничі витрати 12,6 14,2 + 1,6 

Разом загальновиробничі витрати 157,9 173,1 + 15,2 

 

Перевитрати матеріальних цінностей, малоцінних і швидкозношуваних 

предметів, списаних на загальновиробничі витрати та інші загальновиробничі 

витрати, є резервом зниження собівартості продукції. 

Загальна сума резерву зниження собівартості продукції за рахунок зменшення 

загальновиробничих витрат становить 8,4 тис. грн. (1,2 + 0,2 + 5,4+1,6). . 

У табл. 9.17 наведено дані для аналізу загальногосподарських витрат. 
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Таблиця 9.17 

Аналіз загальногосподарських витрат, тис. грн. 

 

Значення за період 

Субстатті 
загальногосподарських витрат 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

В
ід
хи
л 

Утримання апарату управління підприємством 155,7 180,8 +25,1 

Відрахування до загальнодержавних цільових 
фондів 

58,2 71,5 + 13,3 

Витрати на відрядження 8,8 0,9 –7,9 

Амортизація основних засобів загально-
господарського призначення 

6,0 3.1 –2.9 

Ремонт та інші витрати на поліпшення стану 
основних засобів загальногосподарського 
призначення 

23,6 37.1 +13,5 

Вартість матеріальних цінностей, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, списаних на 
загальногосподарські потреби 

50.3 68,7 +18,4 

Процент за кредитом 4,3 2,8 –1,5 

Послуги сторонніх організацій 143,5 73,2 –70,3 

Знос нематеріальних активів 0,4 0,7 +0,3 

Інші загальногосподарські витрати 51,8 72,0 +20,2 

Разом загальногосподарські витрати 502,6 510.8 +8,2 

 

Спираючись на висновки аналізу загальновиробничих витрат (витрати на 

ремонт) і даних таблиці 9.17, можна стверджувати, що на підприємстві є резерви 

зниження собівартості продукції: за рахунок скорочення витрат на утримання 

апарату управління (разом з відрахуваннями 38,4 тис. грн.), економного витрачання 

матеріальних ресурсів (184 тис, грн.), зменшення зносу нематеріальних активів (0,3 

тис. грн.) та інших витрат (20,2 тис, грн.). Разом ці резерви складають 77,3 тис. грн.
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9.4. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції 

Витрати на 1 грн. товарної продукції є найбільш узагальнюючим синтетичним 

показником собівартості товарної продукції, який виражає її прямий зв’язок з 

прибутком і визначається діленням загальної суми собівартості продукції 

(виробничої) на обсяг товарної продукції в незмінних цінах звітного періоду. На 

зміну цього показника впливає багато факторів, пов’язаних з формуванням як 

собівартості, так і товарної продукції в оптових цінах. 

Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції включає: визначення й оцінку динаміки 

цих витрат порівняно з минулим періодом; оцінку зміни рівня даних витрат у процентах 

до базового періоду; визначення впливу факторів на зміну рівня цих витрат. 

Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на 1 грн. товарної продукції мають 

зміни: структури випущеної продукції; цін і тарифів на спожиті матеріали; рівня 

витрат на виробництво окремих видів продукції; цін на товарну продукцію. 

Для визначення впливу факторів на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції 

(питомих витрат) використовують наступні базові, звітні і розрахункові показники: 

1) рівень витрат на 1 грн. товарної продукції – питомих витрат базового періоду 

      
б

б
бпит ПТ

С
C .                               (9.4) 

2) рівень витрат на 1 грн. товарної продукції – питомих витрат звітного періоду 

      
зв

зв
звпит ПТ

С
C .             (9.5) 

3) рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, розрахований з базової 

собівартості, звітного обсягу і структури товарної продукції 

      
зв

б
звпит ПТ

С
С


 .                       (9.6) 

4) рівень витрат на 1 грн товарної продукції питомих витрат звітного періоду 

(з урахуванням зміни) порівняно з базою цін і тарифів на матеріали 

     
зв

цзв
звпит ПТ

СС
С


 . ,                                               (9.7) 

де ± ∆Сц – сума зміни звітної собівартості через зміну порівняно з базою цін і 

тарифів на матеріали (зменшення додається, збільшення віднімається від 
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собівартості товарної продукції за звітом). При цьому використовують дані 

бухгалтерського обліку про відхил цін і тарифів на матеріали (39,2 тис. грн.). 

Розрахунок і аналіз впливу факторів на рівень витрат на 1 грн. товарної 

продукції проводять за такою методикою. Розраховують загальну величину відхилів 

звітного рівня витрат на 1 грн. товарної продукції від базового періоду: 

бпитбпитпродпит СССТC ..)(                                           (9.8) 

Визначають розмір впливу окремих факторів на зміну рівня витрат на 1 грн. 

товарної продукції. 

Перший фактор – зміна структури товарної продукції порівняно з базою 

впливу на загальну питому вагу собівартості через зміну витрат на 1 грн. товарної 

продукції через зменшення або збільшення в порівнянні з базою частки конкретного 

виду продукції, який має свою, відмінну від інших видів, собівартість. Розрахунок 

впливу зміни структури )( продпит СТC   на загальну питому собівартість 

визначають як різницю між питомою собівартістю, розрахованою з базових витрат 

на 1 грн товарної продукції звітного її обсягу і структури, та базовими витратами на 

1 грн при базових обсязі і структурі продукції: 

бпитбпитпродпит СССТС ..)(                                                     (9.9) 

Вплив другого фактора, тобто вплив зміни цін і тарифів на матеріали 

порівняно з базовими на питому собівартість  ±∆Спит(±∆Ц)  визначають як різницю 

між фактичним (за звітом) показником витрат на 1 грн. товарної продукції та 

фактичним показником, скоригованим (зменшеним або збільшеним) на суму впливу 

зміни цін і тарифів на матеріали: 

звпитзвпитпит ССЦC ..)(             (9.10) 

Вплив третього фактора – зміни рівня витрат на окремі види продукції ± 

∆Спит ( ±∆ПТ) визначають відніманням показника витрат на 1 грн. продукції 

(розрахованого за базовими витратами на 1 грн. продукції, звітного її обсягу і 

структури) від фактичного (звітного) показника витрат на 1 грн. продукції, 

скоригованого на суму впливу зміни цін і тарифів на матеріали: 

бпитзвпитпит ССПТС ..)(                                                             (9.11) 
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При розрахунку витрат на 1 грн. товарної продукції базового періоду в 

оптових цінах звітного періоду вплив ціни дорівнює нулю. 

У табл. 9.18 наведено дані для оцінки зміни і динаміки витрат на 1 грн. 

товарної продукції. 

Таблиця 9.18 

Оцінка динаміки витрат на 1 грн товарної продукції 

Значення показників за 
період 

Відхил 

Показник 
О
бл
ік
ов
а 

од
ин
иц
я 

базовий звітний 
облікова 
одиниця 

% 

Виробнича собівартість 
товарної продукції 

тис. грн. 2241,3 2715,7 +474,4 121,2 

Товарна продукція в 
оптових цінах звітного 
періоду 

тис. грн. 2471,7 3045,8 +574Д 123,2 

Витрати на 1 грн. 
товарної продукції 

копійка 90,68 89,16 –1,52 98,3 

 

Дані таблиці 9.18 свідчать про те, що темпи росту виробничої собівартості 

товарної продукції (121,2%) проти базового періоду нижчі від темпів росту товарної 

продукції в оптових цінах (123,2%), внаслідок чого показник витрат на 1 грн. 

товарної продукції зменшився на 1,52 к. і склав 98,3 % до аналогічного показника 

базового періоду. Така динаміка показника витрат на 1 грн. товарної продукції 

порівняно з базовим періодом свідчить про певні успіхи підприємства на шляху до 

створення економного механізму господарювання. 

На підставі звітних і базових даних підприємства про витрати на 1 грн. 

товарної продукції встановлюють загальні відхили цих витрат від базового періоду. 

У табл. 9.19 наведено дані для аналізу впливу факторів на витрати на 1 грн. 

товарної продукції. 
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Таблиця 9.19 

Аналіз впливу факторів на витрати на 1 грн. товарної продукції 

Розрахунок впливу факторів Результат впливу 
Фактор 

формула кількісна оцінка копійка % 

Зміна структури товарної 
продукції порівняно з базою бзпитбзпит СC .. –  84,39–90,68 –6,29 –6,93 

Зміна цін і тарифів на матеріали 
порівняно з базовими звпитзвпит СC ..   89,16–87,88 +1,28 +1,41 

Зміна рівня витрат на окремі види 
продукції бзпитзвпит СС ..   87,88–84,39 +3,49 +3,85 

Усього бзпитзвпит СС ..   89,16–90,68 –1,52 –1,67 



 

 

283

Для визначення впливу окремих факторів на цей відхил розраховують витрати 

на 1 грн. товарної продукції при базових витратах, звітного обсягу і структури 

продукції (табл. 9.11, гр. 4): 

кC бпит 39,84
1008,3045

2,250
. 


  

Звітний показник витрат на 1 грн. товарної продукції, скоригований на суму 

впливу зміни порівняно з базою цін і тарифів на матеріали, дорівнюватиме: 

   
к

ПТ

ЦСС
С

зв

мзв
пит 88,87100

8,3045

2,39–7,2717








 
  

Визначена способом ланцюгових підстановок величина впливу факторів на зміну 

витрат на 1 грн. товарної продукції від бази свідчить про те, що тільки зміна структури 

звітного випуску продукції порівняно з базою забезпечила зменшення витрат на 1 грн. 

товарної продукції на 6,29 к., або на 6,93%, Зміна цін на матеріали порівняно з базовим 

періодом призвела до збільшення витрат на 1,28 к., або на 1,41 %. Зміна рівня витрат на 

окремі види продукції спричинила зростання витрат на 1 грн. продукції за звітом на 3,49 

к., або на 3,85 %. Це означає, що зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції 

відбулося виключно за рахунок зміни її структури. Підвищення цін і тарифів на 

матеріали і рівня витрат на окремі види продукції порівняно з базою мало значний 

негативний вплив на показники витрат на 1 грн. продукції в цілому. 

Узагальнюючим етапом аналізу собівартості продукції повинен стати 

підрахунок можливих резервів зменшення витрат і підвищення рентабельності 

продукції за рахунок мобілізації цих резервів. Загальна сума виявлених резервів 

зниження собівартості продукції у звітному періоді становила 274,4 тис. грн., у тому 

числі через ліквідацію: 

1) перевитрат прямих матеріальних витрат на виготовлення продукції – 116,4 

тис. грн; 

2) непродуктивних витрат на заробітну плату основних виробничих робітників 

– 19,6 тис. грн. (у тому числі зменшення оплати цілоденних і внутрішньозмінних 

простоїв не з вини робітників – 15,2 тис. грн., удосконалення організації праці та 

зменшення доплат до середнього заробітку – 4,4 тис. грн.); 
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3) перевитрат у складі загальновиробничих витрат – 8,4 тис. грн; 

4) перевитрат у складі загальногосподарських витрат – 77,3 тис. грн; 

5) втрат від браку – 0,1 тис. грн. 

    Доведенням до рівня базових витрат на утримання і експлуатацію 

устаткування було виявлено резерви зниження собівартості на суму 52,6 тис. грн. 

    Мобілізація наявних резервів зниження собівартості продукції забезпечить 

зменшення витрат на 1 грн. продукції на 9,01 к. (274,4 / 3045,8 · 100) і підвищення 

рівня рентабельності продукції на 10,1% (274,4 / 2715,7 · 100). 

 

9.5. Аналіз собівартості окремих видів продукції (калькульованих груп) 

Аналіз собівартості окремих видів продукції (калькульованих груп) 

виконують на основі базових (планових) калькуляцій окремих видів продукції. 

Калькуляції собівартості за видами продукції є основою для: встановлення 

економічно обгрунтованих цін на окремі види продукції; визначення й оцінки 

динаміки їх собівартості; визначення відхилів звітної собівартості від базової і 

виявлення резервів зниження собівартості кожного виду продукції. 

Узагальнюючий аналіз собівартості окремих видів продукції й оцінку зміни її 

рівня доцільно виконувати на підставі розрахунку часток витрат за калькуляційними 

статтями у гривні кожного виду продукції, що відповідає витратам на 1 грн. 

товарної продукції. За допомогою такого аналізу обгрунтовують необхідність і 

черговість вивчення собівартості кожного виду продукції. 

У ринкових умовах господарювання важливе значення має аналіз собівартості 

кожного виду продукції з метою оцінки його рентабельності й пошуку шляхів 

підвищення її рівня. У процесі аналізу визначають відхили звітної собівартості від 

базової за статтями витрат. Аналіз прямих матеріальних, трудових витрат і 

відрахувань на соціальні заходи виконують за методикою аналізу прямих  

матеріальних і трудових витрат. Потім досліджують непрямі витрати за статтями. 

Важливе значення в процесі розрахунку базової (планової) калькуляції має 

вибір бази розподілу цих витрат по видах продукції та обов’язкове дотримання цих 

умов при складанні звітної калькуляції. Якщо в процесі складання звітних 
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калькуляцій собівартості окремих видів продукції було використано іншу, ніж у 

плановій, базу розподілу непрямих витрат, то відхили собівартості за рахунок цього 

фактора необхідно розрахувати окремо. Визначення впливу цього фактора 

проводять порівнянням фактичної калькуляції, куди непрямі витрати включено в 

собівартість за фактичною базою їх розподілу, з фактичною калькуляцією, де 

непрямі витрати входять у собівартість за плановою базою їх розподілу. 

В результаті аналізу прямих і непрямих витрат підраховують резерви 

можливого зниження собівартості кожного виду продукції та підвищення рівня її 

рентабельності. До резервів відносяться суми скорочення невиправданих перевитрат 

порівно з базою і непродуктивні витрати. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції. 

2. Дайте перелік джерел інформації  для аналізу собівартості продукції. 

3. Визначте основні завдання аналізу собівартості продукції. 

4. Охарактеризуйте групування затрат на виробництво продукції за 

   елементами витрат. 

5. Дайте визначення «калькуляції» та «кошторису». Що спільного та 

   відмінного між ними? 

6. Назвіть калькуляційні статті витрат. 

7. Сутність прямих і непрямих матеріальних витрат на виробництво 

    продукції. 

 8. Розкрийте економічну сутність загальновиробничих витрат на 

   виробництво.  

9. Охарактеризуйте методику розподілу загальновиробничих витрат на 

    собівартість продукції.  

10. Охарактеризуйте методику аналізу собівартості окремих видів продукції  

   (калькульованих груп, витрат на 1 грн. товарної продукції. 
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РОЗДІЛ 10 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

10.1. Завдання аналізу фінансових результатів 

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток 

або збиток. Прибуток в основному утворюється від продажу (реалізації) готової 

продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати 

(реалізовувати) інші матеріальні цінності, послуги допоміжних виробництв і 

господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір 

прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності. Більшу частину прибутку 

становить прибуток від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між 

виручкою від реалізації продукції й витратами на її виробництво та збут. 

На підприємстві можливі доходи (втрати), що не пов’язані з реалізацією 

продукції, але збільшують (зменшують) суму прибутків чи збитків. Це фінансові 

результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, 

пов’язані з надзвичайними подіями. 

Величина прибутку (збитку) є абсолютним фінансовим результатом діяльності 

підприємства. Відносним фінансовим результатом є показники рентабельності, які 

характеризують ефективність роботи підприємства, відображають кінцеві результати гос-

подарювання, оскільки їх величина показує співвідношення ефекту (прибутку) з наявними 

використаними ресурсами. 

 

10.2 Аналіз фінансових результатів роботи підприємства 

Завдання для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

наведено на рисунку 10.1. 
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Фінансові результати роботи підприємства відображаються в розділі І «Фінансові 

результати» «Звіту про фінансові результати». Першоджерелом даних є рахунки класу 7 

«Доходи і результати діяльності» діючого плану рахунків [23-28]. 

 
Рис. 10.1. Схема аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

 

Основним узагальнюючим показником звіту про фінансові результати є 

чистий прибуток, який підприємство отримало за звітний період. Алгоритм 

розрахунку фінансових результатів наведено у таблиці 10.1. 

Таблиця 10.1 

Алгоритм розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства 

Показник Алгоритм розрахунку 

К
од

 р
яд
ка

 
за

 ф
. №

 2
 

Чистий дохід 
(виручка) 
від реалізації 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг) Дч 

          інач ВРЗПДВДД  , 

     де     Д – дохід (виручка) від реалізації 
                    продукції (товарів, робіт, послуг); 
            ПДВ – податок на додану вартість; 
            За – акцизний податок; 
            ВРін – інші вирахування з доходу 

035 
 
010 
015 
020 
030 

Валовий прибуток 
(валовий збиток) 
ПРв (ЗБв) 

          прчвв СДЗБПР )( , 

     де     Спр – собівартість реалізованої продукції 
                       (товарів, робіт, послуг) 

050 
(055) 
 
040 

  

ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

СКЛАДОВІ АНАЛІЗУ 
ПРИБУТКІВ (ЗБИТКІВ) 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
• формування прибутку 
• динаміка прибутку 
  підприємства 
• факторний аналіз 
• напрями використання 
  прибутку 

СКЛАДОВІ АНАЛІЗУ 
ПОКАЗНИКІВ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
 
• динаміка рентабельності 
  продукції 
• динаміка рентабельності 
  операційної діяльності 
• рентабельність активів 
  капіталу 
• факторний аналіз 
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 Закінчення таблиці 10.1 

Показник Алгоритм розрахунку 

К
од

 р
яд
ка

 
за

 ф
. №

 2
 

Прибуток 
(збиток) 
від операційної 
діяльності 
ПРоп(ЗБв) 

інопзадмінопвопоп ВВВДПРЗБПР ..)(  , 

 
де    Доп.ін – інші операційні доходи; 
       Вадм – адміністративні витрати; 

                         Вз – витрати на збут; 
    Воп.ін – інші операційні витрати 

100 
(105) 

 
060 
070 
080 
090 

Прибуток (збиток) 
до оподаткування 
ПРзв.дооп 

(ЗБзв.дооп) 

   
інкфін

інфкопопдоопзвдоопзв

ВВВД

ДДЗБПРЗБПР



 ...
, 

 
де    Дк – дохід від участі в капіталі; 

    Дф.ін – інші фінансові доходи; 
                         Дін – інші доходи; 
                         Вф – фінансові витрати; 
                         Вк – витрати від участі в капіталі; 
                         Він – інші витрати 

170 
(175) 

 
 

110 
120 
130 
140 
150 
160 

Чистий 
прибуток 
(чистий збиток) 
ПРч(ЗБч) 

    звдоопзвдоопзвзвзв ППРЗБПРЗБПР  .. , 

де    ППРзв – податок на прибуток 
 

190 
(195) 

 
 

180 
 

При визначенні валового прибутку в собівартості реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) наводять виробничу собівартість реалізованої продукції 

(робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші 

операційні доходи відображають суми інших доходів від операційної діяльності 

підприємства: 

від операційної оренди активів; 

від операційних курсових різниць; 

відшкодування раніше списаних активів; 

від реалізації раніше списаних активів; 

від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо. 
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Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, що стосуються 

управління та обслуговування підприємства. 

Витрати на збут передбачають витрати підприємства, пов’язані з реалізацією 

продукції (товарів), – витрати на утримання підрозділу, що займається збутом 

продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам тощо. 

В інших операційних витратах відображають: собівартість реалізованих 

виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; 

втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування 

для забезпечення наступних операційних витрат й усі інші витрати, що виникають у 

процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, які включають до 

собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). 

Дохід від участі в капіталі – це дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, 

дочірні або спільні підприємства. 

Інші фінансові доходи показують дивіденди та інші доходи, отримані від 

фінансових інвестицій (крім доходів від участі в капіталі). 

Інші доходи включають доходи від реалізації фінансових інвестицій, 

необоротних активів і майнових комплексів неопераційних курсових різниць та 

інші, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства. 

Фінансові витрати відображають затрати, пов’язані із залученням позикового 

капіталу та сплатою відсотків по ньому. 

 

У втратах від участі в капіталі відображається збиток, спричинений 

інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства. 

Інші витрати – це вартість реалізації фінансових інвестицій необоротних 

активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць, від 

уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів, а також інші витрати, що 

виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових), але не пов’язані з 

операційною діяльністю підприємства. 
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10.3. Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства 

У процесі аналізу рівня, динаміки і структури прибутку підприємства 

застосовуються такі показники: 

валовий прибуток (збиток); фінансовий результат від операційної діяльності 

(прибуток або збиток); 

фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток або збиток), 

фінансові результати від надзвичайної діяльності; 

чистий прибуток. 

Необхідні дані для аналізу і оцінки прибутку підприємства містяться у формі 

№ 2 «Звіт про фінансові результати». 

У табл. 10.2 наведено дані для аналізу фінансових результатів підприємства. 

Таблиця 10.2 

Аналіз фінансових результатів підприємства 

 

Значення показників за період, 
тис. грн. 

 
Відхил 

Показник 

Р
яд
ок

 

базовий звітний тис. грн % 

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції 

1 9158.9 15302,8 +6143,9 67.0 

Собівартість реалізованої 
продукції 

2 6768,4 11122,7 +4354,3 64,3 

Валовий прибуток (р.1–р.2) 3 2390,5 4180,7 +1789,6 74,9 

 
Закінчення таблиці 10.2 

Значення показників за період, 
тис. грн. 

 
Відхил 

Показник 

Р
яд
ок

 

базовий звітний тис. грн. % 

Адміністративні 
витрати 

4 196,5 322,3 +125,8 64,0 

Витрати на збут 5 69,1 117,5 +48,4 70,0 
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Собівартість реалізованої 
продукції з урахуванням 
адміністративних витрат і 
витрат на збут(р.2+р.4+р.5) 

6 7034,0  + 4528,5 64.4 

Прибуток від реалізації (р.3–
р.6) 

7 2124,9 3740,3 + 1615,4 76,0 

Прибуток від операційної 
діяльності 

8 1909,2 3293,7 + 1384,5 72,5 

Прибуток (збиток) від 
фінансової та інвестиційної 
діяльності 

9 –1070,5 –740,1 -330,4 –31,0 

Прибуток до оподаткування 
(р.8+р.9) 

10 838,7 2553,6 + 1714,9 204,5 

Податок на прибуток 11 125,1 379,5 +254,4 203.3 

Чистий прибуток (р10–р.11) 12 713,6 2174,1 + 1460,5 204,7 

 

Дані табл.10.2 свідчать про збільшення у звітному періоді чистого прибутку на 

204,7 %. Це зумовлено його зростанням від операційної діяльності на 72,5 % за 

рахунок збільшення обсягів реалізації та відносного зменшення витрат на 

виробництво і реалізацію. У звітному періоді на 1 грн. чистого доходу від реалізації 

продукції підприємство витрачало 0,756 грн. (11562,5:15302,8), а в базовому – 0,768 

(7034,0:9158,9). Негативним є абсолютне та відносне (на 1 грн. чистого доходу від 

реалізації продукції) збільшення витрат на збут, отримання збитків від фінансової та 

інвестиційної діяльності. 

Основну частину прибутку, що залежить від обсягу реалізації, структури 

продукції, її собівартості та рівня середньої ціни реалізації, підприємство отримує в 

результаті реалізації продукції. 

Обсяг продажу може негативно і позитивно впливати на суму прибутку. 

Збільшення обсягу продажу рентабельної продукції призводить до пропорційного 

зростання прибутку. Якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу 

продажу сума прибутку зменшується. 

Збільшення в структурі товарної продукції частки рентабельної продукції у 

загальному обсязі її продажу сприяє зростанню суми прибутку, і навпаки. 
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Собівартість реалізованої продукції та прибуток знаходяться в обернено 

пропорційній залежності: зниження собівартості, відповідно, збільшує суму 

прибутку. 

Зміна середніх цін реалізації і величина прибутку перебувають у прямо 

пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і 

навпаки. 

Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна визначити, 

використовуючи дані табл. 10.3. 

Таблиця 10.3 

Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації 

Значення показників за період, тис. грн. 

 
 

Показник 
 

базовий 

базовий, 
перерахований на 
звітний обсяг 
продажу 

 
звітний 

Чистий дохід від реалізації 
продукції Дч 

9158,9 14479,1 15302,8 

Собівартість реалізованої 
продукції з урахуванням 
адміністративних витрат витрат на 
збут Сп.реал 

7034,0 11752,5 11562,5 

Прибуток від реалізації продукції 
ПРреал 

2124,9 2726,6 3740,5 

 

Зміна суми прибутку за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції та її 

структури у залежності від факторів впливу визначають за формулами: 

реалреалреалреалреал ПРПРПРПРПРПР 54321                            (10.1) 

бзреалреалреал ПРРППР .1                                          (10.2) 

звреалреал dПРПР 2                                (10.3) 

реалреалреал ПРПРПР 213                                (10.4) 

звреалпреалпреал ССПР ...4                                                                           (10.5) 

реалчзвреалчреал РПДПР ...5  ,                              (10.6) 

де     Δ1ПРреал – зміна прибутку від реалізованої продукції, у порівнянні з 
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умовним прибутком від реалізації, обчисленим з обсягу та асортименту продукції 

звітного періоду в цінах і за собівартості базового періоду; 

Δ2ПРреал – зміна прибутку від реалізованої продукції під впливом зміни 

                  обсягу продажу, тис. грн.; 

Δ3ПРреал – зміна прибутку від реалізованої продукції під впливом її 

                  структурного фактору, тис. грн.; 

Δ4ПРреал – зміна прибутку від реалізованої продукції під впливом зміни її 

                  собівартості у звітному періоді, тис. грн.; 

Δ5ПРреал – зміна прибутку від реалізованої продукції під впливом середніх цін 

                  реалізації, тис. грн.; 

ПР'реал – прибуток від реалізованої продукції, перерахований на звітний обсяг 

               продажу, тис. грн.; 

ПРреал.б – прибуток від реалізованої продукції у базовому періоді, тис. грн.; 

Дзв – відхил прибутку від реалізації у звітному періоді від прибутку у базовому 

         періоді, %; 

С'п.реал – собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних 

             витрат і витрат на збут у базовому періоді з перерахуванням на звітний 

             обсяг продажу, тис. грн.; 

СПреал.зв – собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних 

                 витрат у звітному періоді, тис. грн.; 

Дчзв – чистий дохід від реалізації продукції у звітному періоді, тис. грн.; 

Д'ч – чистий прибуток від реалізації продукції у базовому періоді з 

        перерахуванням на звітний обсяг продажу, тис. грн.. 

 

Як свідчать дані табл. 10.2, темп приросту прибутку від реалізації продукції 

становить на 76%. 

Розрахуємо зміну суми прибутку у натуральних показниках за формулами 

(10.1 — 10.6). 

Δ1ПРреал = 2126,6 – 2124,9 =  601,7 тис. грн. 

Δ2ПРреал = 2124,9 ·  76 / 100 = 1614,9 тис. грн. 
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Δ3ПРреал = 601,7 – 1614,9 = –1013,2 тис. грн.  

Δ4ПРреал = 11752,5 – 11562,5 = 190,0 тис. грн. 

Δ5ПРреал = 15302,8 – 14479,1 = 823,7 тис. грн. 

 ΔПРреал = 1614,9 – 1013,2 + 190,0 + 823,7 = 1615,4 тис. грн. 

Таким чином, загальна зміна прибутку від реалізації продукції за факторами 

становить 1615,4 тис. грн. 

Ці показники свідчать про те, що збільшення прибутку досягнуто, в 

основному, за рахунок зростання обсягу продажу і середніх цін реалізації. 

Аналогічно виконують факторний аналіз валового прибутку. 

Подальший аналіз фінансових результатів потребує розроблення факторних 

моделей залежно від видів прибутку, отриманих за напрямами діяльності 

підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. 

Якщо прибуток від інвестиційної та фінансової діяльності суттєво не впливає 

на фінансові результати від звичайної діяльності, то подальший факторний аналіз 

можна продовжити з використанням адитивних моделей утворення фінансових 

результатів від операційної та від звичайної діяльності до оподаткування. 

Факторна адитивна модель утворення фінансових результатів від операційної 

діяльності має такий вигляд: 

інопадмінопвоп ВВВДПРПР .3.                                                                         (10.7) 

або 54321 ХХХХХу  , 

де     ПРоп = у;  ПРв = X1; Доп.ін =Х2; Вадм= Х3; Вз = Х4; Воп.ін = Х5 

 

 

 

 Зміна фінансових результатів від операційної діяльності під впливом вказаних 

факторів визначається методом прямого розрахунку: 

Δу(Х1) = ΔХ1; Δу(Х2) = ΔХ2; Δу(ХЗ) = ΔХЗ; Δу(Х4) = ΔХ4; 

Δу(Х5) = ΔХ5. 

Загальний вплив факторів на зміну фінансових результатів від операційної 

діяльності визначається за алгоритмом: 
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Δу = ΔХ1 + ΔХ2 – ΔХЗ – ΔХ4 – ΔХ5. 

Результати факторного аналізу, наведені у табл. 10.4, показують, що на 

збільшення прибутку від операційної діяльності суттєво вплинуло зростання 

валового прибутку. Однак зменшення інших операційних доходів, адміністративних 

витрат, витрат на збут та інших операційних витрат призвело до збільшення 

прибутку від операційної діяльності тільки на 1384,5 тис. грн. 

Δу = 1789,6 – 80,1 – 125,8 – 48,4 – 150,8 = 1384,5 тис. грн. 

Таблиця 10.4 

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності за адитивною моделлю 

Значення факторів 
за період, тис. грн.  

Фактор 
П
оз
на
че
нн
я 

базовий звітний 

Відхил 
(∆) 

Валовий прибуток ПРв X1 2390,5 4180,1 1789,6 

Інший операційний дохід Доп.ін Х2 98,3 18.2 –80,1 

Адміністративні витрат Вадм Х3 196,5 322,3 125,8 

Витрати на збут ВЗ Х4 69,1 117,5 48,4 

Інші операційні витрати Воп.ін Х5 314,0 464,8 150,8 

Разом    1384,5 

 

Адитивна модель може бути застосована також для факторного аналізу 

прибутку від звичайної діяльності: 

    фінкінінфкопдоопзв ВВВДДДПРПР  ..                             (10.8) 

    або    7654321 ХХХХХХХу  , 

де  ПРоп=Х1; Дк = Х2; Дф.ін=Х3; Дін = Х4; Вф=Х5; ВК =Х6; Він =Х7 

Зміна фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування під 

впливом вказаних факторів визначається методом прямого розрахунку: 

Δу(Х1) = ΔХ1; Δу(Х2) = ΔХ2; Δу(ХЗ) = ХЗ; Δу(Х4) = ΔХ4; Δу(Х5) = ΔХ5; Δу(Х6) 

= ΔХ6; Δу(Х7) = ΔХ7  

 Загальний вплив факторів на зміну фінансових результатів від звичайної 

діяльності до оподаткування визначається за алгоритмом розрахунку: 
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Δу = ΔХ1 + ΔХ2 + ΔХЗ + ΔХ4 – ΔХ5 – ΔХ6 – ΔХ7. 

 

10.4. Аналіз напрямів використання прибутку підприємства 

Необхідним елементом аналізу є дослідження напрямів розподілу та 

ефективності використання прибутку, схема якого наведено на рис. 10.2. 

                 
Рис. 10.2. Основні напрямки розподілу прибутку підприємства 

 

Для підвищення ефективності виробництва важливо при розподілі прибутку 

досягти оптимальності у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. 

Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку до бюджету, керівництво 

підприємства намагається спрямувати більшу суму прибутку для розширеного від-

творення, працівники зацікавлені у підвищенні оплати праці. 

Якщо держава оподатковує підприємство високими податками, то це гальмує 

його розвиток, скорочує обсяг виробництва продукції і, як результат, надходження 

коштів у бюджет. Аналогічна ситуація виникає, коли всю суму прибутку 

використовувати на матеріальне стимулювання працівників підприємства. В цьому 

випадку у подальшому зменшиться виробництво продукції, оскільки не будуть 

оновлюватися основні виробничі фонди, скоротиться власний оборотний капітал, 
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що призведе в майбутньому до зниження життєвого рівня і скорочення робочих 

місць. Якщо зменшується частка прибутку на матеріальне стимулювання праці, то 

це обумовить як зниження зацікавленості працівників, так і зниження ефективності 

виробництва. Тому на кожному підприємстві має бути знайдено оптимальний 

варіант розподілу прибутку. Значна роль в цьому відводиться аналізу використання 

прибутку. 

У процесі аналізу необхідно визначити фактори зміни оподаткованого 

прибутку (валові доходи, валові витрати, амортизаційні відрахування), суми чистого 

прибутку, суми коштів, спрямованих на збільшення статутного капіталу, у 

резервний фонд, на споживання. 

Для аналізу використовують законодавчі, нормативні акти щодо 

оподаткування прибутку, статут підприємства, звіт про фінансові результати, звіт 

про власний капітал, дані податкового обліку. 

         

10.5. Аналіз показників рентабельності 

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства 

в цілому, доходність різних видів діяльності (виробничої, інвестиційної, 

фінансової), окупність витрат тощо. їх використовують також як інструмент в 

інвестиційній політиці та ціноутворенні. Для оцінки рентабельності діяльності 

підприємства застосовують три групи показників: рентабельності продукції, рен-

табельності операційної діяльності, рентабельності засобів. 

Рентабельність витрат, які є складовими доходу від реалізації продукції, 

показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на 

виробництво реалізованої продукції. 

Рентабельність продукції свідчить про те, скільки прибутку має підприємство 

з кожної гривні реалізації продукції. 

Показники рентабельності засобів (активів і капіталу) характеризують рівень 

ефективності їх використання. 

У табл. 10.5 наведено показники та алгоритми їхнього розрахунку для аналізу 

рентабельності підприємства. 
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Таблиця 10.5 

Показники рентабельності діяльності підприємства 

Показник Алгоритм розрахунку 

1. Рентабельність 
продукції 
     РП 

 

Рентабельність витрат, 
які є складовими доходу 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)  
     РВ 

реалп

в

С

ПР
РВ

.

  

2040.

2050.

№фр

№фр
,     

 
     де ПРв  – валовий прибуток; 
          Сп.реал  – вартість реалізованої продукції 

Рентабельність чистого 
доходу від реалізації 
     РДч 

ч

в
ч Д

ПР
РД   

2035.

2050.

№фр

№фр
, 

 
     де Дч – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2. Рентабельність 
операційної 
діяльності 
     Роп 

 

 
 
 
 

Закінчення таблиці 10.5 
Рентабельність 
операційних витрат 
     Роп.в 

інопзадмреалп

оп
воп ВВВС

ПР
Р

..
. 
  

  2090.080.070.035.

2100.

№рррр

№р


, 

      
     де ПРоп – прибуток від операційної діяльності; 
         Вадм – адміністративні витрати; 
         Вз – витрати на збут; 
         Воп.ін – інші операційні витрати 

Рентабельність 
продажу 
     Рпрод 

ч

оп
прод Д

ПР
Р   
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3.Рентабельність активів 
і капіталу 
     РА, РК 

 

Рентабельність 
власного 
капіталу 
     РКвл 

срвл

ч
вл К

ПР
РК

.

  

  22.4.380.1.3.380.

2.3220.

 №фгрр№фгрр

№фгрр
,   

 
     де ПРч – чистий прибуток; 
          Квл.ср – середня величина власного капіталу 

Рентабельність 
активів 
     РА ср

ч

А

ПР
РА   

  21.4.280.1.3.280.

2.3220.

 №фгрр№фгрр

№фгрр
, 

                       
     де Аср – середня величина активів 

Рентабельність 
виробничого 
потенціалу 
     Рвироб.пот 
 

матобсрзалосн

ч
потвироб АФ

ПР
Р

...
. 

 , 

       
     де Фос.зал.ср – середньорічна залишкова вартість основних засобів; 
         Аоб.мат – середньорічна вартість матеріальних оборотних активів 

Рентабельність 
оборотних 
активів 
     РАоб 

сроб

ч
об А

ПР
РА

.

 , 

 
     де Аоб.ср – середньорічна вартість оборотних активів 

 

Найбільш узагальнюючим показником діяльності підприємства є 

рентабельність виробничого потенціалу. У ньому синтезуються всі фактори 

виробництва та реалізації продукції, оборотність коштів підприємства, фінансові 

результати, отримані в результаті фінансової та інвестиційної діяльності. На 

рентабельність виробничого потенціалу впливають зміна чистого доходу на 1 грн 

виробничого потенціалу та зміна прибутку на І грн чистого доходу. 

У табл. 10.6 наведено вихідні дані для факторного аналізу рентабельності 

виробничого потенціалу. 
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Таблиця 10.6 

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності виробничого потенціалу 

 
Значення показників за 

період 
 

Показник 
базовий звітний 

 
Відхил 

Чистий прибуток, тис. грн. 713,6 2174.1 + 1460.5 

Середньорічна вартість основних виробничих і 
матеріальних оборотних фондів, тис. грн. 

7328,0 8743,3 + 1415.3 

Чистий прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 9158,9 15302.8 +6143.9 

Рентабельність виробничого потенціалу, % 9,74 24,87 + 15.13 

Чистий дохід на 1 грн виробничого потенціалу, грн. 1.25 1,75 +0,50 

Прибуток на 1 грн чистого доходу, грн. 0.0779 0,1421 +0,0642 

 

Рентабельність виробничого потенціалу звітного періоду становила 24,87% і 

була більшою проти базового – на 15,13 в.п. Зміна цього показника є результатом дії 

двох факторів: 

 

1) зміни чистого доходу на 1 грн. виробничого потенціалу: 

  %9,31000779,050,0. чпотвироб ДР  

2) зміни прибутку на 1 грн. чистого доходу: 

  %23,1110075,10642,0.  чпотвироб ПРР  

%13,1523,119,3.  потвиробР  

Таким чином, підвищення рентабельності виробничого потенціалу зумовлено 

зростанням рентабельності продукції та поліпшенням використання основних і 

матеріальних оборотних засобів. 
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Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності 

    підприємства. 

2. Дайте характеристику основним документам, що є джерелами інформації, 

    для проведення аналізу діяльності підприємства. 

3. Який показник є узагальнюючим при складанні звіту про фінансові 

    результати? Дайте характеристику. 

4. Дайте визначення та характеристику адміністративним витратам. 

5. Назвіть та дайте характеристику показникам аналізу рівня, динаміки та 

    структури прибутку підприємства. 

6. Назвіть напрямки використання прибутку підприємства. 

7. Розкрийте сутність рентабельності та її основні види. 

8. Що спільного та відмінного між рентабельністю продукції та 

    рентабельністю продажів? 
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РОЗДІЛ 11 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

         

11.1.Завдання аналізу фінансового стану підприємства 

Фінансовий стан підприємства є однією з найважливіших характеристик його 

ділової активності, надійності, платоспроможності та конкурентоспроможності, 

тобто ця економічна категорія відображає стан капіталу і процеси його кругообігу. 

Фінансовий стан залежить від раціонального розміщення коштів в основних та 

оборотних фондах, які забезпечують безперебійний хід виробничої, 

постачальницької та збутової діяльності, підтримання запасів нормованих 

оборотних коштів на належному рівні, своєчасність розрахунків з постачальниками, 

працівниками, фінансовими органами, кредиторами, банками та ін. 

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. 

Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати діяльність на 

розширеній основі, підтримувати свою платоспроможність у несприятливих умовах 

свідчить про його стійкий фінансовий стан. Суттєва роль у досягненні такого фінан-

сового стану належить аналізу, завдання якого зафіксовано на рис. 11.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства 
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Розрізняють внутрішній і зовнішній аналіз. Внутрішній аналіз проводять 

служби підприємства, і його результати використовують для складання бізнес-

планів на наступні періоди, контролю та прогнозування фінансового його стану. Він 

забезпечує максимальне надходження грошових коштів і оптимальне розміщення 

власних і залучених коштів, отримання максимального прибутку і виключення 

ризику банкрутства. Зовнішній аналіз здійснюють інвестори, постачальники 

матеріальних ресурсів, кредитори, контролюючі органи на основі публічної 

звітності. Його метою є встановлення можливості ефективно вкладати кошти для 

забезпечення максимального прибутку і виключення ризику втрат. 

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану є: форма № 1 

фінансової звітності «Баланс», що відображає активи, зобов’язання і капітал 

підприємства на встановлену дату; форма №2 «Звіт про фінансові результати», що 

містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності за звітний і 

базовий періоди; форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», що відображає 

надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, 

інвестиційним і фінансовим напрямами діяльності; форма № 4 «Звіт про власний 

капітал», що відображає зміни в складі власного капіталу протягом звітного періоду. 

 

11.2 Аналіз складу, структури і динаміки майна підприємства 

Для загальної характеристики майна підприємства вивчають склад, структуру, 

динаміку та джерела його формування. Для цього потрібно групують статті балансу 

(табл. 11.1) — за ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов’язань 

(статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюють аналіз складу і 

структури майна та джерел його фінансування. Читання агрегованого балансу 

проводиться з використанням трендового і структурного аналізу. 

Активи (майно) підприємства складаються з необоротних (іммобілізованих) і 

оборотних (мобільних) активів і витрат майбутніх періодів. 
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Необоротні активи 
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Таблиця 11.1 

Агрегований баланс 

Актив Пасив 

Майно Джерела утворення 

1. Необоротні активи 1. Власні кошти 

2. Оборотні активи 2. Позикові кошти 

2.1. Довгострокові зобов’язання 
3. Витрати майбутніх періодів 

2.2. Поточні зобов’язання 

 

Необоротні активи (рис. 11.2) включають нематеріальні активи, незавершене 

будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову 

дебіторську заборгованість, відстрочені податкові платежі та інші необоротні 

активи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11.2. Склад необоротних активів підприємства 

      

  Оборотні активи (рис. 11.3) складаються з матеріальних оборотних активів, 

одержаних векселів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій і 

грошових коштів. 
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Оборотні активи 
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Рис. 11.3. Склад оборотних активів підприємства 

 

Джерела майна (пасив) підприємства поділяються на власні і позикові. Власні 

кошти включають власний капітал (рис. 11.4), забезпечення наступних витрат і 

платежів, доходи майбутніх періодів. 

Однією з частин пасиву балансу є забезпечення наступних витрат і платежів: 

забезпечення виплат персоналу, інші забезпечення та цільове фінансування. 
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Власний капітал 
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Рис. 2.4. Склад власного капіталу підприємства 

 

Позикові кошти в балансі діляться на довгострокові і поточні зобов’язання 

підприємства. До довгострокових належать: довгострокові кредити банків; інші 

довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; інші 

довгострокові зобов’язання. 

Завершальним елементом пасиву балансу є доходи майбутніх періодів. 

Поточні зобов’язання включають: короткострокові кредити банків; поточну 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; видані векселі; кредиторську 

заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за розрахунками; 

інші поточні зобов’язання. 

Для оцінювання загальної картини зміни складу, структури, вартості майна, а 

також джерел його формування необхідно деталізувати статті активу і пасиву 

агрегованого балансу. 

Аналіз складу, структури і динаміки балансу (деталізований агрегований 

баланс) наведено у табл. 11.2. 
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Таблиця 11.2 

Аналіз складу, структуру і динаміки балансу (деталізований агрегований баланс) 

На початок року На кінець року На початок року На кінець року 

Актив 

сума, 
тис. грн.

частка, 
% 

сума, 
тис. 
грн.. 

частка, 
% 

Пасив 

сума, 
тис. грн.

частка, 
% 

сума, 
тис. грн. 

частка, 
% 

Майно  Джерела утворення  

Іммобілізовані активи 4419,2 43,7 4368,7 36,5 Власні кошти 3958,1 39,1 6010,2 50,2 

Мобільні оборотні активи 5679,8 56,3 7603,7 63,5 Власний капітал 3985,1 39,1 6010,2 50,2 

Запаси 2196,4 21,7 4279,4 35,7 
Забезпечення наступних 
витрат 

– – – – 

Дебіторська 
заборгованість 

1245,1 12,3 940,2 7,8 Доходи майбутніх періодів – – – – 

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками та інша 
поточна дебіторська 
заборгованість 

123,0 1,2 223,2 2,0 Позикові кошти 6140,9 60,8 5962,2 49,8 

Грошові кошти та їх 
еквівалент, поточні 
фінансові інвестиції 

2115,1 20,9 2160,9 18,0 Довгострокові зобов’язання 3671,9 36,4 2603,9 21,7 
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Закінчення таблиці 11.2 

На початок року На кінець року На початок року На кінець року 

Актив 

сума, 
тис. грн.

частка, 
% 

сума, 
тис. грн.

частка, 
% 

Пасив 

сума, 
тис. грн.

частка, 
% 

сума, 
тис. грн. 

частка, 
% 

Майно  Джерела утворення  

Інші оборотні активи 0,2 0,2 – – 
Короткострокові кредити 
банків  

737,9 7,3 1277,0 10,7 

Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

891,1 8,8 1230,8 10,3 

Кредиторська заборгованість 
за розрахунками 

748,8 7,4 743,3 6,2 
Витрати майбутніх 
періодів 

– – 
 
– 
 

– 

Інші поточні зобов’язання 91,2 0,9 107,2 0,9 

Баланс 10099,0 100,0 11972,4 100,0 Баланс 10099,0 100,0 11972,4 100,0 
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З даних таблиці випливає, що валюта балансу підприємства зросла за звітний 

період на 18,6%. Структурні зміни в складі фінансових ресурсів характеризуються 

збільшенням частки власного капіталу з 39,2 до 50,2%, і на таку ж величину 

зменшилася частка позикових коштів. 

Причинами таких змін у джерелах фінансових ресурсів є отримання у звітному 

періоді прибутку. Ця обставина є позитивною у діяльності підприємства. 

Зростання суми активів на 1873,4 тис. грн. відбувалося завдяки збільшенню 

залишків коштів, вкладених у виробничі запаси (на 1236,2 тис. грн.) і готову 

продукцію (на 442,7 тис. грн.). 

Крім того, спостерігається зменшення суми дебіторської заборгованості за 

товари, роботи і послуги на 304,9 тис. грн., а також суми грошових коштів. 

У структурі активів відбулися зміни: частка необоротних активів зменшилася на 7,2 

%, в основному, за рахунок значного збільшення суми оборотних активів. 

Такі зміни в структурі активів при зростанні обсягу виробництва і реалізації 

продукції, а також отриманні прибутків, позитивно характеризують діяльність 

аналізованого підприємства. 

Крім показників майнового стану підприємства, що отримані в результаті 

горизонтального і вертикального аналізу балансу, доцільно визначити динаміку 

відносних аналітичних показників: частку активної частини основних засобів у 

загальній сумі; коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт оновлення основних 

засобів; коефіцієнт вибуття основних засобів. 

Для отримання загальної оцінки фінансового стану за звітний період потрібно: 

1) порівняти зміни валюти балансу і фінансових результатів господарської 

діяльності в звітному та базовому періодах; 

2) визначити частку екстенсивних і інтенсивних факторів у збільшенні 

виручки від реалізації продукції. 

За даними аналізованого підприємства, темпи росту виручки від реалізації 

(доходу) у звітному періоді порівняно з попереднім становили 160,7%, а валюти 

балансу — 118,6%. 
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Оскільки спостерігається перевищення темпів росту доходу над темпами 

росту валюти балансу, то це свідчить про підвищення ефективності використання 

майна підприємства. 

Вплив частки інтенсивних і екстенсивних факторів на зміну виручки від 

реалізації продукції визначається за допомогою показника ресурсовіддачі як 

співвідношення доходу і середньорічної валюти балансу (табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Динаміка ресурсовіддачі 

 

 

 

 

 

 

Зміна виручки від реалізації за рахунок: 

1) екстенсивного фактора – (11035,7 – 10056,5) · 1,0346 – 1013,0 тис. грн; 

2) інтенсивного фактора – (1,5149 – 1,0346) · 11035,7 = 5300,3 тис. грн. 

Приріст виручки від реалізації становить 6313,3 тис. грн., вилив екстенсивного 

фактора – 16 % (1013,0 / 6313,3 · 100), інтенсивного ґ 84 % (5300,3 / 6313,3 · 100). 

Це означає, що підприємство збільшило обсяг реалізації переважно за рахунок 

підвищення ефективності використання майна. 

       

11.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Після визначення складу, структури та динаміки майна наступним важливим 

завданням аналізу є досягнення показників фінансової стійкості, тобто такої 

організації фінансового обороту, при якій можливі вимушені зміни у перерозподілі 

засобів несуттєво вплинуть на фінансову стратегію підприємства. 

Динаміку показників фінансової стійкості підприємства наведено у табл. 11.4. 

 

 

 

Значення показника за період 
Показник 

базовий звітний 

Виручка (дохід) від реалізації продукції, 
тис. грн. 

10404,3 16717,6 

Середньорічна валюта балансу, тис. грн. 10056,5 11035,7 

Ресурсовіддача 1,0346 1,5149 
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Таблиця 11.4 

Динаміка показників фінансової стійкості підприємства 

Значення 
показника за 

період 

Показник 
Формула розрахунку, 
алгоритм розрахунку 

на
 п
оч
ат
ок

 

на
 к
ін
ец
ь 

В
ід
хи
ле
нн
я 

Коефіцієнт 
автономії 
Кавт 

,
KB

K авт A
  

     де: КВ – власний капітал; 
          А – активи підприємства 

0,39 0,50 +0,11 

Коефіцієнт 
мобільності 
Кмоб 

 
,

KБ
K об

моб ВК

ЗПА

КВ
об   

     де: КВоб – власний оборотний капітал; 
          Аоб – оборотні активи; 
          ЗП – поточні зобов’язання.  

1,44 1,27 –0,17 

Коефіцієнт 
виробничих 
фондів 
Кф.вир 

,
Ф

K вир
ф.вир A

  

     де: Фвир – виробничі фонди за 
                      залишковою вартістю 
                      (основні засоби, виробничі 
                      запаси, незавершене  
                      виробництво). 

0,44 0,48 +0,04 

Коефіцієнт 
накопиченої 
амортизації 
Кнак.ам 

,
,

ЗН
K осн.зас.НА

нак.ам
оснЗАСНA

  

     де: ЗНосн.засНА  – знос основних засобів і 
           нематеріальних активів; 
           НА,ЗАСосн – первісна вартість 
           нематеріальних активів і основних  
           засобів. 

0,37 0,42 +0,05 

Коефіцієнт 
забезпеченості 
кредитами 
Кзаб.кред 

,
ПР

K
.

.зв
заб.кред

кредвипл

кредвипл

В

В
  

     де: ПРзв – прибуток від звичайної  
                      діяльності до оподаткування; 
           Ввипл.кред. – витрати на виплату  
                             відсотків. 

1,8 3,9 +2,1 

Запас 
фінансової 
міцності: 
в абсолютному 
виразі, тис.грн. 

,рч ПОРДЗМФ   

     де: Дч – чистий дохід у звітному періоді; 
          ПОРр – поріг рентабельності 4813,2 8281,8 3468,6 

у відносному 
виразі, % 100

Д

Д
ЗМФ

ч

ч 


 рПОР
 52,6 54,1 +1,5 
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До показників, що характеризують фінансову стійкість, відносяться: 

1) коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу, незалежності). 

Визначається як частка власних коштів підприємства у загальній сумі коштів, 

вкладених в його майно. Характеризує, по-перше, можливість підприємства 

виконати свої зовнішні зобов’язання за рахунок використання власних коштів, 

незалежність його функціонування від залучених позикових коштів; по-друге, – 

економічний потенціал підприємства: чим більше власних коштів у загальній сумі 

коштів підприємства, тим більше можливостей для нарощування виробничих 

потужностей та випуску продукції. Мінімальне значення коефіцієнта автономії (0,5) 

свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його 

власними коштами; 

2) коефіцієнт мобільності. Характеризує частку власного оборотного капіталу 

(чистий оборотний капітал) у сумі власних джерел фінансування. Показує, яка 

частка власних коштів підприємства перебуває у мобільній формі, що дозволяє 

відносно вільно маневрувати даними коштами. Високе значення цього коефіцієнта 

свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства. Норматив значення коефіцієнта 

мобільності – не нижче 0,5; коефіцієнт виробничих фондів. Визначається як 

відношення балансової вартості виробничих фондів (основних засобів, виробничих 

запасів і незавершеного виробництва) до величини активів. Нормативне значення 

цього показника дорівнює 0,5. 

Якщо показник менший за це значення, потрібно за рахунок залучення 

власних коштів або довгострокових кредитів вжити заходів щодо поповнення майна 

виробничого призначення; 

3) коефіцієнт накопичення амортизації. Характеризує інтенсивність 

вивільнення іммобілізованих активів і визначається відношенням зносу до первісної 

вартості основних засобів і нематеріальних активів; 

4) коефіцієнт забезпеченості за кредитами (коефіцієнт покриття відсотка). 

За допомогою його оцінюється потенціальна можливість підприємства 

погасити позику. Показує ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових 
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платежів. Розраховується як відношення суми прибутку (від звичайної діяльності до 

оподаткування та витрат на виплату відсотків) до величини витрат на виплату 

відсотків. Зменшення коефіцієнта порівняно з аналогічним коефіцієнтом поперед-

нього періоду свідчить про збільшення витрат підприємства на виплату процентів за 

кредит; 

5) запас фінансової міцності. Визначається в абсолютному виразі як перевищення 

виручки від реалізації (чистого доходу) над порогом рентабельності; у відносному – як 

відношення запасу фінансової міцності до чистого доходу; 

6) поріг рентабельності можна називати також зоною беззбитковості. Для 

визначення цього показника потрібно всі витрати підприємства розподілити на змінні і 

постійні, визначити суму маржинального доходу та його частку у виручці від реалізації 

продукції, розрахувати беззбитковий обсяг продажу, тобто ту суму виручки від 

реалізації, яка необхідна для відшкодування постійних витрат підприємства. 

Поріг рентабельності встановлюють для визначення показників запасу 

фінансової міцності підприємства. 

Поріг рентабельності – це обсяг реалізації, при якому підприємство не має 

прибутків, але й не несе збитків при реалізації продукції. 

Визначається, як відношення постійних витрат у собівартості реалізованої 

продукції з врахуванням адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних витрат до частки маржинального доходу у виручці. Витрати, які 

включають собівартість реалізованої продукції (р.040 «Звіт про фінансові 

результати»), адміністративні витрати, витрати на збут й інші операційні витрати, 

називають у подальшому операційними витратами. 

Для встановлення порогу рентабельності операційні витрати розподіляють на: 

1) постійні (Впост), які залишаються незмінними щодо змін обсягів 

виробництва: амортизаційні відрахування, заробітна плата управлінського 

персоналу та інші; 

2) змінні (Взм), які залежать від змін обсягів виробництва: витрати на 

сировину, матеріали, комплектуючі, заробітну плату робітникам-відрядникам, 

витрати на електроенергію, паливо та технологічні потреби. 
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У сумі ці витрати складають операційні витрати (Воп): 

,. ОВВВВВ одзмпостзмпостоп                      (11.1) 

при тому ,
Ц

Д
О ч   

     де Взм – змінні витрати на одиницю продукції; 

         О – обсяг виробництва (реалізації) в натуральних одиницях вимірювання; 

       Дч – виручка від реалізації продукції (чистий дохід); 

       Ц – ціна реалізації одиниці продукції без непрямих податків. 

Маржинальний дохід (Дм) – це різниця між чистим доходом і змінними 

витратами: 

змчм ВДД                                  (11.2) 

У табл. 11.5 наведено дані розрахунків порогу рентабельності та запасу 

фінансової міцності підприємства 

Таблиця 11.5 

Розрахунок порогу рентабельності та фінансової міцності підприємства 

Значення показника за період
Показники 

базовий звітний 

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції без ПДВ, 
акцизного податку та ін.), тис. грн. 

9158,9 15302,8 

Операційний прибуток, тис. грн. 3293,7 1909,2 

Операційні витрати, тис. грн. 7348,0 12027,3 

Сума змінних витрат, тис. грн. 5714,0 9254,0 

Сума постійних витрат, тис. грн. 1634,0 2773,3 

Сума маржинального доходу, тис. грн. 3444,9 6048,8 

Частка маржинального доходу в чистому доході, % 37,6 39,5 

Поріг рентабельності, тис. грн. 4345,7 7021,0 

 
Запас фінансової міцності: 
тис. грн. 
% 

4813,2 
52,6 

8281,8 
54,1 
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Розрахунки, показують, що у звітному періоді підвищився поріг 

рентабельності на 2675,3 тис. грн. Це означає, що для покриття всіх витрат у 

базовому періоді треба було реалізувати продукцію на 4345,7 тис. грн, а у звітному 

періоді ця величина збільшилась. Але запас фінансової міцності (зона 

беззбитковості) підприємства у звітному періоді зріс з 52,6 до 54,1 % за рахунок 

значного зростання чистого доходу і зменшення питомих змінних витрат. 

 

11.4 Аналіз платоспроможності підприємства 

Платоспроможність, по-перше, розглядається як здатність підприємства виконувати 

свої боргові зобов’язання перед іншими суб’єктами ринку, по-друге, застосовується як 

синонім ліквідності. Між тим, поняття «платоспроможність» і «ліквідність» мають класний 

зміст. Ліквідність означає можливість швидкого перетворення підприємством будь-яких 

цінностей у грошові кошти з метою погашення боргових зобов’язань, платоспроможність 

— здатність підприємства оплатити вимоги партнерів, зумовлені прийнятими раніше 

зобов’язаннями. Існуючі відмінності у трактуванні поняття «платоспроможність» можна 

пояснити змішуванням двох поглядів на поняття «ліквідності»: ліквідності як однієї з 

характеристик фінансового стану підприємства і ліквідності балансу. 

Але якщо йдеться про ліквідність балансу, то платоспроможність виступає як 

умова погашення всіх боргових зобов’язань підприємства усіма його активами; коли 

мова йде про оцінку фінансового стану, то, навпаки, ліквідність є однією з 

часткових характеристик платоспроможності, що відображає погашення зобов’язань 

швидко ліквідними активами. 

Тому поняття платоспроможності як характеристики фінансового стану 

підприємства є більш широким, ніж поняття ліквідності, оскільки інтегрує в собі як 

наявність коштів для покриття зобов’язань, так і форму, в якій ці кошти перебувають. Це 

означає, що ліквідність є одним з аспектів платоспроможності, пов’язаних з перетворенням 

наявних коштів у таку форму, що дозволяє виконати свої зобов’язання. 

Виходячи із вищесказаного платоспроможність можна визначити як здатність 

підприємства до своєчасного погашення боргових зобов’язань, зумовлених законом 

або договором. Визначення змісту платоспроможності як здатності підприємства 



 

 

318

виконати свої боргові зобов’язання дає можливість обчислити кількісні 

характеристики платоспроможності. 

Група показників платоспроможності включає коефіцієнти поточної, швидкої 

та абсолютної ліквідності. Вони характеризують достатність поточних активів для 

погашення боргів протягом року. 

Коефіцієнт поточної ліквідності дає загальну оцінку ліквідності активів і 

показує, скільки гривень поточних активів припадає на 1 грн. поточних зобов’язань. 

Вважається, що цей коефіцієнт не повинен бути нижчим за 2. Такий підхід 

пояснюється практикою, що склалася, згідно з якою при ліквідації активів їх 

вартість на аукціонах становить приблизно половину ринкової. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності є більш визначним показником, оскільки при 

його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (без врахування 

запасів). Його величина не повинна бути меншою ніж 0,5. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних зобов’язань 

може бути погашена негайно. Теоретичне значення його знаходиться у межах 0,2–

0,25 (табл. 11.6). 

Таблиця 11.6 

Методика розрахунку показників ліквідності 

Показник Розрахунок 
Нормативне 
значення 

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 
Клікв.пот  

,. ПЗ

ОА
К потлікв   

де ОА – оборотні активи; 
ПЗ – поточні зобов’язання; 

>2,00 

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 
Клікв.шв  

 
,. ПЗ

ЗАПОА
К швлікв


  

     де ЗАП – запаси 
>0,50 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
Клікв.абс 

,. ПЗ

ГК
К абслікв   

     де КГ – грошові кошти (та їхні еквіваленти) 
>0,20 – 0,25 

 

*Витрати майбутніх періодів, які будуть списані протягом 12 місяців від дати балансу; 

доходи майбутніх періодів, які будуть погашені за 12 місяців від дати балансу. 
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Розрахунки, наведені в табл. 11.7, показують, що коефіцієнти ліквідності на 

кінець року дещо нижчі, ніж на початок, але коефіцієнти поточної й швидкої 

ліквідності вищі за нормативні значення, тому робити висновки про негативні 

зрушення наприкінці року немає підстав. 

Таблиця 11.7 

Динаміка показників ліквідності 

Відхил від значення 

Показник На початок року На кінець року 

ба
зо
во
го

 

но
рм

ат
ив
но
го

 

Коефіцієнт 
поточної 
ліквідності 
Клікв.поточн 

;300,2
0,2469

8,5679
.. нпоточліквК  ;264,2

3,3358

7,7603
.. нпоточліквК  – 0,036 + 0,26 

Коефіцієнт 
швидкої 
ліквідності 
Клікв.шв 

;435,1
0,2469

4,3543
. швліквК  ;988,0

3,3358

3,3318
. швліквК  – 0,447 + 0,49 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
Клікв.абс 

;047,0
0,2469

9,117
. абсліквК  ;049,0

3,3358

7,163
. абсліквК  + 0,002 – 0,151 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року підвищився, але його 

значення нижче за нормативне на 0,151 пункти. Це свідчить про те, що найбільш 

строкові зобов’язання можуть бути покриті найбільш ліквідними активами на 

початок року на 4,7% і на кінець року — на 4,9% (при нормативі не менше 20%), що 

негативно характеризує рівень платоспроможності підприємства. 

У табл. 11.8 та 11.9 наведено, відповідно, структуру групування активів та 

пасивів балансу. 
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Таблиця 11.8 

Групування активів балансу за ступенем ліквідності, тис. грн. 

Активи На початок року На кінець року 

Найбільш ліквідні активи А1 2115,1 2160,9 

Швидко реалізовані активи А2 1428,3 1163,4 

Повільно реалізовані активи АЗ 2148.2 4291,2 

Важко реалізовані активи А4 4407.4 4356,9 

 

 

Таблиця 11.9 

Групування пасивів балансу за ступенем терміновості їхньої оплати, тис. грн. 

Пасиви На початок року На кінець року 

Найбільш термінові зобов’язання П1 1731,1 2012,3 

Короткострокові пасиви П2 737,9 1346,0 
Довгострокові пасиви ПЗ 3671,9 2603,9 

Постійні пасиви П4 3958,1 6010,2 

 

Для комплексної оцінки ліквідності в цілому використовується 

узагальнюючий показник ліквідності (табл. 2.8,  2.9): 

,
332211

332211
. ПаПаПа

АаАаАа
К ліквузаг 


                                                                               (11.3) 

де А1 – найбільш ліквідні активи; до них належать усі статті грошових коштів 

підприємства і поточні фінансові інвестиції; 

    А2 – швидко реалізовані активи та інші оборотні активи (у випадку, коли 

виявлено іммобілізацію за статтями інших дебіторів та інших оборотних активів, 

підсумки швидко реалізованих активів зменшуються на цю величину); 

    А3 – повільно реалізовані активи – статті розділу II активу «запаси», стаття 

«довгострокові фінансові інвестиції» з І розділу активу балансу, III розділ активу 

«витрати майбутніх період»; 

   П1 – найбільш термінові зобов’язання; до них належать поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, видані векселі, кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги і поточні зобов’язання за розрахунками 

(розділ IV пасиву балансу); 
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 П2 – короткострокові пасиви (короткострокові кредити), поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями розділу IV пасиву; 

  П3 – довгострокові пасиви (довгострокові кредити і зобов’язання (розділ Ш 

пасиву), а також сума розділу II пасиву «забезпечення наступних витрат і платежів» 

і розділу V пасиву «доходи майбутніх періодів»); 

а – коефіцієнт вагомості, які рекомендується умовно вважати як: 

 а1 = 1,0; а2 =0,5; а3 =0,3 

На підставі даних таблиць 11.8 та 11.9 узагальнюючий коефіцієнт ліквідності 

становитиме: 

1) на початок  року: 

085,1
9,36713,09,7375,01,17311

2,32148,03,14285,01,21151
. 




ліквузагК  

2) на кінець року: 

162,1
9,26033,00,13465,05,20121

3,42913,04,11635,09,21601
. 




ліквузагК  

Збільшення узагальнюючого коефіцієнта ліквідності на кінець року з 1,085 до 

1,162 і перевищення його за одиницю свідчить про ліквідність балансу підприємства. 

Крім визначення вищенаведеного коефіцієнта, для узагальнюючої 

характеристики ліквідності балансу застосовується метод порівняння активів і 

пасивів (табл. 11.8 та 11.9) 

Баланс вважається абсолютно ліквідним, коли: 

,44

33

22

11

ПА

ПА

ПА

ПА






 

де А4 – важко реалізовані активи, до яких належать статті І розділу активу, за 

винятком статей, включених до групи активів АЗ; 

     П4 – постійні пасиви, які включають статті розділу 1 пасиву «власний 

капітал», розділу V пасиву «доходи майбутніх періодів». ДЛЯ загального балансу 

активу і пасиву підсумки цієї групи зменшуються на суму іммобілізації оборотних 

засобів  за статтями розділу II активу. 
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Порівняння найбільш ліквідних і швидко реалізованих активів з найбільш 

терміновими зобов’язаннями і короткостроковими пасивами дають можливість 

визначити поточну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність 

(або неплатоспроможність) підприємства на найближчий проміжок часу по 

відношенню до розглядуваного моменту. 

Порівняння повільно реалізованих активів з довгостроковими відображають 

перспективну ліквідність. Вона являє собою прогноз платоспроможності на основі 

порівняння майбутніх надходжень і платежів. 

Важко реалізовані і постійні активи є «балансуючими» групами. Якщо одна 

або кілька нерівностей системи мають протилежний знак, баланс більшою мірою 

відрізняється від абсолютного. 

             

11.5 Аналіз ділової активності підприємства 

Оцінку ділової активності підприємства в умовах ринкової економіки у 

фінансовому аспекті можна розглядати в таких напрямах: 

•   динаміка основних показників; 

• рівень ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів 

підприємства; 

• оборотність коштів підприємства. 

Для реалізації першого напрямку аналізу доцільно визначити порівняльну 

динаміку основних показників. Зокрема, оптимальним є співвідношення: 

авкапдчзвпр ТРТРТР ..  , 

де   ТРпр.зв; ТРдч; ТРкап.ав – відповідно, темпи росту прибутку від звичайної 

діяльності, чистого доходу, авансованого капіталу. 

Ця залежність означає, що, по-перше, економічний потенціал підприємства 

зростає; по-друге, у порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг 

реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси підприємства 

використовуються ефективніше; по-третє, прибуток збільшується випереджуючими 

темпами, що свідчить, як правило, про відносне зменшення витрат виробництва і 

реалізації. 
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У деяких випадках можливі відхилення від цієї ідеальної залежності, але не 

завжди це є негативним фактом. Зокрема, найбільш розповсюдженими причинами є: 

освоєння нових перспективних напрямків прикладання капіталу, реконструкція та 

модернізація діючого виробництва і т. н. 

Така діяльність завжди пов'язана із значними вкладеннями фінансових 

ресурсів, які тільки у перспективі дають певну віддачу. 

Для реалізації другого напрямку можуть бути розраховані різні показники, що 

характеризують ефективність матеріальних і трудових ресурсів. Основними з них є 

чистий дохід на одного працюючого, фондовіддача та фондоозброєність одного 

працюючого. 

Оборотність коштів підприємства оцінюється у динаміці за допомогою 

коефіцієнтів оборотності майна, оборотності мобільних коштів, оборотності запасів, 

оборотності дебіторської заборгованості та оборотності кредиторської 

заборгованості (табл. 11.10). 

Таблиця 11.10 

Показники ділової активності 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт 
оборотності 
майна 
Коб.майна 

,
.. срМзв

Д
К ч

майнаоб              

 
де Дч – чистий дохід у звітному періоді; 
     Мзв.ср – середня величина майна у звітному періоді 

Коефіцієнт 
оборотності 
мобільних 
коштів 
Коб.моб.кошт 

,
.

..
срзв

ч
коштмобоб АВ

Д
К        

 
де АВзв.ср – середня величина оборотних активів і витрат майбутніх періодів у 
звітному періоді 
 

Коефіцієнт 
оборотності 
запасів 
Коб.зап 

,
.

.
.

срзв

звпр
запоб З

С
К   

                
де Спр.зв – собівартість реалізованої продукції за звітний період; 
      Ззв.ср – середня величина запасів за звітний період 

 
 
 
 



 

 

324

Закінчення таблиці 11.10 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 
Коб.деб.заб 

,
.

..
срзаб

зв
забдебоб ДЗ

Д
К   

 
де Дзв – дохід (виручка) від реалізації за звітний період; 
     ДЗзаб.ср – середня дебіторська заборгованість за звітний період 

Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 
Коб.кред.заб  

,.
..

ср

звпр
забкредоб КЗ

С
К   

 
де КЗср – середня кредиторська заборгованість за звітний період 

 

Коефіцієнт оборотності майна характеризує ефективність використання 

активів підприємства, відображає швидкість обороту (кількість оборотів всього 

майна за період). 

Коефіцієнт оборотності мобільних коштів характеризує ефективність 

використання мобільних коштів і показує швидкість обороту всіх оборотних коштів. 

Коефіцієнт оборотності запасів характеризує ефективність використання 

запасів і показує, як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу 

продажу. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів 

за звітний період обернулися кошти, вкладені в розрахунки. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості відображає 

швидкість обороту (кількість оборотів) кредиторської заборгованості та показує 

розширення (чи зменшення) комерційного кредиту, що надається підприємству. 

Відповідно до кожного коефіцієнта оборотності визначається тривалість 

обороту (у днях) співвідношенням кількості календарних днів у звітному періоді з 

коефіцієнтом оборотності. 

Порівняння три вал остей погашення дебіторської і кредиторської 

заборгованостей дозволяє зробити висновок про платоспроможність підприємства. 

Перевищення тривалості погашення в днях дебіторської заборгованості над 

кредиторською свідчить про погіршення платоспроможності підприємства. 
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У табл. 11.11 наведено дані для визначення динаміки оборотності коштів 

підприємства. 

Таблиця 11.11 

Динаміка показників оборотності коштів підприємства 

Значення коефіцієнтів за роки 
Показник 

базовий звітний 
Відхил 

Коефіцієнт 
оборотності 
майна 
Коб.майна 

91,0
5,10056

9,9158
  1,39

11035,7

15302,8
  + 0,48 

Коефіцієнт 
оборотності 
мобільних 
коштів 
Коб.к.моб. 

1,67
5483,9

9158,9
  2,30

6641,8

15302,8
  + 0,63 

Коефіцієнт 
оборотності 
запасів 
Коб.зап 

3,40
1989,1

6768,4
  3,44

3237,9

11122,7
  + 0,04 

Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 
Коб.деб.заб 

7,7
1350,3

10404,3
  13,2

1265,8

16707,6
  + 5,5 

Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 
Коб.кред.заб 

5,0 
1468,9

7348,0
  6,66

1807,0

12027,0
  + 1,66 

Коефіцієнт співвідношення 
дебіторської і кредиторської 
заборгованостей 
Кдз.кр 

0,92
1468,9

1350,3
  

 

0,7
1807

1265,8
  – 0,22 

Тривалість одного обороту 
майна, день 
Тоб.майна 

401,0
0,91

365
  262,6

1,39

365
  – 138,9 
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Закінчення таблиці 11.11 

Значення коефіцієнтів за роки 
Показник 

базовий звітний 
Відхил 

Тривалість одного обороту 
мобільних коштів, день 
Тоб.моб. 

218,6
1,67

365
  158,4

2,3

365
  – 60,2 

Тривалість одного обороту 
запасів, день 
Тоб.зап 

107,4
3,40

365
  106,1

3,44

365
  – 0,9 

Тривалість одного обороту 
дебіторської заборгованості, 
день 
Тоб.деб.заб   

47,4
7,7

 365
  27,7

13,2

 365
  – 19,7 

Тривалість одного обороту 
кредиторської заборгованості, 
день 
Тоб.кред.заб   

73,0 
5,0

365
  54,8

6,66

 365
  – 18,2 

Дані табл. 11.11 показують, що коефіцієнти оборотності коштів підприємства 

у звітному періоді значно зросли. Так, коефіцієнт оборотності майна, який 

характеризує загальну капіталовіддачу, збільшився на 0,48 пункту, відповідно, 

тривалість одного обороту зменшилась на 138,4 дня. Значно (з 7,7 до 13,2 пункту) 

підвищився коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, а тривалість одного 

обороту зменшилась на 19,7 дня. Це свідчить про зменшення комерційного кредиту, 

що надається підприємством. Зростання даного коефіцієнта означає скорочення 

продажу в кредит, а зниження – збільшення обсягу кредиту, що надається. 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості в звітному періоді 

порівняно з попереднім зріс на 1,66 пункту, а тривалість одного обороту 

зменшилась на 18,2 дня. Це означає, що середній термін повернення боргів 

підприємством скоротився з 73,0 до 54,8 дня. 

Недоліком у діяльності підприємства є зменшення коефіцієнта 

співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей. Позитивно 

оцінюється перекриття дебіторською заборгованістю кредиторської. 



 

 

327

Ефектом від прискорення оборотності оборотних коштів є вивільнення з 

господарського обороту певної суми оборотних коштів. Чим швидше обертаються 

оборотні кошти, тим менше їх потрібно для обслуговування господарського 

обороту. 

Уповільнення оборотних коштів вимагає додаткового залучення в оборот 

певної суми коштів. 

Вивільнення або додаткове залучення коштів (КВЗ) визначається за 

формулою: 

 
365

.
....

звч
бмобобзвмобоб

Д
ТТКВЗ                                                                                (11.3) 

За розрахунками, наведеними у табл. 2.10, сума вивільнених коштів у 

результаті прискорення оборотності оборотних коштів становитиме: 

  25238
365

8,15302
6,2184,158 КВЗ  

Для розроблення заходів щодо прискорення оборотності оборотних коштів 

необхідно визначити фактори впливу на її зміну. Основними з них є зміна середньої 

вартості оборотних коштів і зміна обсягу реалізації продукції. Кількісний вплив цих 

факторів на зміну оборотності визначається шляхом факторного аналізу з 

використанням способу ланцюгових підстановок. 

У таблиці 11.12 наведено приклад факторного аналізу оборотних коштів 

підприємства. 

Результати факторного аналізу свідчать про те, що прискорення оборотності 

оборотних коштів відбулося, в основному, за рахунок збільшення реалізації. Через 

це оборотність прискорилася на 106,3 дня, що призвело до вивільнення коштів з 

обороту в сумі 4450,6 тис. грн. За рахунок збільшення середньої вартості оборотних 

коштів додаткове залучення коштів в оборот становило 1932,8 тис. грн. 

Якщо в процесі аналізу виявлені уповільнення оборотності оборотних коштів і 

кількісно оцінені резерви збільшення обсягу реалізації продукції, то можна 

визначити резерви прискорення оборотності оборотних коштів за рахунок 

збільшення обсягу реалізації та скорочення запасів товарно-матеріальних цінностей. 
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Резерв прискорення оборотності (РТоб.к.моб)  визначається як різниця між 

оборотністю з урахуванням вищезазначених резервів (Тоб.к.моб.р) і фактичною 

оборотністю оборотних коштів звітного року (Тоб.к.м.об.зв) за формулою: 

  звмобкобрмобкобиобкоб ТТРТ ........                                                                                             (11.4)
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Таблиця 11.12 

Факторний аналіз оборотності оборотних коштів 

Взаємодія показників, тис, грн. Вплив факторів на зміну оборотності оборотних коштів 

Підстановки Середня 
вартість 
оборотних 
коштів 

Обсяг 
реалізації 
(чистий 
дохід) 

Оборотність 
оборотних 
коштів, день Найменування 

факторів 

Уповільнення (+), 
прискорення (–) обо-

ротності, день 

Залучення коштів (+), 
вивільнення коштів (–), 

тис. грн. 

Базовий рік 5483,9 9158,9 218,6 – – – 

Перша 
підстановка 

6641,8 9158,8 264,7 
Зміна середньої 
вартості 
оборотних коштів

+ 46,1 
(264,7–218,6) 

+ 1932,8 

Звітний рік 6641,8 15302,8 158,4 
Зміна обсягу 
реалізації 

– 106,3 
(158,4–264,7) 

– 4456,6 

Разом  – 60,2 – 2523.8 
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Спочатку слід визначити оборотність у днях з урахуванням використання 

резервів збільшення обсягу реалізації (Дч.р) і зменшення залишку оборотних коштів 

(РКоб)  –  резерв зниження залишку оборотних коштів або додаткове залучення 

коштів у результаті збільшення середньої вартості оборотних коштів) за формулою: 

 
рчч

обоб
рмобкоб ДД

РКК
Т

.
...

365




                                                                                    (11.5) 

Наприклад, резервів збільшення обсягу реалізації виявлено на суму 450 тис. 

грн, тоді з врахуванням попередніх розрахунків за даними підприємства: 

 
дняТ рмобкоб 1,109

4508,15302

3658,19328,6641
... 




  

 

Фактична оборотність за звітний період становила 158,4 дня, Отже, резерв 

прискорення оборотності оборотних коштів складає 49,3 дня (109,1–158,4), а резерв 

їх вивільнення з обороту дорівнюватиме: 

грнтис.7,2127
365

4508,1502
3,49 


  

 

11.6. Аналіз становища підприємства на ринку цінних паперів 

Цей блок фінансового аналізу виконується підприємствами, що зареєстровані 

на фондових біржах і котирують там свої цінні папери. Аналіз може бути виконаний 

за даними форми 2 та додаткової інформації про ринкову ціну акцій і кількість 

емітованих привілейованих акцій. 

Стан підприємства на ринку цінних паперів характеризується такими 

показниками: доходом на акцію; цінністю акції; рентабельністю акції; дивідендним 

виходом; коефіцієнтом котирування акцій. 

Дохід на акцію розраховується як відношення чистого прибутку, зменшеного 

на величину дивідендів за привілейованими акціями, до загального числа простих 

акцій. Значною мірою впливає на ринкову ціну акції. 

Цінність акції є індикатором попиту на акції певного емітента, оскільки за цим 

показником можна судити, яку максимальну ціну згодні заплатити інвестори в 

певний момент за 1 грн. прибутку на акцію. Розраховується як відношення ринкової 
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ціни акції до доходу на акцію. Зростання цінності акції свідчить про тс, шо 

інвестори чекають отримати від даного підприємства більш високий прибуток 

порівняно з іншими підприємствами. Для підприємств, що мають високий 

коефіцієнт стійкості економічного зростання, характерне, як правило, і високе 

значення показника «цінність акції». 

Рентабельність акції характеризує відсоток повернення на капітал, вкладений 

в акції підприємства. Розраховується як відношення дивіденда, який виплачується 

на акцію, до її ринкової ціни. В емітентів, які розширюють свою діяльність 

капіталізацією більшої частини прибутку, цей показник порівняно невеликий. 

Дивідендний вихід показує частку прибутку, виплаченого акціонерам у 

вигляді дивідендів. Розраховується шляхом співвідношення дивіденда на одну акцію 

і доходу на одну акцію. Значення коефіцієнта залежить від інвестиційної політики 

підприємства. З цим показником тісно пов’язаний коефіцієнт реінвестування 

прибутку, що характеризує його частку, спрямовану на розвиток виробничої 

діяльності. Сумарне значення показника дивідендного виходу і коефіцієнта 

реінвестування прибутку дорівнює одиниці. 

Коефіцієнт котирування акцій розраховують як відношення ринкової ціни та її 

облікової (книжкової або балансової) ціни, яка характеризує частку власного 

капіталу, що припадає на одну акцію, і складається з номінальної вартості (за нею 

вона враховується в акціонерному капіталі), частки емісійного прибутку й частки 

прибутку, накопиченого і вкладеного в розвиток підприємства. 

Якщо коефіцієнт котирування більший за одиницю, це означає, що потенційні 

акціонери, придбавши акцію, готові дати за неї піну, котра перевищує бухгалтерську 

оцінку реального капіталу, який припадає на акцію в певний момент. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте основні завдання фінансового стану підприємства. 

2. Охарактеризуйте види фінансового стану. 

3. Дайте характеристику складу, структури та динаміки майна виробничого 

   підприємства. 

4. Охарактеризуйте основні джерела інформації для аналізу фінансового 

   стану підприємства 

5. Дайте характеристику агрегованого балансу  та назвіть основні його 

   статті. 

6. Охарактеризуйте необоротні активи виробничого підприємства та їх 

   склад. 

7. Назвіть склад та дайте характеристику оборотним активам 

   підприємства. 

8. Дайте визначення власного капіталу підприємства та охарактеризуйте 

   його структуру. 

9. Що таке горизонтальний та вертикальний аналіз показників майнового 

   стану підприємства? 

10. Охарактеризуйте показники фінансової стійкості підприємства. 

11. Що таке «поріг рентабельності»? 

12. Охарактеризуйте сутність платоспроможності підприємства. 

13. Як можна структурувати активи балансу за ступенем ліквідності? 

15. Охарактеризуйте показники ділової активності, їх види та сутність. 

16. Розкрийте методику аналізу становища підприємства на ринку цінних 

     паперів. 
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РОЗДІЛ 12 

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ 

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

 

За умов ринкової економіки функціонують не тільки економічно спроможні 

суб’єкти господарювання, а й господарюючі суб’єкти, що перебувають у кризовому 

стані, для яких існує загроза банкрутства. Згідно із Законом України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 

банкрутство — це визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити 

свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше 

як через застосування ліквідаційної процедури. 

Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити 

виконання вимог кредиторів упродовж трьох місяців з дня настання строків 

платежів. Після закінчення цього терміну кредитори отримують право на звернення 

до суду (якщо сукупний борг становить не менше трьохсот мінімальних розмірів 

заробітної плати) про визнання підприємства-боржника банкрутом. 

Передумови банкрутства різноманітні – це наслідок взаємодії багатьох 

зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Зовнішніми (екзогенними) факторами фінансової кризи можуть бути: 

- спад кон’юнктури в економіці в цілому;  

- зменшення купівельної спроможності населення;  

- значний рівень інфляції; 

- нестабільність господарського та податкового законодавства; 

- нестабільність фінансового та валютного ринку; 

- посилення конкуренції в галузі; 

- криза окремої галузі; 

- сезонні коливання; 

- посилення монополізму на ринку; 
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- дискримінація підприємства органами влади та управління;  

- політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в 

країнах підприємств-постачальників сировини (споживачів продукції); 

- конфлікти між засновниками (власниками). 

Вплив зовнішніх факторів, в основному, має стратегічний характер. Вони 

зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент помилково або 

несвоєчасно реагує на них (тобто відсутня система ринкового діагностування або 

реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства), або така система 

функціонує недосконало. 

До внутрішніх (ендогенних) факторів фінансової кризи належать: 

- низька якість менеджменту; 

- дефіцит в організаційній структурі; 

- низький рівень кваліфікації персоналу; 

- недоліки у виробничій сфері; 

- низький рівень маркетингу; 

- недоліки в організації постачання; 

- низька активність та ефективність інвестиційної діяльності;  дефіцити у 

фінансуванні; 

- відсутність системи раннього попередження та реагування.         Одним з 

головних завдань системи раннього попередження та реагування є виявлення 

ймовірності банкрутства, тобто його прогнозування. 

Для діагностики ймовірності банкрутства використовується ряд методів (рис. 

12.1) 
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Рис. 12.1 Методичні прийоми прогнозування ймовірності банкрутства 

 

При застосуванні трендового аналізу ознаки банкрутства можна поділити на 

дві групи: 

1) Показники, які свідчать про можливість фінансових труднощів й 

імовірність банкрутства в недалекому майбутньому: суттєві втрати в основній 

діяльності, що проявляються у хронічному падінні виробництва, скороченні обсягів 

продажу і хронічній збитковості; наявність простроченої кредиторської та 

дебіторської заборгованості; низькі значення коефіцієнтів ліквідності та тенденції 

до їх зниження; збільшення до небезпечних границь частки позикового капіталу в 

загальній його сумі; дефіцит власного оборотного капіталу; систематичне 

збільшення тривалості обороту капіталу, наднормативні запаси сировини і готової 

продукції; використання нових джерел фінансових ресурсів на невигідних умовах; 

зниження виробничого потенціалу; падіння ринкової вартості акцій підприємства. 

2) Показники, несприятливе значення яких не дає підстав розглядати поточний 

фінансовий стан як критичний, але сигналізують про можливість різкого його 

погіршення в майбутньому при неефективному управлінні: надмірна залежність 

підприємства від будь-якого одного конкретного проекту, типу устатковання, виду 

активу, ринку сировини або ринку збуту; втрата ключових контрагентів; недооцінка 

необхідності оновлення техніки і технології; втрата досвідчених співробітників 
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апарату управління; неефективні довгострокові угоди; недостатність капітальних 

вкладень. 

Перевагами трендового аналізу широкої системи критеріїв і ознак є системний 

і комплексний підхід, недоліками — високий ступінь складності прийняття рішень в 

умовах багатокритеріальної задачі, інформативний характер розрахованих 

показників, суб’єктивність прогнозованого рішення. 

Застосування обмеженого кола показників передбачає визначення 

коефіцієнтів поточної ліквідності, забезпеченості власним оборотним капіталом і 

відновлення (втрати) платоспроможності. 

Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємство 

неплатоспроможним, є наявність однієї з умов: 

- коефіцієнт поточної ліквідності на кінець поточного періоду має значення 

нижче за нормативне (2,0); 

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного 

періоду нижчий за нормативний (0,1). 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 

(Кзаб.к.об.вл) визначають за формулою: 

ПА

ПЗПА
К влобкзаб 


... ,                                                                                           (12.1) 

де АПʹ – поточні активи на кінець періоду; 

     ЗПʹ – поточні зобов’язання на кінець періоду. 

Якщо ці коефіцієнти нижчі за нормативні значення, але спостерігається 

тенденція іх зростання, то визначається коефіцієнт відновлення платоспроможності 

(Квід.пс) за період, що дорівнює шести місяцям: 

 

нормліквпот

ппліквпоткпліквпот
зв

кпліквпот

псвід К

КК
Т

К

К
..

......

.

6


 ,                                                         (12.2) 

  де    Кпот.лікв.кп ,  Кпот.лікв.пп  –  відповідно, фактичне значення коефіцієнта 

поточної ліквідності на кінець і початок періоду;   

          Кпот.лікв.норм  – нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності; 

          6 – період відновлення платоспроможності, місяць; 
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        Тзв –  звітний період, місяць. 

Якщо Квід.пс  > 1, то підприємство має реальну можливість відновити свою 

платоспроможність, і навпаки, якшо Квід.пс < 1 підприємство найближчим часом не 

має змоги відновити платоспроможність. 

За звітними даними підприємства коефіцієнт поточної ліквідності на початок 

року становив 2,30, а на кінець — 2,26. 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами дорівнює: 

057
8,5679

0,24698,5679
.... 


ппвлобкзабК  

.
7,7603

3,33587,7603
....


кпвлобкзабК  

Значення цих коефіцієнтів знаходяться у межах нормативів. Це означає, що 

структура балансу даного підприємства є задовільною, але спостерігається незначне 

зниження цих коефіцієнтів на кінець року. 

Якщо фактичний рівень Кпот.лікв і Кзаб.к.об.вл дорівнює або перевищує нормативні 

значення на кінець періоду, але спостерігається тенденція до їх зниження, то 

розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності (Квтр.пс) за період, який 

дорівнює трьом місяцям: 

 

нормліквпот

ппліквпоткпліквпот
зв

кпліквпот

псвтр К

КК
Т

З
К

К
..

......

.


                                                          (12.3) 

За даними підприємства, коефіцієнт втрати платоспроможності дорівнює: 

 
2,2

0,2

3,226,2
12

3
26,2

. 


псвтрК  

Якщо Квтр.пс > 1, то підприємство збереже свою платоспроможність упродовж 

трьох місяців, і навпаки. 

Як видно з наведених розрахунків,  коефіцієнт втрати платоспроможності на 

підприємстві не спаде нижче нормативного рівня. 

Сутність інтегральної оцінки фінансової стійкості полягає в класифікації 

підприємств за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня показників 

фінансової стійкості та рейтингу кожного показника, вираженого у балах. 
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Схему групування підприємств наведено у табл. 12.1. 

   Деякі економісти пропонують наступну систему показників для рейтингової 

оцінки підприємств [30]: 

І клас – підприємства з досить великим запасом фінансової стійкості, який 

дозволяє бути впевненим у поверненні позикових коштів; 

ІІ клас – підприємства, які мають деякі ступені ризику за заборгованістю, але 

не розглядаються як ризиковані; 

ІІІ клас – проблемні підприємства, на яких не існує ризику втрати 

кредиторами позикових коштів, але отримання процентів у повному обсязі є 

сумнівним; 

IV клас – підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після 

впровадження заходів із фінансового оздоровлення; кредитори ризикують втратити 

свої кошти і проценти. 

V клас – підприємства найвищого ризику, практично неспроможні. 

VI клас – підприємства-банкрути. 

У практиці оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності широко 

використовують дискримінантні факторні моделі, які розроблено за допомогою 

багатомірного дискримінантного аналізу. Ці моделі можуть використовуватися для 

прогнозування фінансової неспроможності суб’єктів господарювання. Будь-яка 

методика оцінювання кредитоспроможності є методикою прогнозування 

банкрутства, У зарубіжній практиці застосовуються моделі Альтмана, Лиса, 

Таффлера. Спрингейта тощо. У 1968 р. Альтман запропонував п'ятифакторну 

модель визначення кредитоспроможності суб’єктів господарювання: 

,50,146,033,324,112,1 XXXXXZ                                                             (12.4) 

де    Х1  – відношення оборотного капіталу до суми активів; 

          Х2 – відношення реінвестованого прибутку до суми активів; 

          ХЗ – відношення прибутку до сплати процентів до суми активів; 

          Х4 – відношення ринкової вартості власного капіталу до позикового 

                  капіталу; 

          Х5 – відношення обсягу продажу до суми активів. 
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Значення показника Z пов’язане з ймовірністю банкрутства: 

Z < 1,8 – найвища, 

1,81 < Z <2,7 – висока, 

2,71 <Z<2,99 – можлива, 

Z > 3,0 – низька. 

Але ця модель придатна для підприємств, акції яких котируються на фондових 

біржах. 

У 1983 р. Альтман отримав модифікований варіант своєї формули для 

суб’єктів господарювання, акції яких не котируються на фондових біржах: 

,5995,0442,03107,32847,01717,0 XXXXXZ                   (12,5) 

де Х4 — відношення балансової вартості власного капіталу до позикового 

капіталу. 

Граничне значення Z дорівнює 1,23. 

Пізніше, 1983 року, Альтман отримав модифікований варіант своєї формули 

для компаній, акції яких не котирувалися на біржі:  

,995,042,0107,3847,0717,0 54321 xxxxxZ                      (12.6) 

де х
4 
– співвідношення балансової вартості власного  

і позикового капіталу, 
поз

влкб

К

Р
x ..

4    

Граничне значення Z =1,23.  

Проте 1972 року професор К. Лісс запропонував таку формулу:  

4321 001,0057,0092,0063,0 xxxxZ  ,                                                                 (12.7) 

де х
1
 – співвідношення оборотних активів і суми активів; 

     х
2
 – співвідношення прибутку від реалізації й суми активів; 

     х
3 
– співвідношення нерозподіленого прибутку й суми активів;  

     х
4
 – співвідношення власного й позикового капіталу  

При цьому граничне значення Z = 0,037.  
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Інший вчений – професор Единбурзького університету Р. Таффлер – 1997 року 

запропонував формулу:  

4321 16,018,013,053,0 xxxxZ  ,                                                                         (12.8) 

де х
1
 – співвідношення прибутку від реалізації й короткострокових 

зобов’язань; 

      х
2
 – співвідношення оборотних активів і суми зобов’язань;  

      х
3
 – співвідношення короткострокових зобов’язань і суми активів;  

      х
4
 – співвідношення виручки від реалізації й суми активів  

Аналіз моделей оцінки ймовірності банкрутства показав, що вони не зовсім 

прийнятні для українських підприємств. Причому специфіка структури капіталу 

кожної галузі потребує розроблення окремих моделей. Оцінка ймовірності 

банкрутства за описаними вище моделями дала більш-менш реальний результат для 

поліграфічних підприємств за моделлю Таффлера.  

Міністерство фінансів України для вітчизняних підприємств затвердило таку 

дискримінантну функцію: 

16,206,08,142,015,075,004,1 654321  xxxxxxZ ,                           (12.9) 

де х
1
 – коефіцієнт покриття;  

     х
2
 – коефіцієнт фінансової автономії;  

     х
3
 – коефіцієнт оборотності активів;  

     х
4
 – коефіцієнт рентабельності операційного продажу;  

     х
5
 – коефіцієнт рентабельності активів;  

     х
6
 – коефіцієнт оборотності позикового капіталу.  

Якщо Z < – 0,55, це означає, що фінансовий стан під-приємства незадовільний 

(передкризовий або кризовий); якщо – 0,5 <  Z < 0,55 – необхідний додатковий аналіз; якщо 

Z > 0,55 – фінансовий стан підприємства задовільний.  

З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної 

структури балансу в прибуткових підприємствах і запровадження 

випереджувальних заходів, спрямованих на запобігання банкрутству, проводиться 
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систематичний експрес-аналіз фінансового стану підприємств за допомогою 

коефіцієнта Бівера:  

 
 дспот

мч
Б ЗЗ

АП
К




 ,                     (12.10) 

де П
ч
 – чистий прибуток;  

    Ам – амортизація;  

    З
пот

 і З
дс

 – відповідно поточні й довгострокові зобов’язання.  

Ознакою формування незадовільної структури балансу є такий фінансовий стан 

підприємства, коли протягом тривалого часу (1,5–2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 

0,2.  

Дискримінантна модель О.О. Терещенка: 

Обробна промисловість: 

 757,1159,0265,0459,1486,0535,1139,0 1094321  xxxxxxZ                (12.11) 

 

Зона фінансової кризи Z < –0,68; зона додаткового аналізу  – 0,68  < Z < 0,44; зона 

фінансової стійкості Z > 0,44. 

 

Оптова і роздрібна торгівля 

026,2177,0097,0028,0775,0478,11773268,0 10965421  xxxxxxxZ            (12.12) 

Зона фінансової кризи Z < – 0,75; зона додаткового аналізу – 0,75  < Z < 0,41; зона 

фінансової стійкості Z > 0,41. 

 

х1=Оборотні активи / Поточні зобов’язання; 

х2 =Власний капітал / Валюта балансу; 

х3 =Чистий дохід / Валюта балансу; 

х4 =Кеш-фло / Чистий дохід+інші операц. доходи;  

х5 = Кеш-фло / Валюта балансу; 

х6 = Чистий дохід / Позичковий капітал; 

х7 = Кеш-фло / Позичковий капітал; 

х8 =Прибуток (збиток) перед оподаткуванням / Чистий дохід; 
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х9 = Прибуток (збиток) після оподаткування / Власний капітал; 

х10 = Чистий дохід / Середня активів величина оборотних  активів 

Кеш-фло = операційний прибуток – податок на прибуток – проценти за кредит 

(фінансові витрати) 

Вивчення факторів, що зумовили кризовий стан підприємства, дозволить 

накреслити і впровадити заходи щодо фінансової стабілізації. Розв’язання проблеми 

поліпшення фінансового стану, збільшення прибутків з невисоким ризиком 

банкрутства полягає в удосконаленні стратегічного (зміна стратегії, 

реструктуризація) і тактичного (зниження витрат підвищення продуктивності праці) 

управління. 

Реструктуризація може проводитись у декількох варіантах: продаж основних 

фондів, які не використовуються (до переваг цієї процедури належить отримання 

суми грошових коштів у досить короткий термін); передача частини основних 

фондів в оренду; виокремлення підрозділів допоміжного виробництва в самостійні 

підприємства; дроблення великих підприємств на декілька малих. 

Вибір варіанту реструктуризації залежить від стану конкретного підприємства 

на момент прийняття рішення, а також його цілей і завдань, У результаті проведення 

реструктуризації підприємств можливе досягнення різних цілей — розвитку малого 

виробництва і виходу з кризової ситуації великих підприємств. 

Підприємства з високим ризиком банкрутства вимагають спеціального 

антикризового управління, яке відрізняється від звичайного впровадженням заходів 

із максимізації надходження грошових коштів, скорочення зовнішніх і внутрішніх 

зобов’язань і розмірів поточних потреб у короткі терміни з метою відновлення 

платоспроможності.
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Таблиця 12.1 

Групування підприємств за критеріями оцінки фінансового стану 

Границі оцінки класів підприємств за значеннями коефіцієнтів, бал 

І клас II клас III клас IV клас V клас VI клас 
Назва 

коефіцієнта 

зн
ач
ен
ня

 

оц
ін
ка

 

зн
ач
ен
ня

 

оц
ін
ка

 
 

зн
ач
ен
ня

 

оц
ін
ка

 

зн
ач
ен
ня

 

оц
ін
ка

 

зн
ач
ен
ня

 

оц
ін
ка

 

зн
ач
ен
ня

 

оц
ін
ка

 

Абсолютної 
ліквідності 

від 0,25 і 
вище 

20 до 0,2 16 0,15 
 
2 

0,1 8 0,05 4 < 0.05 0 

Швидкої 
ліквідності 

від 1,02 і 
вище 

18 до 0.9 15 0,8 12 0,7 9 0,6 9 < 0,5 0 

Поточної 
ліквідності 

від 2,0 і 
вище 

16.5 1,7–1.9 12–15 1.6–,4 10.5–7,5 1.3–1.1 6–3 1,0 1.5 < 1,0 0 

Фінансової 
незалежносп 

від 0,6 і 
вище 

17 0,54–,59 15–12 0.53–0,43 11,4–,4 0,42–0,41 60–1,8 0.4 1 < 0,4 0 

Забезпеченості 
власними 
оборотними 
коштами 

від 0,5 і 
вище 

15 до 0,4 12 0,3 9 0,2 6 0,1 3 < 0,1 0 

Забезпеченості 
запасів власним 
капіталом 

від 1,0 і 
вище 

15 0,9 12 0,8 9 0,7 6 0,6 3 < 0,5 20 

Мінімальне 
значення границі 
оцінки класу 
підприємства 

– 100 – 64–85 – 56,9–63,9 – 28,3–41,6 – 18 – 0 

 



 

344

Зменшення поточних внутрішніх зобов’язань може бути досягнуто: за рахунок 

скорочення постійних і змінних витрат (скорочення виробничого персоналу 

основних і допоміжних підрозділів, обсягу виробництва продукції, що не 

користується попитом, а відповідно, й обсягу фінансових ресурсів); продовження 

термінів комерційного кредиту; пролонгації короткострокових банківських 

кредитів. 

Збільшення суми надходжень грошових коштів здійснюватиметься: 

- переведенням активів підприємства у грошову форму; 

- продажем дебіторської заборгованості і надлишкових виробничих запасів; 

- продажем або зупинкою нерентабельних виробництв і об’єктів невиробничої 

сфери; 

- конвертацією боргів у статутний фонд; 

- укладанням форвардних контрактів на поставку продукції. 

Якщо використання системи антикризового управління не забезпечило 

відновлення платоспроможності підприємства у поточному періоді, то це свідчить 

про безперспективність спроби виходу з кризи за рахунок мобілізації внутрішніх 

резервів. Єдиним шляхом запобігання банкрутству у цьому випадку залишається 

задіяння зовнішніх механізмів у вигляді санації підприємства. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте передумови банкрутства промислового підприємства. 

2. Сформулюйте основні ознаки банкрутства. 

3. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні фактори банкрутства. 

4. Розкрийте сутність  методичних прийомів прогнозування ймовірності  

   банкрутства. 

5. Охарактеризуйте трендовий аналіз ознак банкрутства. 

6. Поясніть основну суть показників забезпеченості власними оборотними 

    коштами, відновлення платоспроможності, втрати платоспроможності. 

7. Розкрийте сутність багатофакторних дискримінантних моделей  оцінки 

    ймовірності банкрутства  підприємства. 
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РОЗДІЛ 13 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Аналіз й оцінку ефективності оподаткування підприємств виконують за 

системою показників, які відображають рівень ефективності сформованої 

податкової політики на підприємствах різних форм власності. Суть і методику їх 

розрахунку наведено в таблиці 13.1. 

Таблиця 13.1 

Оцінка ефективності податкової політики 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт 
оподаткування 
Коподат 

зв

звч
оподат ПП

ПР
К . , 

де ПРч – загальна сума чистого прибутку підприємства, отримана 
                від усіх видів господарської діяльності у звітному періоді; 
     ПП  – загальна сума податкових платежів підприємства у звітному 
                періоді 

Податкомісткість 
реалізованої 
продукції 
ПМреал.прод 

звч

зв
продреал Д

ПП
ПМ

.
.   

Коефіцієнт 
пільгового 
оподаткування 
Коподат.пільг 

ПППЛ

ПЛ
К

звпод

звпод
пільгоподат 





.

.
. , 

де  звподПЛ . – загальна сума пільг з податків, використаних 

                           підприємством у звітному періоді 

Коефіцієнт 
оподаткування 
витрат на 
виробництво 
Коподат.витр.вироб 

виробзв

звс
виробвитроподат ППС

ПП
К


 .

.. , 

де ППс.зв – сума податкових платежів, віднесених на собівартість 
                   продукції звітного періоду; 
Сзв – собівартість продукції звітного періоду 

Коефіцієнт 
оподаткування 
доходів 
Коподат.д 

Д

ПП
К звц

доподат
.

.  , 

де ППц.зв – сума податкових платежів, які входять у ціну продукції й 
                     оплачені за рахунок доходів підприємства у звітному періоді; 
     Д – сума валового доходу підприємства за період 
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Закінчення таблиці 13.1 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт 
оподаткування 
прибутку 
Коподат.пр 

звич

пр
проподат ПР

ПП
К . , 

де ППпр – сума податкових платежів, оплачених 
за рахунок прибутку 
                  підприємства; 
ПРзвич – сума прибутку від звичайної діяльності 

 

У табл. 13.2 наведено результати розрахунку і оцінки ефективності 

оподаткування підприємств. 

Загальний коефіцієнт ефективності оподаткування збільшився на 0,52 грн 

прибутку на 1 грн. загальної суми податкових платежів; зменшилася 

податкомісткість реалізації продукції, тобто, якщо в базисному періоді на 1 грн. 

реалізації припадало 0,179 грн., то в звітному ця величина становила тільки 0,150 

грн. 

Динаміка коефіцієнта оподаткування витрат на виробництво показує 

зменшення суми податків, які включаються в собівартість продукції, у розрахунку 

на 1 грн витрат на 0,013 грн. 

Крім того, спостерігається зниження суми податків, шо входять у ціну 

продукції (податок на додану вартість), у розрахунку на 1 грн. валового доходу. 

Незмінним залишився коефіцієнт оподаткування прибутку. 

У зв’язку з тим, що підприємство не користується пільгами щодо 

оподаткування, коефіцієнт пільгового оподаткування не розраховувався. 

Вищенаведена динаміка показників свідчить про значне підвищення ефективності 

оподаткування підприємства. 

 

 

 

 

 

 



 
348

Таблиця 13.2 

Динаміка показників оцінки ефективності оподаткування підприємств 

 

Розрахунок за період 
Показник 

базисний звітний 
Відхил 

Загальний 
коефіцієнт 
оподаткування 
Коподат  

43,0
0,1642

6,713
  95,0

8,2292

1,2174
  +0,52 

Податкомісткість 
реалізованої 
продукції   
ПМреал.прод 

0,179
9158,9

1642,0
  0,15

15302,8

2292,8
  –0,029 

Коефіцієнт 
оподаткування витрат 
на виробництво 
Коподат.вит.вироб 

 

0,095
7034,0

338,0
  0,082

11532,5

351,8
  –0,013 

Коефіцієнт 
оподаткування 
доходів 
Коподат.д 

0,082
10404,3

848,9
  0,058

16717,6

961,5
  –0,024 

Коефіцієнт 
оподаткування 
прибутку 
Коподат.пр 

0,149
838,7

125,1
  0,149

2553,6

379,5
  – 

Коефіцієнт 
пільгового 
оподаткування 
Коподат.пільг 

– – – 
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Питання для самоперевірки 

1. Поясніть сутність коефіцієнта питомої ваги податків в загальній сумі 

    чистого прибутку. 

2. Розкрийте економічну суть пільгового оподаткування підприємств. 

3. Що спільного та відмінного в оподаткуванні підприємства та виду 

    діяльності? 
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РОЗДІЛ 14 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 ПРОДУКЦІЇ І ПІДПРИЄМСТВА. 

 

14.1. Аналіз конкурентоспроможності товарів. 

Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику продукції, яка 

показує її відмінність від товару конкурента як за ступенем відповідності конкретній 

потребі, так і за витратами на її задоволення. 

Конкурентоспроможність – це сукупність якісних і вартісних характеристик 

товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних 

потреб. 

Завдання аналізу конкурентоспроможності продукції: 

1. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

2. Вивчення факторів, що впливають на її рівень. 

3. Розробка заходів по забезпеченню необхідного рівня конкурентоспроможності 

продукції. 

4. Прогнозування конкурентоспроможності продукції. 

Досягається конкурентоспроможність товару шляхом набуття конкурентних 

переваг, які створюються за рахунок таких методів: 

1) економічних – зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції, 

підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції, підвищення 

кваліфікації персоналу та якості продукції; 

2) техніко-технологічних – проектування і впровадження нових технологій, 

матеріалів, тари; модернізація обладнання та вчасний ремонт устаткування тощо; 

3) соціально-трудових – створення нормальних умов праці та відпочинку 

трудового колективу, система безперервного навчання працівників підприємства; 
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4) організаційних – удосконалення організаційної структури управління та 

виробничої структури підприємства, методів стратегічного і оперативного 

планування, мотивації персоналу; 

5) маркетингових – удосконалення методів розроблення маркетингового 

комплексу, використання цінової і товарної політики, торгової марки, ефективного 

управління каналами розподілу продукції і комплексу просування; 

6) адаптивних – своєчасне реагування на зміни зовнішнього середовища і 

розробка ефективних заходів адаптації внутрішнього механізму функціонування 

підприємства. 

Забезпечення конкурентоспроможності продукції на належному рівні 

передбачає необхідність її кількісної оцінки. Оцінка конкурентоспроможності 

продукції базується на наступних поняттях: 

 конкурентоспроможність продукції – відображає рівень якості самої 

продукції; 

 конкурентоспроможність виконання – відображає ту ступінь, в якій 

товари фактично задовольняють потреби клієнтів;  

 конкурентоспроможність відповідності – відображає ту міру, якою 

продукція чи послуги, що надаються фірмою, відповідають внутрішнім 

специфікаціям. 

Оцінка конкурентоспроможності заснована на дослідженні потреб покупця і 

вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він повинен відповідати 

певним технічним, нормативним і економічним параметрам. 

Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей 

товару, що визначають особливості галузі та способи його використання, а також 

функції, які виконує товар у процесі його використання. До технічних параметрів 

відносяться: 

1. Параметри призначення характеризують сферу використання продукції та 

функції, які вона повинна виконувати. Вони поділяються на: 

- класифікаційні  – характеризують належність продукції до певного класу і 

використовуються для оцінки лише на етапі вибору області застосування продукції 
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та товарів-конкурентів; вони є базою для подальшого аналізу, але у подальших 

розрахунках участі не беруть (пасажиромісткість засобів транспорту); 

- технічної ефективності  – характеризують прогресивність технічних рішень і 

використовуються при розробці та виготовленні продукції (продуктивність 

верстату); 

- конструктивні – характеризують основні проектно-конструкторські рішення, 

які використовуються при розробці виробу (склад виробу, його структура, розміри, 

вага). 

2. Ергономічні параметри представляють продукцію з точки зору її 

відповідності властивостям людського організму при виконанні трудових операцій 

чи споживанні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні властивості людини, що 

проявляються у виробничих і життєвих процесах). 

3. Естетичні параметри характеризують інформаційну виразність, 

раціональність форми, досконалість виробничого виконання продукції і стабільність 

товарного виду. Ці параметри моделюють зовнішнє сприйняття продукції і 

відображають саме такі її зовнішні властивості, які є для споживача 

найважливішими. 

Нормативні параметри – визначають відповідність товару (властивості 

продукції, які регламентуються) встановленим нормам, стандартами і вимогам, що 

обумовлені законодавством та іншими нормативними документами. До них 

відносяться параметри патентної чистоти, екологічні параметри, параметри безпеки, 

по яких для даного ринку встановлені обов’язкові діючі вимоги міжнародних, 

національних стандартів, технічних регламентів, норм законодавства. 

Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво та ціни 

споживання (певні витрати споживача) через витрати на купівлю, обслуговування, 

споживання та утилізацію товару, що визначаються властивостями товарів, а також 

умовами їх придбання і використання на конкретному ринку. Економічні параметри 

поділяються на одноразові (витрати на придбання продукції (ціна), транспортування, 

митні тарифи та витрати, витрати на наладку та пробний запуск, якщо вони не 

включені у ціну) та поточні (витрати на оплату праці персоналу, на пальне та 
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електроенергію, на основні та допоміжні матеріали, додаткові витрати, пов’язані з 

доставкою). 

Кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності товарів залежить від об’єкту 

дослідження та обраної методики. В економічній науці виділяють такі методи та 

підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів: 

1. Диференціальний метод – заснований на використанні одиничних 

параметрів товарів, що аналізуються, бази порівняння та їх співставлення. 

Рівень конкурентоспроможності продукції оцінюється за допомогою так 

званих “жорстких” і “м’яких” параметрів. Кожний “жорсткий” параметр має 

конкретну величину, яка виражається в кілограмах, метрах, інших одиницях і 

оцінюється в формі процентного відношення фактичної величини параметра до 

величини, яка характеризує задоволення потреби на 100%. 

Для оцінки конкурентоспроможності продукції необхідно співставити 

параметри аналізованого виробу і товару-конкурента з рівнем заданим потребами 

покупця і порівняти ці результати. З цією метою розраховують одиничні, групові і 

інтегральний показники конкурентоспроможності продукції. 

Одиничні показники (qi) відображають процентне співвідношення будь-

якого технічного, нормативного або економічного параметра (Pi) до величини 

того ж параметра товару-конкурента або товару-еталону, який повністю 

задовольняє певну потребу (Pi0): 

0i

i
i P

Pq                                                                                                                 (14.1) 

 

При аналізі конкурентоспроможності за нормативними параметрами 

одиничний показник може приймати тільки два значенні: 1 та 0. Якщо аналізований 

товар відповідає обов’язковим нормам і стандартам, цей показник дорівнює 1, в 

протилежному випадку – цей показник дорівнює 0. 

При оцінці за технічними та економічними параметрами одиничний показник 

може приймати значення від 0 до 1. Проте, можливий і варіант коли показник буде і 

більше 1 – це у випадку якщо базові значення параметрів встановлені нормативною 
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технічною документацією, спеціальними умовами, замовленнями, договорами 

(фактичний результат виявився кращим ніж зазначено  договорі).  

Якщо параметри показника, які оцінюються, не мають фізичного виміру 

(зовнішній вигляд, комфортність), то для надання їм кількісних характеристик 

необхідно використовувати методи оцінки в балах. 

Диференціальний метод дозволяє визначити за якими показниками досягнутий 

чи не досягнутий рівень конкурентоспроможності, які з параметрів найбільш 

відрізняються від базових. Але цей метод тільки констатує факт 

конкурентоспроможності товару та наявності в ній недоліків порівняно з товаром-

конкурентом (еталоном). Він не враховує вплив вагомості кожного параметру на 

прихильність покупців при виборі товару.   

2. Комплексний метод – заснований на використанні комплексних (групових, 

інтегральних) показників або співставленні корисних ефектів товарів, що 

аналізуються. 

Груповий показник поєднує одиничні показники за однорідною групою 

параметрів за допомогою вагових коефіцієнтів, визначених експертним шляхом. 

Розрахунок групового показника за нормативними параметрами проводиться 

за формулою: 

 



n

i
нiH qJ

1
,                                                                                                       (14.2) 

де qнi – одиничний показник конкурентоспроможності за і-тим нормативним 

параметром.  

Оцінку ступеня задоволення потреби покупців споживчими властивостями 

(технічними параметрами) виробу визначають як:  





n
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1
,                                                                                                     (14.3) 

де п – число аналізованих кількісних параметрів; 

аі – вагомість і-го параметричного індексу; 

ji  – параметричний індекс і-го параметру (одиничний показник). 
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Груповий індекс конкурентоспроможності за економічними параметрами може 

визначатись двома способами: 

1) аналогічно до попереднього індексу: 





m

j
jje iaJ

1
,                                                                                                      (14.4) 

де т – число аналізованих економічних параметрів; 

аj – вагомість j-го параметричного індексу; 

ij – параметричний індекс  j-го параметру (одиничний показник). 

2) на основі визначення повних витрат споживача на придбання і використання 

товару (В), як суми одноразових витрат на придбання товарів ( однВ ) та середніх 

сумарних витрат на експлуатацію товарів за відповідний строк їх служби ( ісерВ . ): 





Т

і
ісеродн ВВВ

1
. ,                                                                                                (14.5) 

де і- рік служби;       Т – строк служби) 

тоді    
0В

ВJe  ,     (де В0 – повні витрати споживача відносно товару-еталону) 

Інтегральний показник являє собою відношення групового індексу за 

споживчими властивостями до групового індексу за економічними параметрами. 
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JI  ,                                                        (14.6) 

Якщо інтI >1, то товар більш конкурентоспроможний, якщо інтI <1 – 

поступається товару-конкуренту. 

3. Змішаний метод – це поєднання диференціального і комплексного методів. 

За даним методом частини параметрів розраховується диференціальним методом, а 

інша частина – комплексним методом. Проте даний метод не враховує факторів 

ступеня новизни товару, символічних фактори, що розглядаються в розрізі 

суспільних норм (товар надає певного статусу його власнику), додаткових факторів, 

що безпосередньо не відносяться до продукту. 
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Крім цього конкурентоспроможність визначається такими показниками: 

- ціна, термін доставки, умови оплати; 

- наближення продавців до покупців, зручність розрахунків, гарантійне та 

післягарантійне обслуговування; 

- економічність товару, вартість сировини і запчастин, обслуговуючий 

персонал та його кваліфікація; 

- сервісне обслуговування. 

Для багатономенклатурної продукції рекомендується визначати інтегральний 

показник конкурентоспроможності з погляду маркетингового підходу за такою 

формулою: 

)()(. sftf
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І

e

n
пбн   ,                                                                                       (14.7) 

β – нормативно-кон’юнктурний коефіцієнт, що враховує відповідність 

нормативним параметрам, дотримання авторських прав і законодавчих рамок 

( 



п

і
niQ

1

 ) 

niQ  – одиничний показник за і-тим нормативним параметром) 

)(tf  – часовий фактор – відображає залежність рівня конкурентоспроможності 

від життєвого циклу товару, зміни переваг споживачів у випадку появи на ринку 

можливих нововведень; 

)(sf  – стимулюючий фактор – функція відносини обсягу продажів у 

грошовому вираженні до витрат на стимулювання збуту. Він залежить від споживчих 

властивостей товару, його ціни, якості стимулюючих коштів і витрат на них 

порівняно з конкурентами. 

Маркетинговий підхід до дослідження конкурентоспроможності товару 

викликав появу такого поняття, як конкурентоспроможність торгової марки. 

Конкурентоспроможність торгової марки – це сукупність специфічних 

функціональних та емоційних властивостей, яка за допомогою ефективних 

інструментів маркетингу сприяє підсиленню та утриманню конкурентної переваги за 
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рахунок формування стійкої прихильності до товару і залучення потенційних 

споживачів – сегменту ринку підприємства. 

Досить показовим в плані наочності є графічний метод оцінки 

конкурентоспроможності товарів, який проводиться на підставі побудови 

багатокутників конкуруючих між собою товарів різних підприємств-конкурентів. 

Багатокутник конкурентоспроможності надає товаровиробнику можливість 

встановити переваги і недоліки – як свого товару, так і товару-конкурента – на основі 

певних показників. Кількість цих показників залежить від специфіки товару. Оцінка 

характеристик (показників) проводиться експертним методом у балах. Потім на 

кожний промінь наносяться точки відповідно до отриманого бала певного товару. 

Послідовно з’єднав всі точки, отримуємо багатокутник за кожним товаром. 

                                             якість 

                           упаковка                               ціна  

 

 

торгова марка                                                        асортимент 

 

 

 

                реклама                                            органолептичні показники 

 

                                            екологічність 

 

Рис. 14.1. Багатокутник конкурентоспроможності товару. 

 

Для більш поглибленого аналізу конкурентоспроможності товару 

визначаються площі фігур, які утворилися в результаті значень критеріїв, та їх 

співвідношення між собою. Площа всього кола умовно приймається за ринок 

товарів. Співвідношення площ товарів до загальної площі умовно приймається за 

частку ринку, охоплену певним товаром. 
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Матриця конкурентоспроможності товару включає такі синтезуючі фактори: 

якість (відповідність стандарту), ціна, торгова марка, органолептичні показники, 

асортимент, реклама, упаковка, екологічність. Вважається, що найбільш 

конкурентоспроможним є той товар, що має оптимальне співвідношення 

характеристик якості і ціни товару. Чим більша різниця між споживчою цінністю 

товару для покупця і ціною, яку він за нього платить, тим вищим є запас 

конкурентоспроможності товару. 

Зважаючи на різноманіття показників конкурентоспроможності товарів, ряд 

економістів процедуру аналізу конкурентоспроможності продукції об’єднують у такі 

чотири етапи: 

1) Визначення індивідуальних і групових показників конкурентоспроможності 

продукції. 

2) Визначення рівня конкурентоспроможності нового товару шляхом 

порівняння цін споживання нового товару і товару конкурента. При цьому ціна 

реалізації товару визначається методом нормативного прибутку, де за основу 

береться мінімально необхідний для продавця рівень рентабельності продукції. 

3) Оцінка рівня якісно-цінової конкурентоспроможності нового товару. 

Визначення інтегрального показника відбувається за формулою: 

сп

nк
ця Ц

JЦ
І


 ,                                                                                                     (14.8) 

де Цк – ціна конкурента;     Цсп – ціна споживання товару. 

4) Визначення рівня конкурентоспроможності по сервісних факторах. 
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Рис. 14.2. Методика аналізу конкурентоспроможності продукції 

 

Крім рейтингової оцінки конкурентоспроможності товару для визначення 

фактичного положення виробу на визначеному ринку можна використовувати 

матричний метод. Його суть полягає у побудові матриці, в якій по вертикалі 

відображаються темпи росту обсягу продаж всіх або основних фірм-продавців на 

ринку, а по горизонталі вказується частка ринку, що контролюється даною фірмою. 

Чим більша ця частка, тим вище фактична конкурентоспроможність товарів фірми на 

даному ринку і навпаки. З цією ж метою розраховують і такий показник, як 

відношення частки, що займає фірма на ринку, до частки найбільш великого 

(значного) конкурента. Якщо це співвідношення більше одиниці, то частка фірми 

вважається високою, якщо менше – низькою. 

 

14.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції і підприємства. 

Можливість виживання підприємства в умовах постійної конкурентної 

боротьби залежить від його конкурентоспроможності. 

Вивчення ринку Збір даних про 
конкурентів 

Вивчення запитів 
покупців 

Формулювання вимог до виробу і визначення переліку показників оцінки 
конкурентоспроможності продукції. 

Економічні параметри Технічні параметри Нормативні параметри 

Визначення рівня одиничних і групових параметрів 
конкурентоспроможності 

Розрахунок інтегрального показника та висновок про 
конкурентоспроможність товару 

Розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності 
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Незважаючи на різні підходи до визначення суті поняття, усі дослідники 

визначають такі риси цього показника: 

1) порівняльний характер (виявляється тільки за умов порівняння цього об’єкту 

з іншими); 

2) часовий характер (динамічність) – рівень конкурентоспроможності, 

досягнутий в даний момент часу, не може розглядатись як довгострокова 

характеристика об’єкту; 

Конкурентоспроможність підприємства – це можливість ефективної 

господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації в умовах 

конкурентного ринку. 

Конкурентоспроможність організації – здатність вести успішну конкурентну 

боротьбу. 

Конкурентоспроможність підприємства – це рівень його компетенції 

відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні 

виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих складових: 

технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу тощо, що знаходить 

вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, 

продуктивність тощо. 

Конкурентоспроможність окремого підприємства на певному сегменті 

товарного чи регіонального ринку виступає як узагальнююча оцінка його 

конкурентних переваг в питаннях формування ресурсного потенціалу, якості 

задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому ефективності 

функціонування господарчої системи, які мають місце на момент чи протягом 

періоду оцінювання. 

Складність конкретизації поняття «конкурентоспроможність підприємства» 

виходить із його особливостей, а саме конкурентоспроможність: 

1) як адаптивність не є іманентною (властивою) якістю підприємства; 

2) може виникати і бути оціненою тільки за наявності конкурентів; 

3) відносне поняття і має різний рівень по відношенню до різних конкурентів; 

4) залежить від рівня конкурентоспроможності продукції, галузі, країни. 
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Таблиця 14.1 

Основні фактори, які визначають конкурентоспроможність підприємства на ринку 

Конкурентоспроможність підприємства 

Якість задоволення 
споживчого попиту 

Ефективність функціонування 
господарської системи 

Ресурсний потенціал 

Часткові 
показники 

Узагальнюючі 
показники 

1) обсяг і структура 
реалізованої продукції 
(РП); 
2) темпи зростання РП; 
3) широта, глибина 
асортименту; 
4) конкурентоспромож-
ність реалізованих 
товарів; 
5) якість 
обслуговування; 

1) ефективність 
використання 
ресурсів 
2) ефективність 
притягнення 
капіталу. 

1) рентабельність 
капіталу та обороту; 
2) тривалість 
операційного і 
фінансового циклу; 
3) фінансова стійкість; 
4) платоспроможність.

1) організація 
виробництва, обсяг і склад 
матеріально-технічної 
бази; 
2) місце розташування 
підприємства; 
3) обсяг, склад трудових 
ресурсів; 
4) обсяг, джерела 
фінансових ресурсів; 
5) організація 
менеджменту на 
підприємстві. 

 

Конкурентоспроможність є одним з вагомих показників стану підприємства як 

господарчої (виробничої) системи, який визначає перспективи його подальшого 

розвитку, можливість досягнення стратегічних цілей та завдань. Підтримування або 

підвищення конкурентоспроможності може розглядатися і як одна з функціональних 

стратегічних цілей (завдань) підприємства. 

Оцінка конкурентоспроможності конкретного підприємства передбачає 

проведення такої роботи: 

1) визначення кола підприємств-конкурентів; 

2) збір інформації про діяльність підприємств-конкурентів; 

3) формування системи оціночних показників; 

4) обробка інформації та отримання узагальнюючої оцінки стану 

конкурентоспроможності. 

І етап – визначення кола підприємств-конкурентів. 

Конкурентоспроможність підприємства є показником порівняльним. Вона 

може бути оцінена тільки шляхом порівняння умов, ресурсів та результатів 

діяльності конкретного торговельного підприємства з певною групою підприємств, 

які визнані його конкурентами. Формування групи підприємств-конкурентів є дуже 
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важливим етапом роботи, оскільки підприємство може бути конкурентноздатним в 

межах певного сегменту ринку, а в межах іншого – бути неконкурентоздатним. 

Підприємства, що визначаються конкурентами певного підприємства, повинні 

відповідати наступним ознакам: 

1. Єдиний регіональний ринок діяльності або його певний сегмент – район 

діяльності, визначений в межах міста, району або області. 

2. Відповідність асортиментної структури товарообороту, широту та глибину 

асортименту товарів, та торговельних послуг що пропонується. 

3. Зіставлення фаз життєвого циклу підприємства та основ них стратегічних 

цілей розвитку. 

4. Застосування однакових каналів розповсюдження товарів. 

5. Наявність доступу та рівність можливостей щодо формування ресурсного 

потенціалу підприємства (перш за все, на ринку закупівлі товарних ресурсів, ринку 

інвестицій та інновацій). 

Перші дві ознаки є визначальними для початку конкурентної взаємодії. 

Невідповідність підприємств за трьома іншими ознаками допускає їх конкуренцію, 

але визначає нерівність стартових умов конкурентної боротьби. 

ІІ етап – збір інформації про діяльність підприємств-конкурентів. 

Інформація, необхідна для оцінки конкурентоспроможності підприємства, 

може бути добута кількома шляхами: 

1. Шляхом отримання об'єктивної кількісної інформації про основні 

результати господарсько-фінансової діяльності підприємств-конкурентів. Джерелом 

її отримання можуть бути форми бухгалтерської, статистичної або податкової 

звітності; кон'юнктурні огляди регіонального споживчого ринку, виконані 

відповідними маркетинговими фірмами; матеріали галузевої та спеціальної преси, 

спеціально замовлені дослідження. 

2. Шляхом збору якісної інформації про діяльність підприємств-конкурентів, 

стратегію та тактику їх діяльності. Така інформація може бути отримана шляхом 

проведення соціологічних опитувань, вибіркових спостережень, залучення експертів 

тощо. 
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Неповнота, а іноді й відсутність доступу до інформації про діяльність фірм-

конкурентів нерідко обумовлює необ’єктивну оптимістичну оцінку стосовно 

переваги підприємства над його конкурентами. 

Повнота збору інформації та широта використаних джерел є запорукою 

об'єктивності висновків, які будуть отримані на стадії її обробки. 

ІІІ етап – формування системи оціночних показників. 

Виходячи з теоретичних основ оцінки конкурентоспроможності підприємства 

та враховуючи наявну інформацію, формують перелік основних критеріїв та 

показників оцінки конкурентоспроможності. 

Основні критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності підприємства 

наведено у таблиці 14.2. Як видно з таблиці, в процесі оцінки 

конкурентоспроможності підприємства можуть використовуватися як кількісні, так і 

якісні показники. 

Система кількісних показників, що застосовується для оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, включає показники оцінки ефективності 

управління персоналом підприємства, основними засобами і обіговими коштами, 

фінансовим станом підприємства; ефективності використання трудових, 

матеріальних, фінансових ресурсів. Якісні показники використовуються в процесі 

оцінки у вигляді опису (образу) або у вигляді бальної оцінки якості, отриманої на 

основі експертного співставлення фактичного стану з найкращим. 

 

Таблиця 14.2 

Критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності 

Напрямки 
діяльності 

Критерії та напрямки оцінки 

Обсяг та склад товарної продукції 
Перелік та обсяг послуг, що надаються 
Виробнича потужність підприємства  
Обсяг, склад витрат на виробництво і реалізацію продукції та їх рівень 

1. Виробнича 
діяльність 

Забезпечення виробництва (обсяг надходження матеріалів, виробничі запаси 
та їх  відповідність нормативам, ритмічність поставки тощо) 
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Закінчення таблиці 14.2 

Напрямки 
діяльності 

Критерії та напрямки оцінки 

Обсяг та структура капіталу, його ціна 
Рентабельність діяльності та використання капіталу 
Фінансове становище та платоспроможність підприємства 
Обсяг та склад оборотного капіталу та його використання 
Тривалість операційного циклу та його окремих елементів 
Структура та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства 

2. Фінансова 
діяльність 

Обсяг та склад інвестиційних вкладень 
Забезпеченість робочою силою (укомплектованість штатів та їх відповідність 
потребам) 
Продуктивність та ефективність праці 
Рівень заробітної платні та соціальних виплат, його відповідність ринковому 
рівню 

3. Кадрова робота 

Стабільність складу колективу (плинність кадрів та її причини) та інше 
Асортиментна політика 
Цінова політика 
Рекламна діяльність 
Організація  господарських  зв'язків,  їх стабільність та ефективність 

4. Комерційна 
діяльність 

Конкурентоспроможність реалізованої продукції (торгова марка, швидкість 
реалізації) та інше 
Система планування 
Оперативне управління 
Професійний рівень керівників та спеціалістів 
Раціональність організаційної структури 

5. Організаційна 
та управлінська 
діяльність 

Інформаційне  забезпечення, технологія управління тощо 

 

IV етап – обробка інформації та отримання узагальнюючої оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства проводиться різними методами. 

Основними з них є: 

І. Метод різниць. Його суть полягає у визначенні переваг та недоліків 

підприємства за окремими показниками, що порівнюються (об'єктами оцінки). 

При застосуванні даного методу підприємство, що оцінюється, порівнюється 

тільки з одним підприємством-конкурентом. За кожним з показників, що 

порівнюються, визначається не тільки позиція оцінюваного підприємства, а й 

кількісний розрив у досягнутих значеннях. 

II. Метод рангів. Він визначає загальні положення, сильні та слабкі сторони 

підприємства, що оцінюється, в боротьбі з конкурентами. 
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Застосування даного методу ґрунтується на визначенні місця підприємств 

конкурентів за кожним об'єктом оцінки шляхом ранжирування досягнутих значень 

показників. Проведення такої роботи дозволяє визначити, за якими порівняльними 

критеріями оцінки підприємство випереджає конкурентів, а за якими – відстає 

(кількісна оцінка відставання (випередження) в цьому разі не проводиться). 

Підсумовування місць (рангів) окремих підприємств за всіма показниками 

оцінки дозволяє виявити найбільш конкурентоспроможне підприємство за 

критерієм мінімуму набраних рангів (якщо найкращий стан показника оцінки 

визначається як мінімальний ранг) або за критерієм максимуму набраних рангів 

(якщо найкращий стан оцінюється максимальним рангом). Обраний принцип 

оцінювання повинен дотримуватися стосовно всіх показників оцінки. 

Порівняння суми рангів, отриманих підприємством, що оцінюється за 

найкращими показниками дозволяє визначити місце підприємства та його основного 

конкурента в конкурентній боротьбі. 

Перевагою даного методу є його простота, можливість застосування для 

оцінок як кількісних, так і якісних показників. В той же час даний метод дає тільки 

посередній результат, не дозволяє оцінити ступінь відставання підприємства від 

його основного конкурента. 

III. Метод балів. Його застосування дозволяє визначити узагальнюючу 

кількісну оцінку становища підприємства в конкурентній боротьбі при наявності 

кількох конкурентів. 

Застосування даного методу передбачає: 

1. Складання матриці оціночних показників для порівняння підприємства з 

його конкурентами. 

2. Виділення найкращого значення окремого оціночного показника з даної 

сукупності підприємств та присвоєння йому визначеного бального значення (за 

самостійно встановленою шкалою оцінювання) – Бмах. 

 

 

 



 366

3. Розрахунок балів, отриманих іншими підприємствами за даним оціночним 

показником шляхом порівняння їх фактичних значень з найкращими в даній 

сукупності: 

махі
iн

ij
ij Б

З

З
Б  ,                                                                                                      (14.9) 

де Зij- фактичне значення і-го оціночного показника по j-тому підприємству; 

    3iн – найкраще значення і-го оціночного показника по даній сукупності; 

    Бмахі – максимально встановлений бал оцінювання окремого показника. 

4. Встановлення значущості (вкладу) конкретного показника оцінки в загальну 

оцінку конкурентоспроможності підприємства – ЗНІ. 

Рівень значущості окремих оціночних показників задається експертно з 

урахуванням уявлення про роль даного показника в формуванні загального висновку 

про ступінь конкурентоспроможності підприємства. 

5. Отримання узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності з 

використанням наступної формули: 

і

k

j
sjі ЗНБУЗ 

1
                                                                                                (14.10) 

Застосування цього методу дозволяє не тільки визначити основних 

конкурентів та місце в конкурентній боротьбі підприємства, яке оцінюється (за 

критерієм максимуму набраних балів), а й оцінити ступінь його наближення до 

найбільш конкурентоспроможного підприємства. 

IV. Метод "еталону" (графічний метод). Цей метод використовується для 

наочного відображення зон конкурентних переваг та недоліків підприємства 

(ідентично графічному методу для продукції). Для застосування методу необхідно: 

1. Визначити напрямки (зони) оцінки конкурентоспроможності. Для наочності 

отриманого результату рекомендовано обмежитись 5-6 напрямками оцінки. 

2. Встановити максимальну (еталонну) кількість балів оцінювання, однакову 

за кожним напрямком. 

3. Визначити кількість балів, набраних підприємством, що оцінюється, в 

порівнянні з еталонним значенням. 
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4. Здійснити побудову графічної ілюстрації стану конкурентоспроможності 

підприємства. 

Радіус еталонного кола та масштабування вісей еталонного багатокутника 

визначається встановленим максимальним балом оцінювання. Багатокутник 

фактичного стану підприємства будується шляхом відкладання на вісях (напрямках 

оцінки) фактично набраних балів та з'єднання отриманих точок. Даний метод може 

застосовуватися не лише для оцінки конкурентоспроможності підприємства 

відносно фактичних конкурентів, а й для порівняння з еталонним станом (ідеальною 

моделлю) функціонування підприємства. 

Сервісні послуги і реклама є досить вагомими факторами в конкурентній 

боротьбі за покупця (замовника). Вони потребують додаткових витрат, але 

збільшують обсяги продажу і прибуток. Тому в процесі аналізу необхідно 

встановити, які види сервісних послуг надає підприємство і як це стимулює попит на 

продукцію, скільки коштів витрачається на рекламу і яка її ефективність, тобто чи 

прослідковується зв’язок між активністю реклами і рівнем збуту, рівнем прибутку, 

чи помітний фірмовий знак даного підприємства серед конкуруючих підприємств, 

наскільки упаковка товару сприяє збільшенню обсягу продаж? 

Для вивчення впливу даних факторів на обсяг продаж, суму прибутку можна 

використовувати прийоми співставлення паралельних рядів чисел, аналітичних 

групувань, кореляційного аналізу. 

Взагалі у світі існує декілька підходів до оцінки конкурентоспроможності 

підприємства. Крім вже розглянутих варто зазначити ще декілька. 

Метод визначення конкурентоспроможності на основі теорії конкурентних 

переваг (автор М.Портер). Виділяють два види конкурентних переваг: зовнішню і 

внутрішню. Зовнішня конкурентна перевага – це перевага у властивостях товару, яка 

створює «цінність для покупця» внаслідок повнішого задоволення його потреби. Ця 

перевага збільшує «ринкову силу» підприємства, тому вона зможе змусити ринок 

підняти ціну продажу вище, ніж пріоритетний конкурент, який не володіє такою 

перевагою (перевагою в ціні товару). Оцінкою такої сили можна вважати 

еластичність попиту за ціною. Внутрішня конкурентна перевага – це перевага 
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підприємства у витратах виробництва (обігу), яка створює «цінність для виробника» 

внаслідок вищої його продуктивності. Внутрішня перевага забезпечує підприємству 

більшу стійкість до зниження ціни продажу, яка нав’язана ринком або конкурентами, 

та вищу рентабельність. 

Ці два типи конкурентної переваги, які мають різне походження, часто 

виявляються несумісними. Вважається, що їх можна виявити під час визначення 

«ринкової сили» (співвідношення максимальної ціни продажу товару конкретного 

підприємства та ціни пріоритетного конкурента) та «продуктивності» 

(співвідношення витрат на одиницю продукції конкретного підприємства та 

пріоритетного конкурента).  

Показником потенційних переваг підприємства можна вважати частку ринку, 

яка йому належить за кількістю реалізованої продукції або за загальною вартістю 

реалізованих товарів: 
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де п – кількість підприємств, що функціонують на цьому ринку. 

Залежно від того, чому дорівнює співвідношення в
і

к
і

ЧР
ЧР  визначають, в якому 

ціновому сегменті працює підприємство. 

Таблиця 14.3 

Рівень конкурентоспроможності підприємства 

в
і

к
і

ЧР
ЧР

 Рівень конкуренто-
спроможності 

Критерії оцінки 

менше 1 Високий Частка ринку конкретного підприємства перевищує 
частку ринку пріоритетного конкурента 

дорівнює 1 Середній Частка ринку конкретного підприємства дорівнює 
частці ринку пріоритетного конкурента 

більше 1 Низький Частка ринку конкретного підприємства значно 
нижча, ніж частка ринку пріоритетного конкурента 

 

Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції. Згідно з цією теорією, 

найбільш конкурентоспроможним є те підприємство, де найкращим чином 

організована робота всіх служб і підрозділів. На ефективність діяльності кожної із 
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служб впливає велика кількість факторів, ресурсів підприємства. В основі методу 

лежить оцінка 4-х групових показників або критеріїв конкурентоспроможності. 

Перша група – показники, що характеризують ефективність управління 

виробничим процесом, економічність виробничих витрат, раціональність 

експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, 

організацію праці на підприємстві (витрати виробництва (обігу) на одиницю 

продукції, фондовіддача, рентабельність товарів, продуктивність праці). 

Друга група – ефективність управління оборотними коштами, незалежність 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування, здатність підприємства 

розплачуватись за свої борги і можливість стабільного розвитку підприємства в 

майбутньому (коефіцієнти автономії, платоспроможності, абсолютної ліквідності, 

оборотності оборотних коштів). 

Третя група – показники, які дають уяву про ефективність управління збутом і 

просування товару на ринку засобами реклами і стимулювання (рентабельність 

продажів, коефіцієнти затовареності готовою продукцією, завантаженості 

виробничих потужностей, ефективності реклами і стимулювання збуту). 

Четверта група – показники конкурентоспроможності товару (якість товару і 

ціна). 

Кожен з показників має різні ступені важливості для розрахунку 

конкурентоспроможності підприємства (Кксп). Коефіцієнти вагомості критеріїв були 

визначені експертним шляхом, а розрахунок критеріїв і коефіцієнтів визначається за 

формулами середньозваженої арифметичної: 

тзппксп КЕФЕК 33,023,029,015,0  ,                                                     (14.12) 

де Еп – значення критерію ефективності виробничої діяльності підприємства; 

    Фп – значення критерію фінансового стану підприємства; 

     Ез – значення критерію ефективності організації, збуту і просування товару 

            на ринку; 

Кт – значення критерію конкурентоспроможності товару. 

ПРФВЕ тп 1,04,019,031,0                                                                      (14.13) 
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олабплап ККККФ 15,036,02,029,0 .                                                            (14.14) 

рзвпзпз КККРЕ 13,021,029,037,0  ,                                                            (14.15) 

де В – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції; 

    Ф – відносний показник фондовіддачі; 

    Рт – відносний показник рентабельності товару; 

    П – відносний показник продуктивності праці; 

    Ка – відносний показник автономії підприємства; 

    Кпл – відносний показник платоспроможності підприємства; 

    Каб.л – відносний показник абсолютної ліквідності підприємства; 

    Ко – відносний показник оборотності оборотних коштів; 

    Рп – рентабельність продажів; 

    Кз – затовареність готовою продукцією; 

    Кзвп – завантаження виробничих потужностей; 

    Кр – ефективність реклами і засобів стимулювання збуту. 

В цілому алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності 

організації передбачає три поступові етапи: 

1) розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності організації та 

переведення показників у відносні величини (бали). Для переведення показників у 

відносні величини здійснюється їх порівняння з базовими. Для цього рекомендована 

15-бальна шкала. Значення «5 балів» надається показнику, який гірший за базовий; 

«10 балів» – на рівні базового; «15 балів» – значення показника краще за базове. 

2) розрахунок критеріїв конкурентоспроможності підприємства за вище 

наведеними формулами. 

3) розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства. 

Дана оцінка більш за все підходить для оцінки діяльності промислового 

підприємства. Що стосується 15-бальної шкали, то розмірність можна змінити, або 

ввести проміжні значення, якщо відхилення від бази незначні. 

Метод оцінки конкурентоспроможності підприємства на підставі рівня 

фінансової стійкості підприємства. Оцінка повинна базуватись на комплексному, 

багатовимірному підході і враховувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, як – 
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рівень фінансової стійкості підприємства, так і реальне становище підприємств-

конкурентів. Побудова методики здійснюється на підставі теорії матриці та 

векторної алгебри. Постановка завдання оцінки конкурентоспроможності 

формулюється таким чином: визначити розрахункові значення показників 

конкурентоспроможності з метою виявлення безліч найбільш близьких підприємств 

стосовно деякого еталонного. Для аналізу конкурентоспроможності будується 

матриця виду: ijaA  , ni ,1 , mj ,1  (де п – кількість підприємств; т – кількість 

показників; ija – показник j, що характеризує підприємство i). 

Можна використовувати такі показники: рентабельність активів, інвестицій, 

основних виробничих фондів, продукції; фондовіддача; коефіцієнти оборотності 

оборотних коштів, концентрації власного капіталу, маневреності, абсолютної 

ліквідності. Якщо зміна всіх показників у більший бік розглядається як позитивне 

явище, то для оцінки конкурентоспроможності можна використовувати значення 

векторів. Таким чином, одержуємо узагальнені характеристики всіх векторів, і 

кожний з них можна порівняти з нормативним. Найбільш конкурентоздатному 

підприємству відповідатиме вектор з максимальним значенням. 

Метод, що заснований на комплексній оцінці фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Характеризує конкурентоспроможність підприємства з 

точки зору оцінки вартості підприємства. Критерієм ефективності підприємства є 

зростання добробуту власників (акціонерів) або зростання вартості підприємства. Це 

зростання визначається як різниця між вартістю капіталу, який внесений акціонером 

(власником частки) при створенні підприємства, і вартістю цієї ж частки при її 

можливому продажу. 

На практиці існує три підходи до визначення вартості підприємства: доходний, 

порівняльний (ринковий), затратний (на основі активів). Найбільш поширеним є 

перший – доходний. Він заснований на припущенні про те, що вартість підприємства 

може бути визначена як сума доходів, які воно приносить своєму власнику. 

Метод визначення конкурентоспроможності підприємства бенчмаркінг. 

Бенчмаркінг – діяльність за допомогою якої підприємство вивчає «кращу» 
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продукцію та маркетинговий процес, що використовується прямими конкурентами, 

які працюють на ринку, для виявлення можливих способів вдосконалення їх власних 

методів. Його цілями є: визначення конкурентоспроможності підприємства та його 

слабких сторін; усвідомлення необхідності змін; добір ідей щодо кардинального 

поліпшення бізнес-процесів; виявлення найкращих прийомів роботи для 

підприємства; розробка інноваційних підходів до вдосконалення бізнес-процесів; 

сприяння постановці довгострокових цілей за показниками якості роботи, котрі 

значно перевищують поточні; переорієнтування корпоративної культури та 

ментальності. На макрорівні використовується як інструмент для зміцнення 

конкурентних позицій підприємства на ринку. 

Принципи бенчмаркінгу: 

1) взаємність – діяльність, заснована на взаємному відношенні, згоді й обміні 

даними, що забезпечують «виграшну» ситуацію для обох сторін (погоджуються межі 

діапазону інформації, порядок обміну даними, логіка проведення досліджень); 

2) аналогія – оперативні процеси партнерів повинні бути схожими.  

3) вимірювання – для можливості порівняння характеристик, визначених на 

декількох підприємствах; 

4) достовірність – аналіз на основі фактичних даних, а не тільки на базі інтуїції. 

Найбільш поширеними є три види бенчмаркінгу: внутрішній (зіставлення 

характеру і якості роботи аналогічних підрозділів у межах підприємства, нерідка 

того самого підрозділу протягом визначеного часу); зовнішній (вимір характеристик 

підприємства й їх зіставлення з характеристиками конкурентів; дослідження 

специфічних продуктів, можливостей процесу або адміністративних методів 

підприємств-конкурентів); функціональний (оцінка позиції підприємства у галузі). 

Це необхідно для зіставлення витратних-результативних показників з аналогічними 

по характеру робіт, які виконуються організаціями. 

Методика проведення бенчмаркінгу включає такі етапи: 

1. Оцінка підприємства і визначення областей для удосконалення. Включає 

діагностику підприємства, визначення ключових показників діяльності. Інформація, 

отримана в ході оцінки є базою для порівняння з конкурентами або еталоном і 
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дозволяє виявляти сильні і слабкі сторони діяльності підприємства. Області, де 

показники помітно відстають від конкурентних або еталонних, являють собою об’єкт 

для бенчмаркінгу. 

2. Визначення предмета еталонного зіставлення. Еталонне зіставлення 

засноване на порівнянні процесів. Процеси поділяються на основні і допоміжні. 

Основні – це процеси поточної діяльності, результати яких спрямовані на 

задоволення потреб зовнішніх клієнтів – проектування продуктів, маркетинг, збут, 

виробництво продукції, після продажне обслуговування. Допоміжні процеси 

забезпечують існування основних процесів – керування персоналом, інформаційний 

менеджмент, керування фінансами. 

3. Пошук еталонної компанії і вибір форми еталонного зіставлення. Одним зі 

шляхів пошуку є вивчення публікацій в пресі та власні знання керівників про 

конкурентів. 

4. Збір інформації. Одним з інструментів може бути контрольний лист, де як 

оціночний елемент можуть виступати деталізовані етапи бізнес-процесу, методи 

керування. 

5. Аналіз інформації, визначення обмежень по реалізації проекту і розробка 

плану впровадження. 

6. Впровадження отриманого досвіду в діяльність підприємства. 

7. Повторна самооцінка і аналіз поліпшень. 

Бенчмаркінг проводиться за такими параметрами: ринкова частка, якість 

продукції, ціна продукції, технологія виробництва, собівартість продукції, 

рентабельність продукції, рівень продуктивності праці, обсяг продажів, канали збуту 

продукції, близькість до джерел сировини, якість менеджерської команди, нові 

продукти, співвідношення світових і внутрішніх цін, репутація фірми. 
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Питання для самоперевірки 

 

1. Що таке конкурентоспроможність продукції (товару)? 

2. Яким технічним параметрам має відповідати товар, щоб задовольнити 

    потреби покупця? 

3. Які існують методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності  

   товарів? В чому їх особливості? 

4. Назвіть переваги і недоліки методу побудови багатокутника 

   конкурентоспроможності товару. 

5. Перерахуйте критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності 

    підприємства. 

6. Охарактеризуйте найпростіші методи оцінки конкурентоспроможності  

    підприємства. 

7. Охарактеризуйте метод, заснований на теорії ефективної конкуренції. 

    Поясніть його популярність серед інших методів. 
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