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ВСТУП 

 
Функціонування ринкових багатоукладних відносин в народному господарстві потребує не 

лише докорінних змін у структурі різних форм власності, а й істотного вдосконалення системи 

управління виробництвом. Управлінські рішення й дії мають базуватися сьогодні на точних 

розрахунках, глибокому й усебічному економічному аналізі, бути науково обґрунтованими, 

мотивованими, оптимальними. Недооцінювання ролі економічного аналізу, прорахунки у планах і 

управлінських діях призводять до відчутних втрат. Ті підприємства, де економічному аналізу 

приділяють належну увагу, досягають високої економічної ефективності. Економічний аналіз дає 

змогу вибирати оптимальну стратегію й обґрунтовувати управлінські рішення для внутрішніх і 

зовнішніх користувачів інформації. 

Готельно-ресторанний бізнес є важливою складовою сфери послуг, що пов'язаний з 

господарською діяльністю спеціалізованих підприємств, які пропонують на комерційній основі 

власні послуги із забезпечення клієнтів послугами з розміщення та харчування. У сучасних умовах 

господарювання впровадження передових організаційно-управлінських технологій у готельно-

ресторанному бізнесі зумовлює перегляд теоретичних основ діяльності підприємств з метою 

ефективного їх функціонування. Це можливо завдяки проведенню економічного аналізу діяльності 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Студенти оволодівши методикою економічного аналізу формують аналітичне мислення, 

розвивають уміння і навички використання аналітичних інструментів для об'єктивного 

оцінювання господарських ситуацій, вироблення й обґрунтування оптимальних управлінських 

рішень, а також навички якомога повнішого виявлення та використання резервів поліпшення 

фінансово-господарської діяльності готельно-ресторанного підприємств. 

Конспект лекцій з курсу «Економічний аналіз» дозволяє студенту засвоїти зміст аналізу, його 

завдання, предмет і метод, з'ясувати джерела інформації та взаємозв’язки аналізу з важливими 

економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу конкретних показників і 

зрозуміти сутність комплексного економічного аналізу.  

Економічний аналіз вивчається після того, як студенти освоїли курси політекономії 

(економічної теорії), філософії, вищої математики, вступ до спеціальності та деяких інших.  

  



 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

 Тема 1. Предмет, об'єкт і задачі економічного аналізу 

 

Питання: 

1. Сутність і роль економічного аналізу в управлінні підприємством. Зв’язок економічного 

аналізу з іншими науками та дисциплінами. 

2. Системність, комплексність економічного аналізу 

3. Предмет, об'єкти і суб'єкти аналізу.  

4. Зміст, функції та принципи економічного аналізу. 

5. Основні категорії економічного аналізу. Класифікація економічних показників 

 

1. Сутність і роль економічного аналізу в управлінні підприємством. Зв’язок 

економічного аналізу з іншими науками та дисциплінами. 

Ринкове середовище вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, 

конкурентоспроможності послуг і послуг, раціонального управління виробничими і фінансовими 

ресурсами. Важлива роль в рішенні цієї задачі відводиться економічному аналізу. З його 

допомогою проводиться оцінка результатів діяльності підприємства, виявляються резерви 

зростання ефективності функціонування підприємства, на основі чого виробляються стратегія і 

тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються бізнес-плани і  управлінські рішення.  

Поняття «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що означає «розділяю», 

«розчленовую». Звідси витікає трактування аналізу. 

Аналіз у вузькому плані – це розчленовування явища або предмету на складові 

частини для вивчення їх як частин цілого (рис. 1.1). 

Таке розчленовування дозволяє зрозуміти внутрішню суть явища або предмету, визначити 

його склад і структуру (наприклад, структура собівартості послуг). Проте знання структури 

собівартості недостатньо для управління нею, необхідно знати взаємозв'язки між її 

елементами. Отже, необхідний синтез. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Поняття аналізу 

 

Синтез – це побудова явища або предмету з окремих частин з  виявленням 

взаємозв'язків між ними. 

Сучасна наука виходить з єдності аналізу і синтезу як наукових методів вивчення 

реальності. Тому аналіз трактується ширше. 

Аналіз в широкому плані – це спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього 

середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і  вивчення їх у 

всьому різноманітті зв'язків і залежностей. 

Звідси можна вивести визначення економічного аналізу. 

Економічний аналіз – це спосіб дослідження економічних явищ і процесів, заснований 

на абстрактному розчленовуванні їх на складові частини і вивченні взаємозв'язків між 

ними за допомогою логічних виводів і  моделювання. 

Аналітичні здібності людини виникли і удосконалювалися у зв'язку з об'єктивною 

необхідністю постійної оцінки своїх дій в умовах навколишнього середовища і пошуку 

найбільш ефективних способів праці, використання ресурсів. Проте як самостійна наука 

економічний аналіз виділився відносно недавно – на початку ХХ століття. 

Становлення економічного аналізу обумовлене двома умовами: 

1. задоволення практичної потреби у зв'язку із зростанням об'ємів і  складності 

виробництва; 

Аналіз Синтез 

АНАЛІЗ 
в широкому плані 



2. розвиток економічної науки і її закономірна диференціація (раніше функції 

економічного аналізу розглядалися в рамках бухгалтерського обліку, фінансів, 

статистики). 

У сучасній практиці економічний аналіз виступає одній з функцій управління 

підприємством (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Місце ЕА в системі управління підприємством 

 
За допомогою управління забезпечується цілеспрямована соціально-економічна дія на 

колективи  підприємств для  організації і координації їх діяльності в цілях досягнення високих 

кількісних і якісних результатів при мінімальних витратах. Ці цілі і завдання вирішуються на 

підприємствах, що є основною ланкою в системі управління. Об'єктом управління служить 

виробництво, а  суб'єктом – відповідні органи управління, керівні об'єктом. Об'єкт і суб'єкт 

складають керовані підсистеми управління виробництвом, що управляють. Кожна з них виконує 

тільки властиві нею функції. В той же час вони знаходяться в безперервній взаємодії, що визначає 

місце в якому займає об'єкт управління, керована підсистема. Вона включає елементи, що 

забезпечують безпосередньо виробництво послуг. 

Характер і особливості об'єкту управління, зміни в його виробничо-господарських процесах 

складають зміст суб'єкта управління, удосконалюють його форми і методи. 

Підсистема, що управляє, розробляє мету і програму функціонування керованої підсистеми, 

контролює і регулює виробничі процеси. Вона виконує провідні функції, властиві управлінню: 

планування, регулювання, облік, аналіз, стимулювання і  контроль. 

За допомогою планування намічається програма ефективного функціонування об'єкту 

управління по досягненню поставленої мети, а за допомогою обліку відбивається фактичне 

функціонування об'єкту, його результати і стан на ті або інші моменти. Аналіз на основі планової і 

фактичної інформації дає кількісну і якісну оцінку змін, що відбуваються в керованому об'єкті, 

щодо заданої програми. З його допомогою вибираються варіанти управлінських рішень, 

направлені на усунення причин негативних відхилень і створення сприятливих умов для розвитку 

прогресивних явищ, розкриваються невикористані або додатково виниклі в  нових ситуаціях 

внутрішні резерви, приведення в дію яких дозволяє або прискорити розвиток керованого об'єкту, 

або перевести його на ефективніший режим функціонування. Цим і визначається суть аналізу як 

одного з видів управлінської діяльності. 

Функція регулювання в підсистемі, що управляє, сприяє ухваленню оптимального 

управлінського рішення на базі комплексного підходу, а також його виконання. Останнє 

досягається шляхом створення умов, що знімають дію негативних причин, або поліпшенням 

і  уточненням програми керованого об'єкту, якщо аналізом розкриті додаткові резерви. 

Ці чотири функції тісно взаємозв'язані між собою і утворюють базу технологічного процесу 

управління системами суспільного виробництва на різних рівнях.  

КЕРУЮЧА СИСТЕМА 
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Для досягнення цих функцій в управлінні застосовуються також стимулювання і контроль. Так, 

функція стимулювання покликана упорядковувати і удосконалювати системи мотивації праці, що 

діють, створювати нові. Функція контролю, з одного боку, підвищує надійність дії  основних 

функцій, з іншою  застосовується для перевірки їх реальності і поліпшення. 

Таким чином, використовуючи дані обліку, економічний аналіз надає інформацію для 

планування, контролю, регулювання і стимулювання. На основі результатів економічного 

аналізу розробляються і  обґрунтовуються управлінські рішення з урахуванням дії 

економічних законів.  

Отже, економічний аналіз – це функція управління, яка забезпечує науковість 

ухвалення рішень. 

Аналіз навколишнього середовища, умов життя, явищ природи і процесів 

господарської діяльності в їх взаємозв'язку і взаємозалежності здійснюється з 

виникненням людства. Від аналізу залежало життя людини. В Шумерії, Вавилоні, 

Давньому Єгипті, Греції, Карфагені, Римі та інших країнах аналізували збір податків, 

обсяг майна, наявність грошей, тварин, рабів тощо. З Давньої Греції прийшли до нас 

прийоми порівняння, елімінування, що становлять основу аналізу. У ХVІІІ та ХІХ ст. 

аналіз було поглиблено і розширено в Англії, Німеччині, Франції та інших країнах. 

На території України розвиток економічного аналізу як науки починається в кінці ХІХ 

ст.  

Історію розвитку економічного аналізу можна поділити на періоди:  

– перший період почався наприкінці ХІХ ст. і тривав до 40-х років ХХ ст.: у цей період 

аналізувався переважно баланс кооперативних підприємств;  

– другий етап розвитку економічного аналізу припадає на початок 40-х — кінець 60-х 

років ХХ ст.: цей етап характеризується індустріалізацією країни та інтенсифікацією 

економіки;  

– третій етап припадає на початок 70-х – кінець 80-х років: опрацьовуються методики 

аналізу окремих галузей економіки, внутрішньогосподарського і порівняльного аналізу;. 

– четвертий етап розвитку економічного аналізу розпочався наприкінці 80-х років і 

триває сьогодні: він характеризується відпрацюванням прийомів аналізу, напрямів 

зростання прибутку в умовах ринкової економіки.  

На теперішній час економічний аналіз — це самостійна галузь науки. Однак, 

економічний аналіз тісно пов'язаний з багатьма економічними та неекономічним 

дисциплінами: політичною економією, бухгалтерським обліком, аудитом, статистикою, 

плануванням, галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва та 

управління, фінансування і кредитування підприємств, економіко-математичними 

методами. 

Всеохоплюючим методом вивчення законів природи і суспільства є діалектичний метод 

пізнання процесів. Діалектичний метод пізнання законів природи та суспільства слугує 

теоретичною і методологічною основою всіх наукових методів, у тому числі й 

економічного аналізу. Метод економічного аналізу базується на дедукції та індукції. 

В основу аналізу покладено діалектичний метод дослідження, який створює необхідний 

простір для абстрактно-логічних висновків. Основні принципи діалектики (рух, розвиток, 

саморозвиток, взаємозумовленість, взаємозалежність, причинно-наслідкова 

підпорядкованість, необхідність, випадковість, перехід кількості в якість) є базовими в 

економічному аналізі. 

Аналіз як метод пізнання реальної дійсності безпосередньо пов'язаний із мисленням, 

усвідомленим активним сприйняттям людиною реальної дійсності, що також передбачає 

використання синтезу та інших категорій і законів діалектики. 
 

2. Системність, комплексність економічного аналізу 
Системність аналізу органічно зв’язана з його комплексністю. Методологічна єдність 

системності і комплексності економічного аналізу знаходить своє вираження в єдності 

політичного й економічного, економічного і соціального, економіко-соціально-екологічного; у 



єдності цілого і його частин; у розробці єдиної, універсальної системи показників; у використанні 

усіх видів економічної інформації. Розглянемо ці складові більш докладно. 

Системність, комплексність методологічного підходу до аналізу проявилися, по-перше, в 

органічній єдності економічного і політичного. По-друге, у єдності економічного і соціального, 

по-третє, в органічному сприйнятті об'єктів аналізу — як економічних, соціальних і екологічних, 

по-четверте, у діалектичному підході до цілого і його частин. 

Системність і комплексність аналізу виражаються в розробці і використанні системи 

показників. Системність аналізу і система показників сполучена виражають мети і засоби 

активного пізнання реальної дійсності. Системність і комплексність аналізу виражаються у 

комплексному використанні усіх видів економічної інформації.  

 

3.Предмет, об'єкти і суб'єкти аналізу 

Кожна наука має свій предмет дослідження, який вона вивчає з  відповідною метою 

властивими нею методами. Предметом тієї або іншої науки вважається те специфічне, що 

дозволяє відрізнити її серед безлічі інших наук. Тому визначення предмету економічного 

аналізу має принципове значення. 

У літературі зустрічаються різні визначення предмету економічного аналізу, які можна 

згрупувати таким чином (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Трактування предмету економічного аналізу 

 

Господарська діяльність і явища, що відбуваються в ній, і процеси є предметами 

дослідження інших наук. По-перше двох трактуваннях спостерігається ідентифікація 

предмету і об'єкту економічного аналізу. Тому найбільш коректним представляється третє 

трактування. 

Предмет економічного аналізу – причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і 

процесів. 

Об'єкти економічного аналізу – економічні результати господарської діяльності 

підприємства. 

Наприклад, на промисловому підприємстві об'єктами економічного аналізу виступають 

фінансові результати, фінансовий стан, виробництво і реалізація послуг (робіт, послуг), 

використання виробничих і фінансових ресурсів, собівартість. 
 

4. Зміст, функції та принципи економічного аналізу 

Зміст як філософська категорія є впорядкованою сукупністю частин (елементів) цілого 

предмету або явища, а  форма – спосіб його існування, виразу або внутрішньої організації.  

Зміст економічного аналізу – це система спеціальних знань, що забезпечують 

виконання його функцій. 
Зміст економічного аналізу визначається тими функціями (завданнями), які він покликаний 

виконувати в управлінні підприємством. 

Функції економічного аналізу: 
– оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню бізнес-плану, досягнутому рівню 

розвитку, використанню наявних резервів; 

– пошук резервів підвищення ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства на 

основі сучасних досягнень науки і практики; 

– наукове обґрунтування планів і схвалюваних управлінських рішень; 

Предмет економічного аналізу 

господарська 

діяльність 

підприємства 

господарські явища 

та процеси 
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зв’зки економічних явищ 

та процесів 



– контроль за виконанням  планів і управлінських рішень, за економністю використання 

ресурсів; 

– розробка заходів щодо використання виявлених резервів. 

Виходячи з цього, можна сформулювати основні принципи аналізу. 

Принципи економічного аналізу: 

1) державний підхід при оцінці діяльності підприємства (виявлення відповідності 

державній політиці і законодавству); 

2) науковий характер – облік вимог економічних законів, досягнень НТП, 

новітніх методів економічних досліджень; 

3) комплексність – обхват всіх підрозділів і сторін діяльності підприємства; 

4) системний підхід – підприємство розглядається як система взаємозв'язаних 

елементів, виявляється характер зв'язку між ними; 

5) об'єктивність, конкретність і точність – базою повинна служити достовірна і 

об'єктивна інформація, а виводи повинні обґрунтовуватися точними аналітичними 

розрахунками; 

6) дієвість – активна дія на діяльність підприємства; 

7) плановість і систематичність – аналіз повинен проводитися планомірно, а не 

від випадку до випадку; 

8) оперативність – необхідність швидко проводити аналіз і ухвалювати відповідні 

управлінські рішення; 

9) демократизм – участь в проведенні аналізу широкого круга співробітників 

підприємства; 

10) ефективність – витрати на проведення аналізу повинні давати багатократний 

економічний ефект. 
 

5. Основні категорії економічного аналізу. Класифікація економічних показників 

Зупинимося на основних категоріях, якими оперує економічний аналіз. 

Ресурси – джерела, засоби забезпечення виробництва (матеріальні, трудові, природні, 

фінансові, інформаційні). 

Причини – це рушійні сили зміни яких-небудь економічних явищ і процесів. 

Фактори – це причини зміни величини якого-небудь економічного показника. 

Резерви – це можливості підвищення ефективності діяльності підприємства щодо 

досягнутого рівня на основі впровадження певних заходів. 

Всі об'єкти економічного аналізу знаходять своє відображення в системі планових, 

облікових, звітних і ін. показників. Кожне економічне явище зазвичай описується не 

одним, а цілою системою взаємозв'язаних показників. Кожне економічне явище, кожен 

процес зазвичай визначається не  одним, відособленим, а цілим комплексом 

взаємозв'язаних показників. Наприклад, ефективність використання основних засобів 

підприємства описується показниками фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності, 

продуктивності і так далі У зв'язку з цим вибір і обґрунтування системи показників для 

віддзеркалення економічних явищ і процесів є важливим етапом аналітичної роботи. Для 

того, щоб правильно формувати такі системи показників, необхідно знати їх класифікацію 

і характеристики. 

Класифікація аналітичних показників: 

1. за змістом:  

кількісні – описують об'ємні характеристики економічного явища або процесу 

(кількість працівників, об'єм виробництва або реалізації послуг); 

структурні – характеризують частку частини в цілому (наприклад, питома вага 

матеріальних витрат в собівартості, частка власного капіталу в пасивах підприємства); 

якісні – описують істотні особливості і властивості явищ, що вивчаються, і процесів 

(наприклад, продуктивність праці, собівартість послуг); 



2. за ступенем синтезу: 

узагальнюючі – застосовуються для узагальненої оцінки складних економічних явищ і 

процесів (для продуктивності праці – річне виробіток одного працівника); 

частинні (часткові) – відображають окремі сторони, елементи явищ, що вивчаються, 

або процесів (для продуктивності праці – кількість виробленої послуг певного виду в 

одиницю часу); 

допоміжні (непрямі) – використовуються для більш повної характеристики того або 

іншого об'єкта аналізу (обсяг робочого часу, витраченого на одиницю виконаних робіт). 

3. за характером розрахунку: 

абсолютні – виражаються у вартісних, натуральних вимірниках і  через трудомісткість, 

тобто в гривнах, тоннах, метрах, штуках, годинах, днях (собівартість, прибуток, 

відпрацьований час); 

відносні – показують співвідношення абсолютних показників і  визначаються у 

відсотках, коефіцієнтах, індексах (темп зростання показника, рентабельність, 

фондовіддача); 

питомі (різновид відносних) – показують співвідношення двох різних абсолютних 

показників (випуск послуг на одного працюючого, матеріальні витрати на 1 грн. товарної 

послуг); 

4. за вимірниками абсолютних показників: 

натуральні – виражають величину явища або процесу у фізичних одиницях, таких як 

маса, довжина, об'єм (кількість виробленої послуг, чисельність співробітників); 

умовно-натуральні (різновид натуральних) – виражають величину явища або процесу 

в умовних одиницях, що отримуються шляхом зіставлення з деяким еталонним явищем 

або процесом (об'єм виробництва умовних пар взуття, кількість умовних ремонтів 

устаткування); 

вартісні – показують величину складних явищ у вартісних вимірниках (вартість 

товарної послуг, величина прибутку, фонд оплати праці); 

5. за причинно-наслідковими зв'язками: 

факторні – що впливають на зміну якого-небудь показника (ціна реалізації виробу і 

об'єм реалізації – на виручку від реалізації); 

результативні – дані як результат взаємодії факторів (виручка від реалізації як 

результат взаємодії об'єму і ціни реалізації); 

6. за способом формування: 

нормативні – виходять в результаті розробки різних норм і  нормативів (норми 

витрати сировини і матеріалів, норми амортизації, нормативи обслуговування 

устаткування); 

планові – є результатом розробки різних планів (плановий об'єм виробництва послуг, 

планова чисельність робочих); 

облікові – дані бухгалтерського, управлінського, статистичного, оперативного обліку 

(виробнича собівартість послуг, устаткування, випуск послуг в одну зміну); 

звітні – дані бухгалтерської, статистичної, оперативної звітності (величина чистого 

прибутку, підсумок балансу, середньорічна вартість основних виробничих фондів); 

аналітичні – обчислюються в процесі проведення економічного аналізу 

(фондовіддача, темп зростання прибутку, годинний виробіток одного робочого, 

матеріаломісткість послуг). 

Комплексне вивчення економіки підприємства передбачає систематизацію показників, 

оскільки без урахування взаємозв'язків між показниками неможливо скласти вичерпного 

уявлення про ефективність господарської діяльності підприємства. 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Значення економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством. 

2. З чим пов’язане виникнення науки як системи знань? 

3. Дайте характеристику процесу пізнання реальної дійсності. 



4. Поясніть методи пізнання. 

5. У чому полягає діалектика пізнання? 

6. Становлення і розвиток економічного аналізу. 

7. Охарактеризуйте історичні етапи становлення економічного аналізу в Україні?  

8. Розкрийте взаємозв’язок економічного аналізу з іншими науками? 

9. Розкрийте взаємозв’язок економічного аналізу з діалектикою й економічною теорією? 

10. Розкрийте взаємозв’язок економічного аналізу з обліком? 

11. Розкрийте взаємозв’язок економічного аналізу з плануванням і програмуванням? 

12. У чому полягає сутність системного підходу до аналізу господарської діяльності 

підприємств? 

13. З якою метою використовується економічний аналіз? 
14. Що є предметом економічного аналізу? 

15. Що є об’єктом економічного аналізу? 

16. Розкрийте зміст економічного аналізу. 

17. Які основні функції економічного аналізу? 

18. Дайте характеристику основних принципів економічного аналізу. 

19. Які завдання постають перед аналізом? 

20. якими величинами характеризуються показники? 

21. за якими ознаками класифікуються показники? 

 

 Тема 2. Метод та методологічні основи економічного аналізу 

 

Питання: 

1. Метод економічного аналізу, його характерні особливості. 

2. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу. 

3. Моделювання факторних систем в аналізі економічних явищ та процесів. 

4. Традиційні прийоми економічного аналізу 

5. Логіка і методичні прийоми факторного аналізу 

6. Евристичні прийоми в економічному аналізі 
 

1. Метод економічного аналізу, його характерні особливості 

Кожна наукова дисципліна має свій предмет і метод дослідження. Термін «метод» походить від 

грецького «methodos», що в перекладі означає «шлях до чого-небудь», тобто знання про те, як 

потрібно вирішувати ті або інші завдання. 

Метод – науковий спосіб вивчення, становлення та розвитку господарських явищ і процесів. 

Методика – сукупність способів, правил найбільш доцільного виконання будь-якої роботи.  

Загальна методика – система дослідження, що однаково використовується при вивченні різних 

об’єктів економічного аналізу в різних галузях економіки.  

Часні методики – конкретизують загальну щодо об'єкта дослідження. 

Елементами методики є технічні прийоми і способи аналізу.  

Застосування різних способів і прийомів залежить від мети і глибини аналізу, об'єкта 

дослідження, технічних можливостей виконання розрахунків. 

Під методом науки в широкому сенсі розуміють шляхи, способи і засоби дослідження її 

предмету.  

Характерні особливості методу економічного аналізу: 
– використання системи показників, що всесторонньо характеризують фінансово-

господарську діяльність підприємства; 

– вивчення причин зміни цих показників; 

– виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними в цілях підвищення економічної 

ефективності. 

Відповідно до цих особливостей можна визначити метод економічного аналізу. 
Метод економічного аналізу - системне, комплексне вивчення, вимірювання і узагальнення 

впливу факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними 

прийомами системи аналітичних показників з мета підвищення ефективності діяльності 

підприємства. Методика економічного аналізу – це сукупність аналітичних способів і правил 

дослідження зв'язків між економічними явищами і  процесами. 

Методика зазвичай містить наступні елементи: 



1) завдання і формулювання цілей аналізу; 

2) об'єкти аналізу; 

3) системи показників, за допомогою яких досліджуватиметься кожен об'єкт аналізу;  

4) поради з послідовності і періодичності проведення аналітичного дослідження;  

5) опис способів дослідження об'єктів, що вивчаються;  

6) джерела даних, на підставі яких проводиться аналіз;  

7) вказівки з організації аналізу; 

8) технічне забезпечення аналізу; 

9) характеристика документів, якими краще всього оформляти результати аналізу;  

10) споживачі результатів аналізу. 

Як найважливіший елемент методики економічного аналізу виступають технічні 

прийоми і способи аналізу. Вони використовуються на різних етапах дослідження для: 

– первинної обробки зібраної інформації; 

– вивчення стану і закономірностей розвитку досліджуваних об'єктів; 

– вивчення впливу факторів на результати діяльності підприємства; 

– підрахунку невикористаних резервів підвищення ефективності діяльності 

підприємства; 

– узагальнення результатів аналізу і комплексної оцінки діяльності підприємства; 

– обґрунтування планів, управлінських рішень, різних заходів. 

 

2. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу 

Класифікація методів економічного аналізу обумовлена необхідністю побудови 

раціонального алгоритму розв’язання аналітичних задач за стандартами забезпечення 

прийняття типових рішень або на запит користувачів аналітичної інформації. Залежно від 

способу пізнання економічних систем вони поділяються на три групи: загальнонаукові; 

економіко-логічні; економіко-математичні. 

Класифікація методів економічного аналізу: 

- загальнонаукові поділяються на методи теорії пізнання (аналіз, синтез, індукція, 

дедукція); евристичні методи («мозкового штурму», анкетування, морфологічні, 

семикратного пошуку, асоціацій та аналогій); 

- економіко-логічні методи поділяються на методи детермінованого факторного 

аналізу ( елімінування, логарифмічний та інтегральний методи); методи загального 

аналізу (методи порівняння і групування, середніх величин та індексів, балансового 

зв’язку, графічні, комплексної оцінки); 

- економіко-математичні методи поділяються на методи економічної кібернетики, 

дослідження операцій, економіко метричні методи, математичного програмування, 

кореляційно-регресійного зв’язку. 

Класифікація способів економічного аналізу представлена на рис. 1.4. 

Багато прийомів, використовуваних в економічному аналізі, запозичене з інших наук: 

математики, статистики, бухгалтерського обліку. Економічний аналіз, пристосовуючи ці 

прийоми до вивчення свого предмету, вносить до них необхідні зміни. Але деякі прийоми 

властиві тільки економічному аналізу.  

 

3. Моделювання факторних систем в аналізі економічних явищ та процесів 
Моделювання є важливим способом вирішення багатьох економічних завдань і, зокрема, 

проведення аналітичного дослідження. 

Моделювання – метод дослідження, за допомогою якого створюється умовний образ (модель) 

досліджуваного показника у вигляді математичного рівняння, логічної схеми, графіка, що описує 

взаємозв'язок досліджуваного показника з показниками-факторами. 

Найбільш складний елемент моделювання – вивчення причинно-наслідкових зв'язків об'єкту і 

побудова на його основі факторної системи об'єкту. Економічні об'єкти аналізу (собівартість, 

продуктивність праці, прибуток і ін.), на відміну від технічних, мають велику складність 



в  причинно-наслідкових зв'язках, які до того ж не піддаються вивченню за допомогою людських 

органів відчуттів. На економічні результати впливають численні фактори як технічного, так 

і  соціального характеру, включаючи світоглядні, психологічні, правові і ін. Основою посилення 

або ослаблення їх дії стають пізнання і ступінь дотримання вимог об'єктивних законів суспільного 

виробництва. 
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Рис. 1.4. Класифікація способів економічного аналізу 

 
При побудові факторної системи (моделі) конкретного об'єкту аналізу враховуються не тільки 

характер факторів, але і їх супідрядність, тобото, які з них – фактори першого порядку, що 

впливають безпосередньо на зміну результативного показника, які – другого, що позначаються на 

результативному показнику через фактори першого порядку, які – третього і так далі. Крім того, 

фактори впливають і по горизонталі – на фактори свого порядку підпорядкування, підсилюючи 

або ослабляючи їх дію. 

Модель факторної системи аналізованого об'єкту може бути виражена логічно, графічно або 

математично. Вона допомагає повніше вивчити характер причинно-наслідкових зв'язків, з'ясувати, 

до якого виду вони відносяться – до детермінованого або стохастичного, що полегшує вибір 

найбільш раціонального (з більшою точністю і меншою трудомісткістю) методу їх вимірювання. 

Типи моделей за характером зв'язків між показниками: 

– детерміновані (функціональні) – описують функціональну залежність; 

– стохастичні (кореляційні, імовірнісні) – описують неповну, імовірнісну залежність. 

Вимоги до моделювання детермінованих факторних систем: 

1. фактори, що включаються в модель, і самі моделі повинні мати економічний сенс і чітко 

виражений характер; 

2. фактори, що входять в систему, повинні знаходитися з досліджуваним показником в 

причинно-наслідковому зв'язку; 

3. всі фактори повинні бути кількісно вимірними; 
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4. факторна модель повинна забезпечувати можливість вимірювання впливу факторів на 

результат, сума впливів окремих факторів повинна дорівнювати загальному приросту 

результативного показника. 

Види детермінованих факторних моделей: 
1. адитивні (результативний показник Y являє собою алгебраїчну суму факторних показників 

Xi): 

Y=X1+X2+...+Xn; 

2. мультиплікативні (результативний показник являє собою добуток факторних показників): 

Y=X1X2...Xn; 

3. кратні (результативний показник являє собою результат ділення факторних 

показників): 
Y=X1/X2; 

4. комбіновані (поєднують у собі різні арифметичні дії): 

Y=X1(X2-X3), 

Y=X1/(X2-X3). 

Всі зв’язки між показниками відповідно до цілей аналізу можна деталізувати глибше. 

Цей процес називається моделюванням факторних систем. 
Способи моделювання факторних систем: 

1. послідовне розчленування факторів вихідної моделі на складові елементи (для адитивної 

моделі – на доданки, для мультиплікативної – на співмножники). 

Засоби моделювання факторних систем: 

Наприклад:  

 Β  ЧРΒΠ  , 

де ВП – випуск послуг; 

     ЧР – середньорічна чисельність робітників; 

     В – середньорічний виробіток послуг одним робітником. 

Середньорічний ввиробіток залежить від кількості днів, відпрацьованих одним 

робітником за рік (Д) та середньоденного виробітку послуг одним робітником (ДВ). Якщо 

ввести до вихідної формули ці дані, то отримаємо:  

ДВД  ЧРΒΠ  . 

2. подовження кратної факторної моделі шляхом представлення її чисельника у 

вигляді суми однорідних показників. 

Наприклад: 

ВП

З
С  , 

де С – собівартість одиниці послуг; 

     З – сума затрат; 

     ВП – випуск послуг. 

Затрати можна представити окремими елементами: ОП (оплата праці), С (сировина), А 

(амортизація основних засобів), НЗ (накладні затрати), тоді формула матиме вигляд:  

4321 xxxx
ΒΠ

НЗ

ΒΠ

Α

ΒΠ

С

ΒΠ

ΟП
С  , 

де х1 – трудомісткість послуг; 

      х2 – матеріаломісткість послуг; 

      х3 – фондомісткість послуг; 

      х4 – рівень накладних затрат. 

3. формальне розкладання кратної факторної системи шляхом представлення знаменника 

у вигляді суми або добутку однорідних факторів. 

Наприклад: 

З

П
R  , 

де R – рентабельність виробництва; 

     П – прибуток від реалізації послуг; 



     З – затрат на виробництво та реалізацію послуг. 

Якщо суму затрат замінити на окремі їх елементи, модель набуде вигляду:  

НЗАСОП

П
R


 . 

4. розширення кратної факторної системи шляхом множення чисельника та знаменника 

на один чи декілька показників. 

 Наприклад: 

ОВЗ

ΒΠ
Фв   , 

де Фв – фондовіддача основних виробничих засобів; 

      ВП – валова продукція; 

      ОВЗ – середньорічна вартість основних виробничих засобів. 

Якщо ввести в формулу вартість активної частини основних виробничих засобів (ОВЗа), 

то формула набуде вигляду: 

21 хх
ОВЗ

ОВЗ

ОВЗ

ΒΠ
Фв а

а

 , 

де х1 – фондовіддача активної частини основних виробничих засобів;  

     х2 – питома вага активної частини основних виробничих засобів у їх загальній вартості.  

5. скорочення кратної факторної системи шляхом ділення чисельника та знаменника на деякий 

показник. 

Наприклад: 

К

П
Rек  , 

де Rек – економічна рентабельність; 

      П – прибуток від реалізації; 
      К – середньорічна вартість капіталу. 

Якщо чисельник та знаменник дробу розділити на обсяг виручки від реалізації послуг, то 

отримаємо модель: 

2

1
эк

х

х

ВР/К

ВР/П
R  , 

де  х1 – рентабельність продажу; 

      х2 – коефіцієнт закріплення капіталу. 

Таким чином, результативні показники можуть бути розкладені на складові елементи (фактори) 

різними способами та представлені у вигляді різних видів детермінованих моделей.  Вибір 

способу моделювання залежить від от об’єкту дослідження, поставленої мети, а також від 

професійних знань та навичок дослідника. 

 

4. Традиційні прийоми економічного аналізу 

Традиційні прийоми використовуються для аналізу різних об'єктів і є найбільш простими. 

Порівняння – зіставлення явища, що вивчається, або процесу з уже відомим. 

Ситуації порівняння: 

– фактичне значення з плановим; 

– фактичне значення з нормативним; 

– значення поточного року з передуванням; 

– значення даного підприємства з іншим; 

– значення даного підприємства з середнім; 

– паралельні і динамічні ряди; 

– варіанти управлінських рішень; 

– значення до і після впливу якого-небудь чинника. 

Види порівняльного аналізу: 

– горизонтальний – порівняння фактичного рівня показника з базовим; 

– вертикальний – вивчення структури показників; 



– трендовий – побудова рядів динаміки; 

– одновимірний – порівняння за однією ознакою; 

– багатовимірний – порівняння декількох об'єктів по декількох ознаках. 

 Відносні показники відображають співвідношення величини явища, що вивчається, з 

величиною якого-небудь іншого явища або цього ж, але узятого за інший період або по іншому 

об'єкту. 

У фінансовому аналізі використовується великий арсенал відносних величин: 

– виконання плану – відношення між фактичним і плановим рівнем               показника; 

– динаміка – відношення величини показника в поточному періоді до його рівня в 

попередньому періоді (ланцюгові і базисні); 

– структура – питома вага частини в цілому, виражена у відсотках; 

– координація – співвідношення частин цілого між собою; 

– ефективність – співвідношення ефекту з ресурсами або витратами. 

Середні величини, вживані у фінансовому аналізі: 

– середньоарифметична (проста і зважена); 

– середньогеометрична; 

– середньохронологічна; 

– середньоквадратична; 

– середньогармонічна. 

Середні величини дають узагальнену характеристику явища, засновану на масових даних, 

проте за середніми величинами можуть ховатися показники з великим ступенем розкиду. 

Групування інформації – це ділення сукупності об'єктів, що вивчається, на якісно однорідні 

групи по відповідних ознаках. 

У аналізі угрупування допомагає вивчити сенс середніх величин, виявити взаємозв'язок між 

явищами, що вивчаються. 

Правильне угрупування інформації дозволяє вивчити залежності між показниками, суть явищ, 

що вивчаються, систематизувати матеріал для виділення головного. 

Початкові дані і результати аналізу зазвичай представляються у формі таблиць. Це найбільш 

раціональна і зручна форма представлення аналітичної інформації, що дозволяє відстежити зв'язки 

між показниками. 

За аналітичним змістом розрізняють таблиці, що відображають: характеристику об'єкту, що 

вивчається, по яких-небудь ознаках, порядок розрахунку показників, динаміку показників, що 

вивчаються, структурні зміни у складі показників, результат розрахунку впливу чинників на 

рівень результативного показника, звідні результати аналізу. 

На відміну від табличного матеріалу, графік дає узагальнюючий малюнок положення або 

розвитку явища, що вивчається, дозволяє візуально побачити ті закономірності, які містить 

числова інформація. 

Основні види графіків у фінансовому аналізі: 

1) діаграми: діаграми порівняння, структурні (секторні) діаграми, діаграми динаміки,  

2) лінійні графіки: графіки зв'язку, графіки контролюю 

Балансовий метод служить для віддзеркалення співвідношень двох урівноважених груп 

показників. Він широко використовується для аналізу забезпеченості підприємства різними 

видами ресурсів і повноти їх використання. 

Як допоміжний засіб балансовий метод використовується для перевірки початкових 

даних і правильності розрахунку виляння окремих чинників нам результативний 

показник. 
Балансовий метод може бути використаний для побудови детермінованих факторних моделей, 

наприклад баланс активів і пасивів: 

 

5. Логіка і методичні прийоми факторного аналізу 

Факторний аналіз  – виявлення величини впливу факторів на зміну і рівень результативного 

показника. 

Типи факторного аналізу: 

– детермінований – аналіз, що проводиться на основі детермінованих моделей; 

– стохастичний – аналіз, що проводиться на основі кореляційних моделей. 

Типові завдання детермінованого факторного аналізу: 

1) оцінка впливу відносної зміни фактора на відносну зміну показника; 



2) оцінка впливу абсолютної зміни фактора на абсолютну зміну результативного 

показника; 

3) визначення частки величини зміни результативного показника під дією деякого 

фактора в загальній зміні результативного показника; 

4) визначення приросту результативного показника за рахунок зміни величини 

деякого фактора. 

Основні завдання стохастичного аналізу: 

– вивчення впливу факторів, по яких не можна побудувати детерміновану модель 

чинника (наприклад, рівень фінансового левериджу); 

– вивчення впливу факторів, що паралельно діють, які не піддаються об'єднанню 

в одній детермінованій моделі; 

– вивчення впливу складних факторів, які не можуть бути виражені одним 

кількісним показником (наприклад, рівень науково-технічного прогресу). 

Розглянемо групу способів детермінованого факторного аналізу під назвою 

«елімінування». 
Елімінування – спосіб виключення впливу на результативний показник всіх факторів, окрім 

одного. 

Основоположне припущення елімінування: всі чинники змінюються незалежно один від одного, 

послідовно.  

Порядок чинників у моделі: кількісні, структурні, якісні. 

Способи елімінування: 

– ланцюгові підстановки; 

– абсолютні різниці; 

– відносні різниці; 

– індекси. 

Спосіб ланцюгових підстановок полягає у визначенні впливу окремих факторів на 

результативний показник за допомогою послідовної заміни  базисної величини кожного 

фактора у моделі на фактичну величину. Він використовується для усіх видів 

детермінованих моделей. Суть способу подано у наступних формулах:  

dcbaΥ  , 

де Y – результативний показник, 

     a, b, c, d – фактори. 

Вплив факторів: 

0000000101ума dcbadcbaΥYΔΥ  . 

000100111ум2умb dcbadcbaΥYΔΥ  . 

001101112ум3умс dcbadcbaΥYΔΥ  . 

011111113ум1d dcbadcbaΥYΔΥ  . 

Перевірка проводиться за формулою: 

01dcba ΥΥΔΥΔΥΔΥΔΥ  . 

Розглянемо застосування способу ланцюгових підстановок на конкретному прикладі 

(табл. 2.1). дані за січень – базисні, а за лютий – звітні.  

 

Таблиця 2.1 

Аналіз виручки від реалізації послуг 

Показник Січень  Лютий  Відхилення (+,-) Відхилення, % 

Кількість реалізованих послуг (К), шт. 10 12 +2 20 

Ціна (Ц), грн 950 940 -10 -1,05 

Виручка від реалізації (ВР), грн 9500 11280 +1780 18,74 

 

У даному випадку рівняння факторної моделі має вигляд:  

ВР=КЦ. 



Вплив кількісного фактора: 

ΔВРК = ВРум – ВР0 = К1Ц0 – К0Ц0; 

ΔВРК = 12950–10950 = 11400–9500 = 1900 грн. 

Вплив якісного фактора: 

ΔВРЦ = ВР1 – ВРум = К1Ц1 – К1Ц0; 

ΔВРЦ = 12940–12950 = 11280–11400 = -120 грн. 

Перевірка правильності розрахунку: 

ΔВР = ΔВР к + ΔВР ц. 

ΔВР = 1900+(-120) = 1780 грн. 

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що в результаті зростання кількості 

реалізованих телевізорів на 2 шт. виручка зросла на 1900 грн, але у зв’язку зі зниженням ціни 

телевізорів на 10 грн. відбулось зниження виручки на 120 грн. Загальний вплив факторів склало 

1780 грн. 

Спосіб абсолютних різниць є спрощеним варіантом способу ланцюгових підстановок. 

Він використовується для мультиплікативних і змішаних адитивно-мультиплікативних 

моделей. 

Алгоритм розрахунку впливу факторів такий: 

 

00001a dcb)a(aΔΥ  ; 

00011b dc)b(baΔΥ  ; 

00111c d)c(cbaΔΥ  ; 

)d(dcbaΔΥ 01111d  . 

 

Результати даних розрахунків співпадають з результатами способу ланцюгових 

підстановок. 

В нашому прикладі (див. табл. 2.1) маємо: 

ΔВРК = (К1 – К0)Ц0; 

ΔВРК = (12–10)950 = 1900 грн; 

ΔВРЦ = К1 (Ц1 – Ц0); 

ΔВРК = 12(940–950) = -120 грн. 

Перевірка правильності раозрахунку: 

ΔВР = ΔВРК + ΔВРЦ.; 

ΔВР = 1900+(-120) = 1780 грн. 

Результати даних розрахунків співпадають з результатами способу ланцюгових 

підстановок. 

Спосіб відносних різниць заснований на використанні для розрахунку впливу факторів їх 

відносних відхилень. Використовується він для мультиплікативних моделей.  

Спочатку розраховують відносні відхилення факторних показників:  
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Після цього послідовно визначають відхилення результативного показника за рахунок 

кожного фактора: 
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Останнім розрахунком є перевірка. 

У прикладі, що розглядається (див. табл. 2.1) отримаємо: 

ΔВРК = (ВР0ΔК%)/100%; 

ΔВРК = (9500 * 20) / 100 =1900 грн; 

ΔВРЦ = (ВР0 + ΔВРК)ΔЦ%/100%; 

ΔВРЦ = (9500 + 1900)  (-1,05)/1ОО = -120 грн; 

ΔВР = 1900-120=1780 грн. 

Результати даних розрахунків співпадають з результатами способу ланцюгових 

підстановок. 

Індексний спосіб застосовується для визначення впливу факторів на результативний 

показник у мультиплікативних та кратних моделях. 

Результатом розрахунків впливу факторів на результативний показник, на відміну від 

інших способів елімінування, є не абсолютне, а відносне відхилення результативного 

показника (індекс). 

Наприклад, розглянемо індекс вартості товарної послуг: 

 

 

де q – осяг товарної послуг в натуральному вимірнику; 

     p – ціна за одиницю послуг. 

Можна представити індекс вартості товарної послуг так:  
 

pqтп JJJ  . 

 

Визначення зміни вартості товарної послуг за рахунок кількості виробленої послуг та 

ціни виконується за наступними формулами: 
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Підсумком розрахунків є перевірка, що виконується так само, як і в інших методах. 

Існують і інші способи факторного аналізу, які не є елімінуванням: інтегральний, 

диференціальний, логарифмічний, пропорційного ділення, часткової участі. 

 

6. Евристичні прийоми в економічному аналізі 

 
Поряд із названими загальними, універсальними прийомами аналізу в ході системних 

досліджень використовують і евристичні прийоми, які ґрунтуються на інтуїції та досвіді 

дослідників. 
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До евристичних прийомів, або методів активізації творчості, нестандартного мислення 

відносять зазвичай низку методів генерації варіантів розв’язання проблеми на основі притаманної 

людині здатності до творчої діяльності. Їх застосовують тоді, коли звичайні рутинні методи, 

засновані на аналізі минулого досвіду та теперішніх умов, не дають змоги вибрати спосіб 

вирішення. Особливо широко ці прийоми використовують у стратегічному аналізі для 

прогнозування розвитку економічної ситуації.  

Усі евристичні методи поділяються на дві великі групи — методи ненаправленого пошуку 

(«мозкового штурму», «експертних оцінок», «колективного блокнота», «контрольних питань», 

«асоціацій та аналогій», ділові ігри та ситуації, кібернетичні наради) та методи направленого 

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

Найбільш поширеним та типовим є метод «мозкового штурму», який широко застосовується 

для генерації нових ідей унаслідок творчої співпраці групи спеціалістів. Працюючи як єдине ціле, 

група спеціалістів намагається «штурмом» подолати труднощі, які заважають розв’язати 

проблему, що досліджується. «Мозковий штурм» як метод активізації творчого мислення потребує 

передовсім створення належної творчої атмосфери, коли навіть «найбезглуздіші», на перший 

погляд, ідеї розглядаються уважно і серйозно. Доцільно, щоб в обговоренні брали участь різні 

фахівці (бухгалтери, фінансисти, менеджери, конструктори, технологи, працівники служб збуту), 

причому з різним рівнем досвіду. Зрозуміло, що вони мають бути обізнані з проблемою, але 

детальне її знання є необов’язковим. Небажано, щоб до групи потрапляли начальники та їхні 

підлеглі.  

Основні правила методу. Керівник сесії (як правило, це керівник групи, яка проводила аналіз) 

формулює в загальному вигляді сутність завдання, наприклад: досягти перетворення виробу «А» зі 

збиткового на рентабельний; налагодити виробництво виробу «Б» протягом наступного кварталу; 

прискорити оборотність оборотних коштів на 2 дні. 

У процесі такого штурму учасники висувають власні ідеї, розвивають ідеї своїх колег, 

використовують певні ідеї для розвитку інших, комбінують їх. Щоб забезпечити максимальний 

ефект, «мозковий штурм» треба проводити за певними правилами. Інакше він перетворюється на 

звичайну нараду. 

Дійовий «мозковий штурм» має ґрунтуватися на суворому дотриманні розподілу в часі процесу 

висування ідей та процесу їх обговорення й оцінки. На першій стадії штурму забороняється 

критикувати висунуті ідеї та пропозиції (критичні зауваження порушують творчий процес). 

Завдання керівника групи полягає в активізації творчого мислення учасників засідання з тим, щоб 

вони висунули якнайбільшу кількість варіантів розв’язання певного завдання. На цій стадії 

перевага віддається кількості, а не якості висунутих ідей. На другій стадії ідеї ретельно 

обговорюються, економічно оцінюються та в кінцевому підсумку відбирається найліпша з них. 

На стадії обговорення учасники повинні розвивати висунуті ідеї: у будь-якій з них можна 

знайти раціональне зерно. Значний ефект дає комбінування ідей з допомогою складання переліку 

всіх запропонованих варіантів виконання аналізованої функції із зазначенням переваг та недоліків 

кожного з варіантів. Максимальна тривалість засідання — 1,5 год (може бути кілька засідань з 

одного питання). 

Основний ефект «мозкового штурму» досягається внаслідок розмежування в часі висунення 

ідей та їх обговорення: кількість висунутих у такий спосіб ідей в одиницю часу є вдвічі більшою, 

ніж за традиційних способів. 

Однак не будь-яке завдання можна розв’язати цим методом. Він ефективний здебільшого для 

розв’язування не дуже складних проблем загального (особливо організаційного) характеру, коли 

учасники засідання мають достатню інформацію про них. 

Спосіб експертних оцінок — це спосіб прогнозування та оцінки майбутніх результатів дій на 

підставі передбачень спеціалістів. Цей метод набув широкого застосування в стратегічному та 

функціонально-вартісному аналізі. Його сутність полягає в тому, що спеціалісти висловлюють 

свою думку про важливі та реальні цілі об’єкта, його функції, про найліпші способи досягнення 

цих цілей, про значущість або вагомість факторів (властивостей, вимог) та ймовірні терміни 

виконання заходів, про критерії вибору найліпшого проектного рішення. Для отримання найбільш 

якісного судження до участі в експертизі залучаються спеціалісти, що мають високий професійний 

рівень та великий практичний досвід у галузі поставленої проблеми, володіють здатністю 

адекватного відображення тенденцій розвитку та цікавляться поставленою проблемою. 



Інформація, отримана від експертів, обробляється за допомогою спеціальних логічних та 

математичних методів і процедур для перетворення у найзручнішу для вибору найдосконалішого 

варіанта рішення форму. 

У процесі відбору експертів та організації їхньої спільної роботи враховують індивідуальні 

особливості розумової діяльності людей: схильність одних до образного, інших — до словесно-

логічного мислення. До групи включають особистостей з обома типами мислення, що збільшує 

шанси на успішне розв’язання проблеми.  

Існують рекомендації і щодо кількості експертів: як правило, заведено обмежуватися 5 — 7 

спеціалістами, а крім того, до групи включають кількох соціологів, психологів, математиків. 

Розрізняють індивідуальні та групові методи опитування спеціалістів — експертів: інтерв’ю, 

аналітичні експертні оцінки (за індивідуального) та методи комісій (за колективного опитування). 

Одним із різновидів евристичних прийомів колективної творчості є так звана конференція ідей. 

Від «мозкового штурму» вона відрізняється темпом проведення нарад та дозволеною 

доброзичливою критикою у формі коротких реплік та коментарів. Критика в такій формі може 

навіть підвищити цінність запропонованих ідей. Заохочується фантазування та комбінування ідей. 

Усі запропоновані ідеї фіксують у протоколі без зазначення авторства. 

До «конференції ідей» залучаються керівники та рядові співробітники, причому як ті, що 

постійно стикаються з даною проблемою, так і неспеціалісти в цій галузі (новачки), які зазвичай 

висувають нові, свіжі ідеї, оскільки на них не тиснуть традиції. Не варто запрошувати на 

конференції осіб, які скептично ставляться до можливості позитивного розв’язання проблеми, та 

вузьких спеціалістів, які «все знають ліпше за інших». 

Методи асоціацій та аналогій передбачають активізацію передовсім асоціативного мислення 

людини. Сутність цих методів полягає в тому, що нові ідеї та пропозиції виникають на основі зістав-

лення з іншими більш-менш аналогічними об’єктами. Найчастіше застосовується особиста аналогія 

— прийом, за допомогою якого людина ототожнює себе з аналізованим об’єктом. Це дає можливість 

глибше зрозуміти завдання, що стоїть перед аналітиком. 

До таких методів належать метод «фокальних об’єктів», «синектика», «метод низки 

випадковостей та асоціацій». 

Сутність методу фокальних об’єктів полягає в перенесенні ознак випадково вибраних об’єктів на 

об’єкт, що вдосконалюється. У результаті можна знайти кілька цілком несподіваних варіантів 

вирішення проблеми. Метод фокальних об’єктів дає добрі результати у пошуку нових модифікацій 

відомих пристроїв та способів, може використовуватися для тренування уяви (наприклад, потрібно 

придумати фантастичний механізм, інструмент тощо). 

Метод реалізується в такий спосіб:  

 вибирають фокальний об’єкт та встановлюють мету його вдосконалення (наприклад, прискорення 

оборотності оборотних коштів); 

 вибирають 3—4 випадкові об’єкти (їх беруть навмання зі словника або каталогу); 

 складають списки ознак випадкових об’єктів; додають ознаки випадкових об’єктів до фокального 

об’єкта та генерують нові ідеї; 

 отримані сполучення розвивають способом вільних асоціацій; 

 продумують принципові рішення, оцінюють отримані варіанти та відбирають найбільш 

ефективні рішення (зазвичай це виконується експертним способом). 

Цей метод уможливлює, наприклад, швидке знаходження ідей нових, незвичних 

товарів широкого вжитку, пропонування принципово нових підходів до організаційних 

форм виробництва. 

«Синектика» — комплексний метод стимулювання творчої діяльності, що використовує 

прийоми та принципи як «мозкового штурму», так і методу аналогій та асоціацій. Слово 

«синектика» — це неологізм, що означає об’єднання різнорідних елементів. 

В основу методу покладено пошук потрібного рішення за рахунок подолання 

психологічної інерції, яка полягає в намаганні розв’язати проблему традиційним шляхом. 

Синектика уможливлює вихід за межі будь-якого конкретного способу мислення (дії) та 

значно розширює діапазон пошуку нових ідей унаслідок зображання звичного у 

незвичному вигляді та навпаки.  

Прихильники цього методу вважають, що розумова діяльність людини є більш 

продуктивною в новому, незнайомому середовищі. Користування методом синектики для 

розв’язання проблеми потребує створення групи спеціалістів різних професій. Бажано, 



щоб члени синектичної групи (крім її керівника) перед початком роботи не знали суті 

проблеми, що розглядається. Це дає їм змогу абстрагуватися від звичних стереотипів 

мислення. 

На синектичних засіданнях широко використовується також особиста аналогія 

(емпатія). За допомогою такого прийому людина мислено втілюється в образ об’єкта, що 

розглядається, тобто «ототожнює» себе із ним та аналізує відчуття, що виникають. Нині 

емпатію успішно використовують для розв’язування особливо складних проблем, а також 

для перевірки можливості практичного використання різних ідей. 

Метод контрольних запитань застосовується для психологічної активізації творчого 

процесу. Його мета — за допомогою навідних запитань підвести до розв’язання проблеми. 

Метод може застосовуватися як в індивідуальній роботі, коли дослідник сам собі ставить 

запитання та шукає на них відповіді, так і під час колективних обговорень, наприклад під 

час «мозкового штурму». 
 

Питання для самоконтролю: 

1. Що являє собою метод економічного аналізу? 

2. Які риси притаманні методу економічного аналізу? 

3. За якими ознаками класифікують методи економічного аналізу? 

4. Які типи факторних систем виділяють в економічному аналізі? 

5. Дайте характеристику моделей детермінованого факторного зв’язку. 

6. Назвіть етапи моделювання факторних систем. 
7. У чому сутність методики і методології аналізу? 

8. За якими ознаками класифікуються економіко-логічні методи й прийоми? 

9. Які форми порівняння використовуються в економічному аналізі? 

10. Надайте характеристику методу групування. 

11. Надайте характеристику прийому деталізації. 

12. З якою метою використовуються графічні методи? 

13. У чому полягає прийом елімінування? 

14. Охарактеризуйте індексний метод. 

15. Дайте характеристику методу ланцюгових підстановок. 

16. Охарактеризуйте метод абсолютних і відносних різниць. 

17. Охарактеризуйте логарифмічний метод. 

18. Охарактеризуйте інтегральний метод. 

19. Надайте характеристику методу балансового пов’язання. 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЙОГО ПІДСИСТЕМАМИ. 

 

Тема 3. Аналіз виробництва і реалізації послуг (робіт, послуг) підприємства 
 

1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності 

2. Аналіз реалізації послуг 
3. Аналіз ринків збуту послуг 

4. Аналіз цінової політики підприємства 

5. Аналіз системи розповсюдження товарів 

6. Аналіз конкурентоспроможності послуг 

7. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва послуг 
8. Аналіз обсягів і динаміки виробництва послуг 

9. Аналіз асортименту послуг 

 

1. Значення  та завдання аналізу маркетингової діяльності 
 

Нині у зв’язку з розвитком у нашій країні ринкових відносин, збільшенням можливостей 

зовнішньоекономічної діяльності значно зросла заінтересованість маркетингом як концепцією 

ринкового управління. Кожне підприємство, плануючи обсяг виробництва, має заздалегідь знати, 

яку саме продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якими цінами воно планує реалізовувати. Для 



цього потрібно вивчити попит на продукцію, ринки її збуту, їхню місткість, реальних та 

потенційних конкурентів, потенційних покупців, можливість організувати виробництво за 

конкурентною ціною та ін. Від цього залежать кінцеві результати, поновлення основного капіталу, 

його структура, а в кінцевому підсумку — фінансова стійкість підприємства. 

Період з 2000 по 2010 має стати етапом все більшого впровадження та «розчинення» 

маркетингу в тканині бізнесу. Така переорієнтація вимагає перебудови виробничої діяльності, 

збільшення гнучкості організаційних структур на основі маркетингових обстежень з урахуванням 

потреб їх максимальної адаптації до потреб користувача. 

За результатами маркетингових обстежень повинні формуватися варіанти управлінських 

рішень на багатокритеріальній основі з урахуванням ризиків успіху в зоні невизначеності 

поведінки конкурентів та партнерів. Поле маркетингових обстежень значно впливає на 

трансформацію моделей комплексного економічного аналізу діяльності підприємств та його 

цільову орієнтацію. Маркетингові обстеження, у свою чергу, являють собою економічний аналіз. 

Із зазначеного випливає, що перелік завдань аналізу маркетингової діяльності є досить 

різноманітним і буде розширюватися в міру посилення функціональної ролі економічного аналізу. 

Аналіз маркетингової діяльності на рівні підприємств має такі наповнення: 

 обсяг продажу та попиту; 

 ринки збуту послуг; 

 цінова політика; 

 система розповсюдження товарів; 

 конкурентоспроможність послуг; 

 маркетингове середовище підприємства (включаючи аналіз маркетингової стратегії, 

ефективності комунікацій); 

 обстеження економічного середовища, тенденцій та характеру його змін; 

 використання та розроблення кількісних методів аналізу для виявлення взаємозв’язку 

показників, факторів та інше. 

Аналіз у прикладному плані повинен виявити причини падіння обсягів реалізації послуг, 

відхилень від маркетингових прогнозів, указати «слабкі місця» підприємства в цій галузі. 

Системний підхід уможливлює виявлення проблем, що виникають, формулювання 

рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємства. 

 

2. Аналіз  реалізації послуг 
 

У міру насичення ринку та посилення конкуренції вже не виробництво визначає обсяг 

продажу, а навпаки, можливий обсяг продажу є основою розроблення виробничої 

програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, котрі воно може 

реально й прибутково реалізувати. 

Темпи зростання обсягу реалізації послуг безпосередньо впливають на величину 

витрат, прибуток та рентабельність підприємства. Тому аналіз показників реалізації має 

важливе значення. Його основні завдання: 
 оцінка рівня виконання плану (прогнозу) та динаміки реалізації послуг; 

 визначення впливу різних факторів на зміну величини цих показників; 

 розроблення заходів для збільшення обсягів реалізації послуг. 

Джерелами інформації для аналізу є бізнес-план підприємства, оперативні плани-

графіки, звітність ф.5-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного 

декларування», ф.2 «Звіт про фінансові результати», відомість 16 «Рух готових виробів, їх 

відвантаження та реалізація» та ін. 

Обсяг реалізації послуг визначається за відвантаженою покупцям продукцією. 

У чинному законодавстві України операція з продажу (реалізації) послуг жорстко не 

прив’язана до факту реальної оплати її вартості, до строків здійснення платежу; вона 

розглядається як господарська операція з передання права власності на продукцію в обмін 

на еквівалентну суму коштів або боргових зобов’язань. Обсяг реалізованої послуг 

визначається продажною вартістю відвантаженої послуг, зазначеною в оформлених для 

сплати розрахункових документах, і не залежить від фактичного надходження грошової 

виручки. 



Реалізація послуг — це ланка зв’язку між виробником і споживачем. Від того, як 

продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. 

Важливе значення для оцінювання виконання планів (прогнозів) мають 

також натуральні показники обсягів реалізації послуг (штуки, метри, тонни та ін.). Їх 

використовують для аналізу обсягів реалізації за окремими видами та групами однорідної 

послуг. 

Аналіз починається з вивчення динаміки реалізації послуг, розрахунку базисних та 

ланцюгових темпів зростання та приросту. Аналіз реалізації послуг тісно пов’язаний з 

аналізом виконання договірних зобов’язань щодо поставок послуг. Невиконання 

договірних зобов’язань спричиняє зменшення виручки, прибутку, штрафні санкції. Крім 

того, за умов конкуренції підприємство може втратити ринки збуту послуг, що призведе 

до спаду виробництва. 

Особливо важливе значення для підприємства має виконання міжнародних угод та 

державних контрактів. Це гарантує підприємству збут послуг, своєчасну її оплату, 

податкові та кредитні пільги. 

Під час аналізу визначають виконання плану поставок за місяць та наростаючим 

підсумком у цілому по підприємству щодо окремих споживачів та видів послуг, 

з’ясовують причини невиконання плану та оцінюють стан виконання договірних 

зобов’язань. 

Для глибокого аналізу проблем, що пов’язані з реалізацією послуг, слід перейти до 

детального розгляду дії всього комплексу факторів, які можуть впливати на кінцевий 

обсяг реалізації послуг (рис.3.1). Як бачимо, кожну групу факторів треба аналізувати за 

відповідними методиками. На їх підставі або на підставі спеціальних методів аналізу 

готуються проекти управлінських рішень. Оскільки для Украї-ни важливим завданням є 

розвиток експорту, то обсяги експортних поставок, терміни виконання, види послуг, 

стратегія конкурентів тощо стають одним із першочергових завдань аналізу факторів, які 

впливають на обсяг реалізації послуг. 

 

3. Аналіз ринків збуту послуг 
 

Від ринків збуту залежать обсяг продажу, середній рівень цін, виручка від реалізації 

послуг, сума отриманого прибутку та ін. Треба наголосити на тому, що знання ринку того 

чи іншого товару є надзвичайно важливим для підприємства, оскільки, знаючи всю 

сукупність фірм, котрі функціонують у цій сфері обміну, можна виявити потенціальних та 

регіональних конкурентів. 

Основні завдання аналізу: 
 оцінка місткості ринку та/ або окремих його сегментів; 

 визначення факторів, що впливають на зміну ринків збуту; 

 вивчення показників збуту різних категорій виробів; 

 розроблення пропозицій щодо формування ринків збуту. 

Зміст дослідження: 
 оцінка структури ринків збуту; 

 оцінка місткості ринку; 

 оцінка частки ринку; 

 аналіз динаміки продажу щодо підприємств-споживачів. 

Іншим важливим показником, величину котрого необхідно якнайретельніше визначати 

та прогнозувати, є показник ринкової частки. Ринкова частка — це відношення обсягу 

продажу певного товару даної організації до сумарного обсягу продажу цього товару 

всіма організаціями, що діють на даному ринку. Цей показник є ключовим для оцінки 

конкурентної позиції організації.  

Наступний етап — вивчення динаміки зміни становища кожного виду виробів на 

ринках збуту за останні кілька років.  

 



 
Рис. 3.1. Фактори, які впливають на обсяг реалізації послуг 
 

4. Аналіз цінової політики підприємства 
 

Одним з найсуттєвіших напрямків аналізу є цінова політика підприємства на 

товарних ринках. Ціни забезпечують підприємству запланований прибуток, 

конкурентоспроможність послуг, попит на неї. Через ціни реалізуються кінцеві комерційні 

цілі, визначається ефективність діяльності всіх ланок виробничо-збутової структури 

підприємства. 

Цінова політика полягає в тому, що підприємство встановлює ціни на такому рівні та 

змінює їх (залежно від ситуації на ринку) так, щоб забезпечити досягнення 

короткострокових і довгострокових цілей. 

Процес ціноутворення розглядається як серія процедур установлення ціни. Тому 

(залежно від цілей аналізу) аналізують або окремі процедури або весь комплекс. 

Основні завдання аналізу: 
 вивчення змісту процедур установлення ціни, рівня цін для визначення обґрунтованості 

конкретної ціни на продукцію; 

 розроблення пропозицій щодо формування ефективної цінової політики. 



Зміст та послідовність аналізу цінової політики загалом можна розподілити на такі 

етапи: 

Іетап. Аналіз впливу типів ринку на цінову політику. 

Аналізуючи цінову політику, треба мати на увазі, що вона залежить від типу ринку. В 

економічній літературі виокремлюють чотири типи ринку («чиста конкуренція», 

«монополістична конкуренція», «олігополістична конкуренція», «чиста монополія»), 

кожний з яких має власні проблеми в галузі ціноутворення. За винятком роботи на ринках 

чистої конкуренції, підприємствам необхідно аналізувати методику встановлення 

початкової ціни на свої товари. 

ІІетап. Аналіз цілей ціноутворення. 

Політика цін залежить від того, яких саме цілей підприємство намагається досягти за 

допомогою конкретного товару. Прикладами таких цілей можуть бути: виживання 

підприємства, максимізація прибутку, вихід у лідери за показниками частки ринку або 

якості товару, оволодіння відповідною часткою ринку та ін. Так, забезпечення виживання 

стає основною ціллю підприємства тоді, коли на ринку занадто багато виробників та панує 

гостра конкуренція, або тоді, коли потреби клієнтів несподівано й різко змінюються. Щоб 

забезпечити роботу підприємств та збут своїх товарів, підприємства змушені 

встановлювати низькі ціни, запроваджувати програми цінових знижок. За реалізації 

завдань здобування лідерства за показниками якості товару цілком виправданим буде 

встановлення на нього високої ціни (для покриття витрат на досягнення високої якості та 

проведення НДОКР). 

ІІІетап. Аналіз факторів, що визначають цінову політику підприємства. 

На практиці процес формування цін залежить від багатьох факторів — витрат 

виробництва, величини попиту, конкуренції, транспортних витрат, ввізного мита, зміни 

курсів обміну валют, реклами та інших елементів стимулювання збуту. Отже, під час 

аналізу треба враховувати: 

Фактори витрат. Підприємство, що взяло за основу політику ціноутворення, 

орієнтовану на витрати, установлює ціни, виходячи з витрат і відповідного відсотка 

прибутку. Ціноутворення, в основу якого покладаються витрати, використовують для 

товарів виробничого призначення, котрі не мають якихось індивідуальних характеристик. 

Фактори попиту. Ціноутворення, орієнтоване на ринковий попит, передбачає оцінку 

інтенсивності попиту: високі ціни призначаються на товари підвищеного попиту, а низькі 

— на товари з незначним попитом, навіть тоді, коли собівартість одиниці товару в обох 

випадках є однаковою. Ціноутворення з орієнтацією на попит є ефективним щодо 

марочних споживчих товарів та багатьох видів товарів виробничого призначення. 

Фактори конкуренції. Найліпшим прикладом ціноутворення, орієнтованого на ціни 

конкурентів, можуть бути біржові ціни на метал, пшеницю, чай та ін., рівень яких 

диктують світові ринкові ціни та які встановлюються в результаті взаємодії великої 

кількості продавців та покупців. Для кожного продавця призначення ціни, вищої за 

встановлений рівень, може стати причиною значного зменшення замовлень, а нижча ціна 

призводитиме до невиправданого зменшення прибутків. Головне в ціноутворенні, 

орієнтованому на ціни конкурентів, урахувати ціни на продукцію тих підприємств, що 

виготовляють аналогічні продукти. 

Аналізуючи цінову конкуренцію, звичайно виділяють: 
 конкуренцію між фірмами однієї галузі; 

 міжгалузеву конкуренцію; 

 конкуренцію замінників. 

ІVетап. Аналіз умов та методів формування початкової ціни на товар. 

Змістом цього етапу аналізу є: 

4.1. Оцінка попиту. 

4.2. Оцінка витрат. 

4.3. Аналіз цін та товарів конкурентів. 

4.4. Аналіз методів ціноутворення, що вживаються. 



Vетап. Аналіз методів ціноутворення. 

Коли підприємство встановило первісну ціну, то воно має скоригувати її з урахуванням 

різних факторів, що діють у зовнішньому середовищі. Треба здійснити передовсім аналіз: 

5.1.Ціноутворення на новий товар. 

5.2.Ціноутворення в рамках товарної групи. 

5.3.Ціноутворення за регіональним принципом. 

5.4.Установлення цін зі знижками та заліками. 

5.5.Установлення цін для стимулювання збуту. 

VІетап. Аналіз варіантів зміни цін конкурентами. 

Підприємства, що розробили власну систему цін та стратегію ціноутворення в процесі 

своєї діяльності, змушені знижувати або підвищувати ціни. Причинами цього є, 

наприклад, недовантаження виробничих потужностей, інфляція, надмірний попит та ін. 

Щоб з’ясувати, як має діяти підприємство за зміни цін конкурентами, необхідно 

проаналізувати: 
 причини та період зміни цін конкурентами; 

 можливу зміну своєї частки ринку; 

 життєвий цикл свого товару; 

 роль даного товару в межах власної товарної номенклатури; 

 динаміку витрат залежно від обсягу виробництва. 

 

5. Аналіз системи розповсюдження товарів 
 

Вибрані підприємством канали збуту та мережа розповсюдження товарів впливають 

на всі інші рішення у сфері маркетингу. 

Основні завдання аналізу: 
 оцінка динаміки, структури розповсюдження товарів та каналів збуту; 

 оцінка охоплення ринку та його невикористані резерви; 

 розроблення пропозицій щодо поліпшення мережі розповсюдження товарів та каналів 

збуту. 

Порядок досліджень: 

1)оцінка обсягів та інтенсивності охоплення оптової та роздрібної мережі; 

2)оцінка регіонального розподілу товарів; 

3)структура каналів збуту та їхня динаміка; 

4)оцінка обсягів продажу за окремими каналами. 
 

6. Аналіз конкурентоспроможності послуг 
 

Під конкурентоспроможністю розуміють характеристику послуг, котра показує її 

відмінність від товару-конкурента як за мірою відповідності конкретній суспільній 

потребі, так і за витратами на задоволення цієї потреби. 

Тому конкурентоспроможність (тобто можливість збуту на даному ринку) товару 

можна визначити, тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Інакше кажучи, 

конкурентоспроможність — поняття відносне, чітко прив’язане до ринку і (для товарів 

сезонного попиту) часу продажу. 

Щоб задовольнити певну потребу, покупець повинен придбати товар, а потім, якщо це 

достатньо складний виріб, нести витрати на експлуатацію — купувати пальне, мастило, 

запасні частини, платити за профілактичні огляди та відновлювальні ремонти, оплачувати 

(якщо це товар виробничого призначення) працю обслуги, її навчання, страхування. Товар 

після придбання здебільшого неможливо негайно починати експлуатувати. Як правило, 

його треба доставити покупцеві, установити, перевірити та ін. Отже, витрати покупця 

складаються з двох частин — витрат на придбання (ціна товару) та витрат, пов’язаних зі 

споживанням, що їх називають «ціною споживання». 



Останній економічний показник, хоч і є дуже важливим, але не вичерпує повністю 

поняття конкурентоспроможності. «Параметри» конкурентоспроможності залежать від 

виду й складності виробу в технічному та експлуатаційному відношенні, а також від 

потрібної точності оцінки, цілі дослідження та інших зовнішніх факторів. 

Для оцінки конкурентоспроможності важливо розуміти, що на сучасному ринку 

покупець здебільшого намагається купувати не товари як такі, а весь комплекс пов’язаних 

з ними послуг, важливих для покупця, так що останній оцінює конкурентоспроможність з 

власних, вигідних для нього, але значно менш вигідних для виробника позицій. 

Конкурентоспроможність товару має бути ключовим моментом прийняття рішення про 

розширення та створення нових виробничих потужностей, розробки маркетингових 

прогнозів. 

Вивчення конкурентоспроможності товару, що реалізується на ринку, треба провадити 

безперервно та систематично. 

Основні завдання аналізу: 
 оцінка конкурентоспроможності послуг; 

 вивчення факторів, що впливають на її рівень; 

 розроблення заходів для забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності послуг. 

Оцінка конкурентоспроможності послуг ґрунтується на дослідженні потреб покупця та 

вимог ринку. Щоб товар задовольняв потреби покупця, він має відповідати певним 

параметрам: 
 технічним (властивості товару, галузь його використання й призначення); 

 ергономічним (відповідність товару будові та функціям людського організму); 

 естетичним (зовнішній вигляд товару); 

 нормативним (відповідність товару чинним нормам і стандартам); 

 економічним (відповідність ціни товару платоспроможності споживача); 

 організаційним (умови поставки, комплектність поставки, сервісне обслуговування). 

Залежно від цілей аналізу конкурентоспроможності товарів використовуються 

рейтингові, матричні та табличні методи. Як приклад дамо методику оцінювання рівня 

конкурентоспроможності послуг рейтинговим методом (рис.3.2). 

Щоб оцінити конкурентоспроможність, доцільно порівняти параметри нашого виробу з 

відповідним товаром конкурента щодо їх здатності задовольняти ту чи ту потребу 

покупця. Для цього розраховують одиничні й групові показники конкурентоспроможності 

послуг. 

Одиничні показники відображають відсоткове відношення рівня будь-якого технічного 

або економічного параметра до величини того самого параметра виробу-конкурента: 

 
де q — одиничний параметричний показник; Р — величина параметра виробу, що 

досліджується; Р100 — величина параметра виробу, взятого за зразок (який задовольняє 

потребу на 100%). 

Груповий показник (G) об’єднує одиничні показники (qi) однорідної групи параметрів 

(технічних, економічних, естетичних) за допомогою вагових коефіцієнтів (ai), визначених 

експертним способом: 

, 

де n — кількість параметрів, що підлягають розгляду.  

В окремих випадках можна використати інтегральний показник 

конкурентоспроможності (J), тобто відношення групового показника за технічними 

параметрами (Gт) до групового показника за економічними параметрами (Gе): 

. 



Окрім якісних та кількісних описових методів аналізу, доцільне використання 

кількісних аналітичних та спеціальних методів, які розглянуто у відповідних розділах 

підручника. 

1. Використання в методиці аналізу реалізації послуг факторних моделей та прийомів 

детермінованого факторного аналізу (наприклад, для аналізу обсягу реалізації) може 

використовуватися так зване зрівняння товарного балансу 

Р = Зп + Т – Зк, 

де Р — обсяг реалізації; 

Т — обсяг товарної послуг за період, що аналізується; 

Зн, Зк — відповідні залишки готової послуг на складах на початок та на кінець періоду. 

 

 
Рис. 3.2. Блок-схема аналізу конкурентоспроможності послуг 

 

Розрахунок впливу даних факторів на обсяг реалізації послуг виконується порівнянням 

фактичних рівнів факторних показників з прогнозними (плановими) та розрахуванням 

абсолютних та відносних приростів кожного з них. 

2.Використання графічних прийомів для вивчення взаємозв’язку між обсягами продаж, 

рівнем витрат на один або кілька елементів комплексу маркетингу та прибутком. Графічне 

рішення далі може бути замінено чисельним або алгебраїчним. 

3.Використання маржинального аналізу при підтвердженні вибору асортименту послуг 

підприємства, ціни на новий виріб. 

4.Слід відзначити, що в умовах конкуренції, в т.ч. з зарубіжними компаніями, необхідні 

оригінальні управлінські рішення і насамперед у маркетинговій сфері. Цього можна 

досягти ширшим використанням функціонально-вартісного аналізу. Він використовується 

при обстеженні споживчих якостей товарів, обґрунтуванні інноваційного продукту, 

підготовці проектів з раціоналізації маркетингових служб. 



7. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва послуг 

 

За нових ринкових умов господарювання всі підприємства здобули повну оперативну 

самостійність у виборі того, якої і скільки випускати послуг, з ким співпрацювати, кому 

продавати свої вироби, як організовувати і планувати всі виробничі процеси. Зрозуміло, 

що цю свободу дій спрямовано передовсім на врахування кон’юнктури ринку, його потреб 

і вимог. 

Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску послуг 

забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому виробничу діяльність 

підприємства жорстко зумовлено загальною економічною ситуацією, галузевими 

пропорціями і платоспроможним попитом населення. 

У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства потрібно розглянути такі 

питання: 

а)якість планування виробництва, напруженість і обґрунтованість планів діяльності як 

у цілому, так і щодо окремих виробничих підрозділів; 

б)оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації послуг, динаміка 

обсягів виробництва; 

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

протягом останніх років і зокрема у звітному періоді; 

г)розкриття взаємозв’язку і взаємозумовленості показників обсягу виробництва, 

реалізації, асортименту, якості виробів тощо; 

д)визначення внутрігосподарських резервів зростання обсягів випуску послуг і 

реалізації, а також розроблення заходів щодо їх повного та ефективного використання. 

Для виконання аналітичного дослідження використовують статистичну звітність про 

виробництво послуг (ф. 1-п), а також планові матеріали відповідного відділу і 

бухгалтерські дані про випуск, відвантаження і реалізацію послуг, оперативні дані 

виробничої діяльності. Бажано також ознайомитись із залишками незавершеного 

виробництва, готової послуг на складі і товарів відвантажених (ф. 1). 

 

8. Аналіз обсягів і динаміки виробництва послуг 
 

Аналіз звичайно починають з оцінки того, як виконано план виробництва у звітному 

періоді в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць  

Аналіз обсягів виробництва послуг у звітному періоді можна доповнити вивченням 

рівнів виконання плану в поквартальному і річному розрізі. Якщо рівні виконання плану 

за цими проміжками часу помітно різняться, слід більш докладно з’ясувати причини 

такого становища і проаналізувати заходи, що вживалися адміністрацією підприємства 

для поліпшення ситуації з виконанням плану. 

Ураховуючи складне економічне становище в країні, повсюдний спад виробництва, 

доцільно особливо уважно вивчити динаміку обсягів випуску послуг на підприємстві і за 

попередні роки. При цьому використання натуральних вимірників обсягів випуску послуг 

є найбільш слушним, оскільки нейтралізує вплив інфляції. Якщо ці вимірники не можна 

використати, то обсяги вимірюють у незмінних цінах або цінах поточного року з 

відповідними перерахунками показників товарної послуг за попередні роки.  

Під час аналізу можна розраховувати середньорічні темпи зміни виробництва ( ) або 

приросту (D ). Використовують для розрахунку формулу середньогеометричної: 

. 

Проаналізувавши загальні показники обсягу товарної послуг, слід визначити головні 

чинники, які спричинили негативні тенденції та окремі зриви завдань. Особливо 

ретельним має бути пошук внутрішніх негативних факторів, винних підрозділів і 

виконавців. Треба мати на увазі, що інколи зрив планових завдань з випуску послуг деякі 



виробничники й низові керівники пояснюють недоліками в плануванні, завищеними 

завданнями, які просто неможливо було виконати. Здебільшого ці виправдання бувають 

безпідставними, але коли їх кількість зростає і виконавці їх відповідно аргументують, 

керівництву підприємства треба обов’язково перевірити обґрунтованість планових 

розрахунків і взагалі якість поточного планування виробництва. 

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

спричинили саме таку тенденцію розвитку, й відокремити ті з них, що діяли на 

державному рівні, тобто не залежали від підприємства. Проте внутрішні фактори 

заслуговують на особливу увагу. Обсяг виробництва можна збільшити, використовуючи 

дорожчі матеріали і відповідно піднімаючи ціну виробів, або, навпаки, збільшувати в 

складі рецептур дешевші компоненти, а зекономлені дефіцитні спрямовувати на 

додатковий випуск послуг. Усі заходи щодо розвитку спеціалізації та кооперації також 

помітно впливають на обсяги виробництва. 

Регулювання рівня якості та зміна асортименту були переважними способами 

збільшення обсягів виробництва на підприємствах і в цілих галузях промисловості 

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

простим зниженням попиту на вироблену в такий спосіб продукцію. 
 

9. Аналіз асортименту послуг 
 

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

асортиментно-структурному розрізі. При цьому слід ураховувати, що підприємство має чітку 

предметну, а отже, й галузеву спеціалізацію. Її визначають ще за організації підприємства, але 

асортимент послуг з часом може змінюватися. Одні товари перестають виробляти, інші, навіть 

колись непрофільні для підприємства, включають до виробничої програми. Процес постійного 

оновлення асортименту є важливою складовою маркетингової політики сучасного підприємства. 

Змінюваність складу послуг є наслідком цілеспрямованого чіткого керування цим процесом, 

що передбачає відносну стабільність асортименту за певні короткі проміжки часу, ретельне 

планування випуску послуг і суворий контроль за виконанням усіх асортиментних завдань і 

термінів випуску окремих видів послуг. Тому відхилення від планових завдань розцінюють як 

суттєвий недолік у роботі виробничих підрозділів, їхніх керівників та виконавців. 

Під асортиментом розуміють перелік усіх видів послуг, що виробляється, із зазначенням 

обсягів випуску. Вужчим поняттям є номенклатура випуску, яка характеризує тільки кількість і 

різноманітність послуг. І нарешті, структура — це співвідношення (здебільшого у відсотках) 

окремих виробів у загальному обсязі виробництва. Зміна асортименту проти планового веде до 

асортиментних, а структури випуску — структурних зрушень. Ці явища завжди пов’язані одне з 

одним, а тому ми кажемо про асортиментно-структурні зрушення у випуску послуг. 

Розгляд асортименту послуг є невідривним від вивчення темпів 

його розширення йоновлення. Перше пов’язують з кількісним збільшенням варіантів 

розфасування харчових продуктів, засобів побутової хімії, будівельних сумішей; розширенням 

кольорової, якісної та з іншої гами матеріалів і готової послуг (одягу, взуття, предметів хатнього 

вжитку); збільшенням параметричних рядів якогось технічно складного виробу за рахунок 

випуску його спрощених та спеціалізованих варіантів або різного типу зовнішнього оформлення. 

Є й деякі інші способи простого розширення асортименту послуг. Зрозуміло, що навіть просте 

розширення асортименту ускладнює процес виробництва, обліку та контролю, дещо збільшує 

виробничі витрати. Але водночас — це випробуваний засіб зміцнення ринкових позицій 

підприємства, освоєння нових сегментів ринку і залучення нових споживачів. 

Оновлення асортименту — це процес заміни застарілих зразків послуг на сучасніші та 

технічно досконаліші або випуск принципово нової послуг. Іноді (хоч і помилково) його 

ототожнюють з простим розширенням асортименту послуг, що виробляється. Коефіцієнт 

оновлення асортименту (Ко.а) розраховується як відношення кількості нових виробів до 

загальної кількості послуг. Проте його логічніше визначати як частку вироблених нових видів 

послуг (у грошовому вираженні) до загальної вартості товарної послуг.  

Під час аналізу асортименту послуг, що її випускає підприємство, необхідно враховувати, 

наскільки цей асортимент є традиційним, які нові види товарів самостійно розроблено і 



впроваджено у виробництво, а які вироблено за ліцензіями або за співучасті інших фірм. 

Підприємство має потурбуватися про належні документи, які засвідчують право користування 

технологіями або товарними знаками інших фірм та корпорацій. Не завадить зайвий раз нагадати, 

що самовільне (піратське) копіювання послуг з популярними в споживачів товарними знаками є 

злочином, що його має розглядати не економічний аналітик, а відповідні слідчі та судові установи. 

За наявності додаткової інформації дуже корисним для оцінки асортименту був би розрахунок 

допоміжних показників — кількості застарілих зразків послуг, яку випускає підприємство, та 

відповідної частки обсягу товарної послуг. Бажано з’ясувати причини такого становища, вказати 

винних, розробити рекомендації для керівництва підприємства з метою поліпшення асортиментної 

ситуації. 

Насамкінець варто нагадати ще про одну важливу річ. Нині вже не можна пояснювати 

негативні зміни асортименту й структури послуг «об’єктивними» причинами, бо всі вони можуть 

бути оперативно нейтралізовані на самому підприємстві через коригування планових завдань. 

Тому будь-які відхилення від установленого плану — це просто погана праця виконавців і 

адміністраторів низових ланок (дільниць, цехів, філіалів). 

 

Питання для самоперевірки 

1.Якими джерелами інформації користуються, аналізуючи реалізацію послуг? 

2.Основні завдання аналізу реалізації послуг. 

3.Назвіть фактори, що впливають на обсяг реалізації послуг. 

4.Основні завдання аналізу маркетингової діяльності підприємства. 

5.Основні показники, що використовуються для аналізу ринків збуту послуг. 

6.Основні етапи аналізу цінової політики підприємства. 

7.Основні завдання і показники оцінки системи розповсюдження товарів. 

8.Якими параметрами користуються, оцінюючи конкурентоспроможність виробів? 

9.Основні напрямки збільшення обсягів реалізації послуг. 
 

 

Тема 4. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства 

 

1. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів 

2. Аналіз продуктивності праці. 

 

 

1. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів 
 

Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили. Результати господарської діяльності 

залежать передовсім від ефективності використання живої праці — найбільш активного і, власне, 

вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними трудовими 

ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють 

збільшенню обсягів виробництва послуг, ефективному використанню обладнання, машин, 

механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку. 

Слід зауважити, що з переходом до ринкової економіки аналіз трудових ресурсів набирає 

більшої ваги, оскільки робоча сила має вартісну оцінку, є конкурентною на ринку праці. 

Економічні й соціальні гарантії праці, з одного боку, і жорсткі умови трудової діяльності, з 

іншого, формують сферу глибоких аналітичних досліджень кадрового потенціалу підприємства. 

Одним із найважливіших завдань економічного аналізу є контроль за правильним і 

ефективним використанням трудових ресурсів. 

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою здійснюється способом порівняння 

фактичної чисельності працівників за категоріями із розрахунковими (плановими) показниками і з 

показниками, що були досягнуті в минулому періоді. Це дає можливість визначити рівень 

виконання плану (завдання), а також динаміку показників. 

Аналіз забезпеченості робочою силою та її використання проводиться в тісному зв’язку з 

аналізом обсягу виробництва послуг, продуктивності праці, трудомісткості та використання 

робочого часу. 



Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу 

різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень, про витрати робочого часу в 

людино-днях, людино-годинах, кількість виробленої послуг або виконаних робіт, а також 

відомості про рух особового складу підприємства. 

Зміни особового складу працівників підприємства відображаються в первинних док ументах: 

наказах та розпорядженнях про приймання, переведення, звільнення, надання відпусток. 

Аналіз чисельності і структури працівників починається з оцінки їх відповідності 

трудомісткості виробничої програми та встановлення відхилень фактичної чисельності проти 

розрахункової чи проти минулого періоду. 

Розрахункову чисельність працівників (особовий склад) визначають за планово-нормативними 

розрахунками самого підприємства; фактичну чисельність беруть за даними облікового складу, які 

наявні в службі (відділі) кадрів. 

Працівники підприємства за характером участі у виробничому процесі розподіляються на 

працівників основної діяльності, які зайняті безпосередньо виготовленням послуг, і невиробничий 

персонал, що зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах. 

До працівників основної діяльності (ПОД) відносять такі категорії працівників: робітники, учні, 

інженерно-технічний персонал, службовці, молодший обслуговуючий персонал (МОП) і персонал 

охорони. 

Для аналізу трудових ресурсів використовується інформація звітних форм 2-ПВ «Звіт із праці», 

1-п «Звіт підприємства з послуг», 6-ПВ «Чисельність окремих категорій працівників підприємства 

і підготовка кадрів», а також дані планово-нормативної, облікової та оперативної інформації зі 

звітів підрозділів підприємства, інші оперативні дані. 

Успішне виконання виробничої програми залежить від забезпечення виробництва кадрами 

найбільш важливих професій та кваліфікацій працівників. Для цього фактична кількість 

робітників за професіями та розрядами порівнюється з потребою в них для виконання обсягу робіт 

дільниці, цеху й підприємства в цілому. Потрібна кількість робітників обчислюється діленням 

величини трудомісткості робіт за кожним їх видом на плановий фонд часу праці одного робітника. 

Для оцінки відповідності кваліфікації робітників складності виконуваних робіт порівнюють 

середні тарифні розряди робіт і робітників, розраховані за середньою арифметичною: 

; , 

де Тр — середній тарифний розряд; ЧР — чисельність робітників; ТП — обсяг робіт кожного 

виду. 

У процесі аналізу перевіряють правильність використання робітників відповідно до їхньої 

кваліфікації. Для цього (за нарядами) з’ясовують, роботи якої складності виконували робітники 

кожного розряду. Дефіцит робітників і їх завантаження встановлюють на основі фотографії 

робочого дня. 

Кваліфікаційний рівень працівників керівного складу персоналу і спеціалістів перевіряють, 

установлюючи відповідність фактичного рівня освіти і ділових якостей кожного працівника його 

посаді. 

Кваліфікаційний рівень працівників здебільшого залежить від їхнього віку, стажу роботи, 

освіти. Тому в процесі аналі зу трудових ресурсів вивчають зміни цих показників. 

Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її 

руху. 

Як відомо, склад працівників постійно змінюється у зв’язку зі скороченням штатів, звільненням 

за власним бажанням, виходом працівників на пенсію, переміщенням їх на посадах у межах 

структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв’язку з 

розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на 

підготовку та перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не 

тільки нових робітників, які освоюють нові умови праці, а й тих, що звільняються і потребують 

певного часу для пошуків нової роботи. 

Отже, оборот робочої сили поділяють на необхідний, що відбувається з об’єктивних причин, 

котрі не залежать від адміністрації підприємства, та надмірний, який включає звільнення 

працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатньо високу кваліфікацію, 

у зв’язку з рішенням судових органів тощо. 



На практиці має місце і зворотне явище — недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких 

причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства. Про це свідчить зростання 

кількості працівників пенсійного віку. 

Для вивчення руху робочої сили на підприємстві розраховуються коефіцієнти обороту з 

приймання та зі звільнення, а також коефіцієнти плинності, стабільності, загального обороту. 

Коефіцієнт обороту з приймання (КПп) — це відношення заново прийнятих працівників до 

середньоспискової чисельності ПОД: 

Коефіцієнт обороту зі звільнення (КПз) — це відношення кількості звільнених працівників до 

середньоспискової чисельності ПОД: 

Коефіцієнт загального обороту (КПоб) обчислюють як відношення кількості заново прийнятих 

на роботу і тих, що вибули, до середньоспискової чисельності: 

Коефіцієнт плинності кадрів (КПпл) розраховують як відношення кількості звільнених за 

власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності: 

Особливу увагу потрібно звертати на плинність кадрів, бо плинність, як було сказано, знижує 

продуктивність праці на підприємстві. Для того, щоб розробити заходи, спрямовані на закріплення 

робочих кадрів, необхідно знати конкретні причини звільнень з власного бажання (складні умови 

праці, низька заробітна плата, незадовільні перспективи службового зростання, незадоволення 

професією, незадовільний моральний клімат у колективі тощо) і порушень трудової дисципліни. 

Важливим є встановлення динаміки показників обороту робочої сили, щоб визначити, в якому 

напрямку відбуваються зміни цих показників, який вплив на них справляють умови організації 

праці і виробництва на підприємстві в цілому і на окремих його дільницях. 

Напруженість у забезпеченні підприємства трудовими ресурсами можна зняти за рахунок 

ефективнішого використання наявної робочої сили, підвищення продуктивності праці, 

інтенсифікації виробництва, удосконалення організації і технології виробництва, запровадження 

більш продуктивної техніки. 

Проте щойно розглянуті показники використання трудового потенціалу не дають вичерпної 

характеристики його використання і їх не можна вважати факторами, котрі безпосередньо 

впливають на обсяг випуску послуг. Обсяг випуску залежить не тільки від чисельності 

працівників, а й від кількості затраченої на виробництво праці, тобто від величини робочого часу, 

а також від ефективності праці, її продуктивності. Тому на наступному етапі аналізу необхідно 

перейти до вивчення ефективності використання робочого часу трудовим колективом 

підприємства, перевірити обґрунтованість виробничих програм (завдань), вивчити рівень їх 

виконання, виявити непродуктивні витрати робочого часу, установити причини таких, намітити 

способи дальшого поліпшення використання робочого часу. 

Аналіз використання фонду робочого часу. Одним із основних факторів, що впливає на 

продуктивність праці, є використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу і 

нераціональних його витрат веде до зростання продуктивності праці, ліпшого використання 

трудових ресурсів без додаткових заходів і витрат. 

Основним джерелом даних для аналізу використання фонду робочого часу є статистична форма 

3-ПВ «Звіт про використання робочого часу (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік)». Додатково 

залучаються для аналізу дані табельного обліку, плановий (номінальний) баланс робочого часу, 

дані оперативного та вибіркового обліку (фотографії, самофотографії робочого дня окремих 

робітників, хронометраж операцій і робочих процесів, моментні спостереження в цехах і на 

дільницях). 

Аналіз використання робочого часу доцільно проводити у двох напрямках: 

 виявлення втрат робочого часу; 

 виявлення непродуктивного використання робочого часу. 

Використання робочого часу для всіх категорій робітників аналізується за допомогою таких 

двох показників: 

 середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період (місяць, 

квартал, рік); 

 середня тривалість робочого дня (зміни). 

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період, характеризує 

тривалість робочого періоду в днях (дні виходів на роботу). На цей показник впливають такі 

фактори: втрати робочого часу, в тому числі прогули; невиходи з дозволу або з ініціативи 

адміністрації; масові невиходи на роботу (страйки); кількість днів чергової відпустки; кількість 



вихідних і святкових днів, кількість днів тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з 

навчанням. 

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від таких факторів: величини нормативно 

встановленого робочого тижня; часу надурочної роботи; часу простою протягом робочої зміни, що 

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

скорочень робочого дня (зміни), передбачених законодавством (для матерів-годувальниць, 

підлітків). 

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих за 

звітний період днів і годин одним працюючим і одним робітником, а також за інтенсивністю 

використання робочого часу. Під час аналізу необхідно визначити відхилення фактичних 

показників від планових або від аналогічних показників минулих періодів і встановити конкретні 

причини можливих відхилень. Такий аналіз необхідно проводити щодо кожної категорії 

працівників, кожного підрозділу і щодо підприємства в цілому за звітний період і в динаміці  

Величина фонду робочого часу (Фр.ч) залежить від чисельності робітників ЧР, кількості 

відпрацьованих одним робітником днів (Д) у середньому за звітний період та середньої тривалості 

(Т) робочого дня (зміни). Ця залежність виражається формулою: 

Фр.ч = ЧР • Д • Т. 

Методом ланцюгових підстановок встановлюється вплив цих факторів на величину фонду 

робочого часу: 

DФр.ч.р = (ЧРф – ЧРпл) • Дпл • Тпл; DФр.ч.д = (Дф – Дпл) • ЧРф • Тпл; DФр.ч.т = (Тф – Тпл) • 

ЧРф • Дф;  

Вивчення конкретних причин втрат і непродуктивних витрат робочого часу дадуть можливість 

вжити необхідних заходів для їх усунення. 

Аналі з трудомісткості послуг. Трудомісткість послуг— показник, що характеризує затрати 

робочого часу на виробництво одиниці або всього обсягу виготовленої послуг. 

В економічному аналізі є два поняття трудомісткості. Питома трудомісткість — це загальні 

витрати людино-годин на продукцію (на один виріб, на одну тисячу гривень товарної послуг). 

Технологічна трудомісткість — це витрати нормованого робочого часу основних робітників-

відрядників на виробництво послуг. 

Між показниками трудомісткості та продуктивності праці існує обернено пропорційний зв’язок 

— за зниження трудомісткості продуктивність праці зростає, і навпаки. 

Скорочення затрат робочого часу на виробництво одиниці послуг безпосередньо впливає на 

величину середньогодинного виробітку робітників. 

Рівень і динаміка годинної продуктивності праці зазнають постійного впливу інтенсивних 

факторів. 

Інтенсивні фактори забезпечують зниження трудомісткості виготовлення послуг і відповідний 

рівень виконання норм виробітку. До них відносять: кваліфікаційний, професійний рівень 

робітників; технічну й енергетичну озброєність праці; механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів за впровадження прогресивної техніки, технології, матеріалів; організацію 

нормування праці; застосування у виробництві комплектуючих виробів та покупних 

напівфабрикатів; поліпшення якості структури, асортименту послуг; удосконалення організації 

виробництва й управління. 

У процесі економічного аналізу трудомісткості вивчається її динаміка, причини зміни її 

величини і вплив на продуктивність праці. 

 

2 Аналіз продуктивності праці. 

 

Продуктивність праці — найважливіший якісний показник використання трудових ресурсів 

підприємства і головний фактор зростання обсягів виробництва послуг. 

Вимірюється продуктивність праці двома способами: кількістю послуг, випущеної за одиницю 

часу, або кількістю часу, затраченого на виготовлення одиниці послуг. 

Під час аналізу обчислюють годинну, денну і місячну (квартальну, річну) продуктивність праці 

одного працюючого або одного робітника. Перші два показники визначаються як відношення 

обсягу товарної послуг до загальної кількості відпрацьованих усіма робітниками людино-годин і 

людино-днів, а інші — як відношення того самого обсягу до середньоспискової чисельності 

робітників або всіх працівників. 



За умов ринкового господарювання ці показники використовуються для внутрішніх 

інформаційних потреб оперативного управління виробництвом, а також для визначення тієї чи 

іншої економічної вигоди, що очікується в майбутньому. 

Продуктивність праці характеризується вартісними, трудовими та натуральними показниками. 

Дуже важливо правильно вибрати систему її вимірників, маючи на увазі можливість використання 

натуральних (у штуках, тоннах, метрах, літрах), трудових (у нормо-годинах) і вартісних 

вимірників (у грн, тис. грн, млнгрн). 

Найуніверсальнішим є грошовий вимірник, який може бути використаний на будь-якому 

підприємстві чи галузі виробництва. Аналізуючи продуктивність праці в динаміці, товарну 

продукцію необхідно перерахувати в порівнянних цінах, що певною мірою забезпечить 

можливість об’єктивного аналізу затрат праці на виготовлення послуг. 

Аналіз продуктивності праці розпочинається з вивчення її рівня, динаміки та загальної оцінки 

виконання плану (завдання). 

На наступному етапі аналізу продуктивності праці необхідно проаналізувати показник, від 

якого залежить рівень середньоденного і середньорічного виробітку робітників, — 

середньогодинну продуктивність праці одного робітника. Величина цього фактора залежить від 

факторів, пов’язаних із трудомісткістю послуг і вартості її оцінки. До першої групи факторів 

належать такі, як технічний рівень виробництва, організація виробництва, непродуктивні витрати 

часу у зв’язку з браком і його виправленням. До другої групи входять фактори, пов’язані зі зміною 

обсягу виробництва через зміну структури виробництва і рівня кооперованих поставок. 

Скористаємося методикою розрахунків цього показника, запропонованою Г.В.Савицькою. Для 

визначення впливу цих факторів на середньогодинну продуктивність праці необхідно розрахувати 

три умовні показники методом ланцюгових підстановок. 

 

 

Тема 5. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію послуг (робіт, послуг) підприємства і 

собівартості 

 

1. Значення, завдання та джерела інформації 

2. Показники собівартості послуг 

3. Аналіз прямих матеріальних витрат 
 

 

1. Значення, завдання та джерела інформації 
 

Виробництво та реалізація послуг потребують трудових, матеріальних і грошових 

витрат. Витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату 

праці працівників, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість послуг. 

Собівартість послуг— це основний якісний показник роботи підприємства. Її рівень 

відбиває досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного 

структурного підрозділу. Систематичне зниження собівартості послуг має важливе 

народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати 

прибуток на кожну гривню витрат, підвищує конкурентоспроможність послуг. 

За ринкових відносин завдання щодо зниження собівартості послуг централізовано не 

планується, а ефективність роботи підприємств оцінюється за допомогою показника 

прибутку. Однак це ще більше посилює значення проблеми зниження собівартості, бо від 

рівня собівартості залежить конкурентоспроможність послуг, фінансовий стан 

підприємства, матеріальний та культурний рівень життя його працівників, виконання 

надходжень до бюджету країни. 

Аналіз собівартості послуг має такі завдання: перевірка обґрунтованості прийнятих 

управлінських рішень щодо собівартості; об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, 

під час якої виявляються відхилення фактичних витрат від планових; з’ясування чинників 

цих відхилень; підрахунок резервів дальшого зниження собівартості послуг; розроблення 

заходів із мобілізації внутрішньовиробничих резервів та використання їх у виробництві. 



Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації: планова 

собівартість послуг; аналітичні розрахунки, норми й нормативи споживання ресурсів; 

звітна інформація, зокрема «Звіт про фінансові результати» ф. 2, «Звіт з праці» ф. 1-ПВ і 

ф. З—ПВ, дані оперативного обліку (первинні документи, зведення, реєстри відпуску 

матеріалів на виробництво, табелі про нарахування заробітної плати, норми витрат 

матеріалів, відхилення від норм; матеріали обстежень, перевірок, спостережень, нарад, 

технологічної документації, паспортні дані). 
 

2. Показники собівартості послуг 
 

Собівартість послуг — це грошова вартість оплати праці, спожитих засобів та предметів праці. 

У собівартість товарної послуг включають усі вит рати підприємства на виробництво. 

Собівартість реалізованої послуг дорівнює собівартості товарної послуг плюс виробнича 

собівартість послуг, реалізованої із залишків минулого періоду.  

Залежно від об’єкта та інших ознак виділяють такі види собівартості (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Класифікація  показників собівартості 

Ознака класифікації Показник 

Місце виникнення витрат 

Цехова собівартість 

Виробнича собівартість 

Повна собівартість 

Тривалість періоду 

Середньомісячна собівартість 

Квартальна собівартість 

Середньорічна собівартість 

Метод розрахунку 

Планова собівартість 

Нормативна собівартість 

Фактична собівартість 

Об’єкти розрахунку 

Собівартість одиниці послуг 

Собівартість порівнянної послуг 

Собівартість непорівнянної послуг 

Собівартість усієї товарної послуг (витрати 

на одну гривню товарної послуг) 

 

Цехова собівартість — це витрати конкретного цеху на виробництво послуг. 

Виробнича собівартість включає всі статті, крім адміністративних витрат і витрат на збут. 

Повна собівартість включає всі витрати. Вона вираховується для обґрунтування ціни, визначення 

конкурентоспроможності та інших розрахунків. 

Собівартість товарної послуг визначається сумою витрат за всіма калькуляційними статтями 

окремих видів послуг, а собівартість реалізованої послуг — це алгебраїчна сума витрат на товарну 

продукцію і витрат, які містяться в зміні залишків нереалізованої послуг на початок і кінець року. 

Цехові витрати в більшості галузей промисловості включаються в собівартість окремих видів 

послуг через розподіл їх пропорційно сумі заробітної плати робітників. 

Суть інших видів собівартості послуг випливає вже із самої їх назви. 

Облік, планування та аналіз собівартості спирається на такі узагальнюючі показники: 

1) собівартість одиниці послуг; 

2) виконання плану зниження собівартості порівнянної послуг; 

3) витрати на 1 грн товарної послуг. 

Собівартість одиниці послуг є історично найстарішим (найпершим) показником. На 

підприємствах планується та обліковується собівартість одиниці послуг лише основних видів. Для 

цього всі витрати на виробництво основного виду послуг ділять на обсяг послуг в натуральних 

показниках. Дані про собівартість одиниці окремих видів послуг, вільні від впливу побічних 

структурних факторів, уможливлюють докладну оцінку факторів, що впливають на прямі витрати. 

Показник собівартості одиниці окремих видів послуг є незамінним для порівняльного аналізу. 



Його беруть також за відправний пункт функціонально-вартісного аналізу (ФВА) для виявлення 

можливих способів зниження собівартості за рахунок змін у конструкції та технології виробів. 

Більшість підприємств випускають десятки та сотні видів послуг. Планування та облік витрат 

щодо кожного виду послуг потребують великих трудових і матеріальних витрат, а тому для 

аналізу собівартості всіх видів послуг використовуються також інші показники. 

Порівнянною вважалася продукція, яка виготовлялась у минулому періоді. У планах 

передбачалось завдання зі зниження собівартості порівнянної послуг в абсолютній сумі та у 

відсотках. На продукцію, що вироблялась уперше на цьому підприємстві, затверджувалась 

планова собівартість у цілому і за статтями калькуляції. У поточній і річній звітності фактичний 

випуск послуг перераховувався за плановою собівартістю одиниці послуг, а порівнянна продукція 

— за плановою і за середньорічною собівартістю минулого року. Порівнюванням фактичних ви-

трат із витратами, перерахованими в такий спосіб, виявлялась економія чи перевитрата. Головним 

було виконання завдання зі зниження собівартості порівнянної послуг. 

За умов ринкових відносин підприємства (залежно від потреби) використовують один чи 

більше показників. Аналіз порівнянної товарної послуг здійснюється на підприємствах, де її 

питома вага становить понад 50%. Там, де переважає нова продукція, для аналізу динаміки 

собівартості використовуються показники витрат на 1 гривню товарної послуг і собівартості 

одиниці послуг. 

Складаючи кошторис витрат на виробництво і розробляючи завдання зі зниження собівартості 

послуг, необхідно спиратись на організаційно-технічні заходи для зниження норм витрат 

матеріалів та трудомісткості виробів. Завдання зі зниження собівартості послуг треба пов’язувати 

з ефективністю цих заходів. 

 

3. Аналіз прямих матеріальних витрат 
 

Велику питому вагу в собівартості промислової послуг мають витрати на сировину, основні й 

допоміжні матеріали, покупні вироби і напівфабрикати, на паливо та електроенергію для 

технологічних потреб. Їх відносять до предметів праці. 

Раціональне використання предметів праці — важливий резерв зростання обсягу, зниження 

собівартості і підвищення ефективності виробництва. 

У собівартості товарної послуг розмір витрат на сировину, основні й допоміжні матеріали 

визначається асортиментом послуг, характером виробництва і становить на підприємствах легкої, 

харчової, текстильної промисловості — 70—90%, машинобудування — 40—50% собівартості 

одиниці послуг. 

Проблема зниження матеріальних витрат у собівартості послуг є подвійною. З одного боку, 

зменшується кількість використаних у процесі виробництва на одиницю послуг предметів праці, а 

з другого — кількість авансованих для господарської діяльності підприємства оборотних коштів. 

У собівартості товарної послуг витрати сировини, матеріалів, палива й енергії відображаються 

у двох розрізах: 

а) за прямими статтями калькуляції; 

б) за статтями накладних (непрямих) комплексних витрат. 

Перелік прямих статей матеріальних витрат визначається «Основним положенням» і 

галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості послуг. 

Наприклад, в усіх галузях промисловості застосовується стаття «сировина і матеріали», у 

машиноприладобудуванні — «покупні вироби, напівфабрикати і послуги кооперованих 

підприємств», у чорній і кольоровій металургії, скляній, цементній та інших галузях виділяють 

статтю «допоміжні матеріали», а в енергоспоживаючих галузях промисловості (цементна, скляна 

та ін.)— статті «паливо і енергія на технологічні цілі». На всіх підприємствах машинобудування і 

металообробки виділяють статтю «повторно використовувані відходи», на якій показують вартість 

відходів за ціною можливого використання. 

Аналіз витрат на матеріали, покупні вироби і напівфабрикати, паливо, електроенергію 

починається із загальної оцінки їх величини у собівартості всієї товарної послуг за прямими 

статтями калькуляції. Для цього на основі плану підприємства, форми 2-річної та періодичної 

звітності й облікової інформації та даних про виконання плану за обсягом послуг проводять 

розрахунок і аналіз витрат. 



Матеріальні витрати за всіма одноелементними статтями в собівартості послуг оцінюють, 

зіставляючи фактичні витрати з плановими та плановими, які перераховані на фактичний обсяг 

виробленої послуг. На відхилення фактичних витрат від планових впливають такі фактори: 

1) зміна обсягу випуску товарної послуг; 

2) зміна структури асортименту випущеної послуг; 

3)зміна рівня матеріальних витрат у собівартості одиниці послуг. 

Аналіз фактора «норма». Важливою умовою раціонального використання сировини, 

матеріалів, палива й енергії, а отже, систематичного зниження собівартості послуг є техніко-

економічне нормування їх витрат. 

Під техніко-економічною нормою витрат розуміють максимально допустимі витрати 

відповідних матеріальних ресурсів на виробництво одиниці конкретного виду послуг за даного 

рівня техніки і технології виробництва. 

Техніко-економічна норма витрат ресурсів складається, як правило, із трьох частин: 

1) корисного вмісту речовини в готовій послуг; 

2) відходів, що одержані у процесі виробництва; 

3) втрат, пов’язаних зі збереженням і транспортуванням цінностей. 

На промислових підприємствах одночасно діють дві норми: 

1) планова норма на рік чи квартал, тобто укрупнене планове завдання на даний період; 

2) чинна (на даний момент) норма, установлена для конкретної деталі або виробу, за якою 

відбувається відпуск матеріальних цінностей у виробництво. 

Порівняння (на певну дату) чинних норм витрат матеріальних ресурсів із плановими дає змогу 

визначити напруженість планового завдання, можливість його зміни та виконання. 

У процесі аналізу якості чинних норм витрат ресурсів вивчається не тільки їхня динаміка, а й 

напруженість. 

Напруженість чинної норми характеризується коефіцієнтом ефективності використання 

матеріалу. Коефіцієнт використання матеріалу (К) визначається як відношення чистої ваги деталі, 

вузла чи виробу або чистого вмісту речовини (Qч) до загальної ваги матеріалу, узятого для 

виготовлення деталі (Qз) і дорівнює: 

. 

Різниця між загальною і чистою вагою показує величину втрат і відходів виробництва. Що 

меншою вона є, то прогресивніша чинна норма, а коефіцієнт використання матеріалу 

наближається до одиниці. 

Коефіцієнт використання матеріалів розраховують за видами послуг, групами матеріалів і 

структурними підрозділами підприємства. Резерви зниження чинних норм, їх прогресивність 

визначаються порівняльним аналізом собівартості однорідних виробів на споріднених 

підприємствах. 

Для виявлення резервів зниження собівартості послуг за рахунок матеріалів необхідно 

систематично аналізувати склад та кількість відходів. 

Аналіз втрат від відходів. Повторно використовувані відходи за ціною можливого 

використання відраховуються із загальної суми втрат сировини та матеріалів. Це створює 

помилкове уявлення, що зростання кількості повторно використовуваних відходів веде до 

зниження собівартості одиниці товарної послуг. Насправді, відходи — це неминучі непродуктивні 

втрати частини вихідної сировини та матеріалів у процесі виробництва послуг. Розмір відходів 

визначається рівнем техніки, технології, асортиментом послуг та характером використаної 

сировини і матеріалів. Повторно використовувані відходи оцінюються за зниженими цінами та 

використовуються як сировина для повторного перероблення або для виробництва послуг 

широкого вжитку. Аналізуючи такі відходи, визначають їх динаміку, обчислюють втрати 

сировини та матеріалів і виявляють резерви можливого зниження собівартості послуг за рахунок 

зменшення відходів. 

Аналіз факторів цін. Другу групу факторів, які впливають на загальну суму витрат на 

виробництво послуг, становлять витрати на придбання сировини, матеріалів, палива. У 

собівартість заготовлених підприємством матеріальних цінностей входять: 1)прейскурантна ціна, 

залізничний, автомобільний, авіаційний тарифи або водний фрахт, якщо прейскурантну ціну на 

сировину, матеріали, паливо встановлено франко-станція відправлення; 2)ви-трати за доставку на 

склад підприємства, навантаження, розвантаження, складування матеріальних цінностей та інші 

транспортно-заготівельні витрати, які оплачує господарство. 



Методика аналізу факторів цін визначається заведеним на підприємстві порядком оцінки в 

обліку сировини, матеріалів, палива. На промислових підприємствах матеріальні цінності можуть 

обліковуватися за оптовими, плановими або фактичними цінами. 

За оцінювання матеріалів в оптових цінах плануються та враховуються транспортно-

заготівельні витрати, які включаються у собівартість послуг пропорційно оптовій вартості 

витрачених матеріальних цінностей. 

Якщо ж матеріали оцінюються за плановими цінами, то попередньо складається номенклатура-

цінник та окремо підраховуються відхилення від планових цін, які відносять на собівартість 

послуг аналогічно транспортно-заготівельним витратам. 

Ціна (собівартість придбання) матеріальних ресурсів складається із прейскурантної 

(договірної) оптової ціни, тарифів на перевезення вантажів і заготівельно-складських витрат. 

Оптові ціни і тарифи є зовнішнім фактором і часто не залежать від підприємства. Безпосередньо 

від роботи підприємства залежать транспортно-заготівельні витрати, на які за умов 

комп’ютеризації складають кошторис і ведуть їх окремий облік за видами, групами, балансовими 

рахунками матеріальних ресурсів. 

Виконання кошторису аналізують, порівнюючи фактичні транспортно-заготівельні витрати з 

плановими і плановими витратами, що перераховані на фактичний обсяг за змінними статтями ви-

трат, і визначають абсолютну та відносну економію чи переви-трату.  

 

 

Тема 6. Аналіз фінансових результатів підприємства 

 

1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації 

2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства 

3. Аналіз прибутку від реалізації послуг 

4. Аналіз резервів збільшення прибутку 

5. Аналіз рентабельності послуг 

 

1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації 
 

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є 

прибуток. Прибуток — це грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської 

діяльності. Прибуток виконує такі основні функції: 

 оцінки підсумків діяльності підприємства; 

 розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємство м і його 

робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою); 

 джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів. 

Отже, у зростанні прибутку заінтересовані як підприємство, так і держава. На підприємствах 

приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу 

підприємства, а й за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві 

необхідно систематично аналізувати формування, розподіл та використання прибутку. Цей аналіз 

має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб’єктів (місцевих бюджетів, фінансових і 

податкових органів, банків). 

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є: 

 систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку; 

 виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу; 

 вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку; 

 виявлення резервів збільшення прибутку; 

 розроблення заходів для використання виявлених резервів. 

Джерелами аналітичної інформації є плани економічного та соціального розвитку (дивись у 

додатках), фінансовий план (розрахунковий баланс доходів і витрат), бізнес-план форми 

бухгалтерської звітності №1 «Баланс підприємства», №2 «Звіт про фінансові результати» (табл. 

6.1), декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень. 

 

2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства 
 



 
 

3. Аналіз прибутку від реалізації послуг 
 

Прибуток від реалізації товарної послуг визначається як різниця між чистим доходом (Дч) від 

реалізації послуг (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої (Ср) послуг (товарів, робіт, 

послуг). 

Пр = Дч – Ср. 

Чистий дохід розраховується як різниця між доходом від реалізації послуг (товарів, робіт, 

послуг) Др і податком на додану вартість (ПДВ), акцизним збором (Ак) та іншими відрахуваннями 

з доходу (Ді): 

Дч = Др – ПДВ – Ак – Ді. 

Аналіз виконання плану прибутку від реалізації послуг проводиться за даними форми № 2 і за 

обліковими даними підприємств. 

Щоб поглибити аналіз прибутку від реалізації послуг, треба детально вивчити зміни обсягу 

реалізації, ціни, структури та собівартості для кожного виду послуг. 

 

4. Аналіз резервів збільшення прибутку 
 

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його 

збільшення, тобто резерви зростання. Резерв — це кількісна величина. Резерви виявляються на 

стадіях планування та безпосереднього виробництва послуг і її реалізації. Визначення резервів 

збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх 

мобілізації. 

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи: 

1)аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви; 

2)організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, 

економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів; 

3)функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання. 

Резерви збільшення прибутку є можливими: 

 за рахунок збільшення обсягу випуску послуг (робіт, послуг); 

 за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію послуг; 



 за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та 

службовців; 

 за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого 

зростає продуктивність праці. 

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше. 

Резерв зростання прибутку (РЗо) за рахунок збільшення обсягу послуг розраховується за 

формулою: 

 

де  — планова сума прибутку на одиницю i-ї послуг; 

 — додатково реалізована продукція (тис. грн). 

Якщо прибуток розраховано на 1 грн послуг, то сума резерву його зростання в результаті 

збільшення обсягу реалізації визначатиметься за формулою: 

 

де  — фактичний прибуток від реалізації послуг; 

 — фактичний обсяг реалізації; 

 DР(рз) — резерв збільшення реалізації послуг. Кількісна величина резервів визначається 

порівнянням досягнутого рівня з нормативною величиною: 

, 

де  — резерв зниження собівартості послуг за рахунок і-го виду ресурсів; 

 — фактична величина використаного і-го виду ресурсу; 

 — нормативна величина використаного і-го виду ресурсу. Тоді загальна величина 

виявлених резервів зниження собівартості послуг визначатиметься за такою формулою: 

. 

Резерви зниження собівартості послуг будуть водночас і резервами збільшення прибутку, а 

отже, розрахунки резерву зростання прибутку проводять за формулою: 

, 

де  — резерв зростання прибутку; 

 — можливе зниження витрат на 1 грн послуг; 

 — реалізована продукція за звітом; 

 — можливе зростання обсягу реалізації. 

  Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості послуг за 

всіма калькуляційними статтями необхідно деталізувати резерви збільшення прибутку за 

рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямками. 

Економія затрат живої праці досягається за рахунок здійснення таких заходів: підвищення 

продуктивності праці і зниження трудомісткості; скорочення витрат за понаднормові години 

роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо. 

Підрахунок зростання прибутку за рахунок виявлених резервів зниження собівартості можна 

проводити за такими напрямами: 

1. Здійснення організаційно-технічних заходів. За рахунок цього можна одержати економію 

протягом 12 місяців з моменту повного впровадження цих заходів. 

, 

де  — економія від здійснення організаційно- технічних заходів, грн;  — 

собівартість одиниці послуг відповідно до і після здійснення даного організаційно-технічного 

заходу, грн; 

ВП — річний обсяг випуску послуг після здійснення організаційно-технічного заходу, грн. 



2. Зменшення кількості робітників. Цей захід може забезпечити економію за багатьма 

напрямками через те, що він передбачає: 

 збільшення продуктивності праці, а отже, збільшення обсягу виробництва з меншою 

кількістю робітників; 

 зміну трудомісткості послуг; 

 більш повне використання фонду робочого часу. 

 Для всіх цих напрямків можна користуватися формулою: 

 

де  — резерв, одержаний за рахунок зменшення чисельності робітників, грн; 

Ч — середньорічна чисельність скорочених робітників, осіб; 

 — середня заробітна плата звільненого робітника, грн; 

 — сума відрахувань у соціальні та інші фонди. 

3. Економія коштів на оплату праці за рахунок запровадження досягнень науково-технічного 

прогресу (зниження трудомісткості) розраховується за такою формулою: 

, 

де  — резерв за рахунок запровадження заходів науково-технічного прогресу, грн; 

 — витрати на оплату праці стосовно одиниці послуг до і після впровадження науково-

технічних досягнень, грн; 

 — обсяг виробництва послуг після впровадження досягнень до кінця року в натуральних 

одиницях виміру. 

4. Зменшення прямих матеріальних витрат. Для розрахунку суми можливого прибутку 

користуються формулою: 

, 

де  — сума прибутку, одержана за рахунок зниження матеріальних витрат, грн; 

,  — норма витрат прямих матеріальних ресурсів до і після впровадження науково-

технічних досягнень у натуральних одиницях виміру; 

 — ціна прямих матеріальних витрат, грн; 

ВП — обсяг виробництва послуг після впровадження досягнень НТП, грн. 

5. Зниження умовно-постійних витрат також може бути резервом збільшення прибутку. Таке 

зниження може статися у зв’язку зі зростанням обсягу випуску послуг. Цю залежність можна 

виразити такою формулою: 

, 

де  — сума збільшення прибутку за рахунок зниження умовно-постійних витрат, грн; 

 — сума витрат за однією з комплексних статей, грн; 

 — питома вага умовно-постійних витрат у статтях витрат; 

 — сума амортизаційних відрахувань у собівартості базового періоду, грн; 

 — темп приросту обсягу випуску послуг, коефіцієнт. 

 

 5. Аналіз рентабельності послуг 
 

Слово «рентабельність» походить з німецької «rentabel» (дохідний, прибутковий) і означає 

показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях і народному 

господарстві в цілому. 

До показників рентабельності послуг відносять: 

1.Рентабельність окремих виробів — розраховується як відношення прибутку від виробу до 

собівартості самого виробу. 



2. Рентабельність реалізованої послуг — розраРентабельність виробництваховується як 

відношення прибутку від реалізації послуг (або чистого прибутку) до виручки від реалізації 

послуг. 

3. — розраховується як відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів і 

матеріальних оборотних коштів. 

 Показники рентабельності визначаються в коефіцієнтах або у відсотках і показують частку 

прибутку в кожній грошовій одиниці витрат, або частку товарної послуг в її собівартості. 

Показники рентабельності можна розраховувати і за окремими структурними підрозділами, і за 

видами діяльності. 

Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяльності підприємства, 

його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівняль-ного аналізу 

споріднених підприємств, що виробляють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування 

асортименту і структури послуг, аналізу раціональності виробництва послуг. 

Завданнями аналізу рентабельності є: 

 оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо); 

 вивчення динаміки показників; 

 визначення факторів зміни їхнього рівня; 

 пошук резервів зростання рентабельності; 

 розроблення заходів для використання виявлених резервів. 

Вибір і послідовність аналізу визначається його завданням. Так, для оцінки результатів 

діяльності підприємства аналізують рентабельність реалізованої послуг для вивчення виробництва 

окремих видів послуг з погляду попиту на них, доцільності їх випуску — рентабельність окремих 

виробів і фактори її зміни. 

Варто вивчати рівень рентабельності не тільки в цілому по підприємству, а й у його 

структурних підрозділах, а також за видами діяльності підприємства (основна, інвестиційна, 

фінансова тощо). 

Зміна рентабельності окремих видів послуг відбувається під впливом різних факторів, деякі з 

них показано на рис. 6.3. 

 
Рис. 6.3. Структурна схема рентабельності одиниці виробу 

 Фактори зміни ціни реалізації і собівартості виробу вважаються факторами першого, а всі 

інші — факторами другого порядку. Визначення впливу факторів першого порядку проводиться 

методом ланцюгових підстановок або методом абсолютних різниць.  

 Основним показником рентабельності підприємства є рентабельність виробництва, що 

розраховується як відношення прибутку від реалізації послуг до всього авансованого капіталу 

(суми всіх активів). В економічній літературі її часто називають загальною рентабельністю: 

, 

 де  — рентабельність виробництва; 

  — прибуток від реалізації послуг; 

  — сума всіх активів (сума основного й оборотного капіталів). 

 Прибуток від реалізації залежить від обсягу реалізації послуг (товарів, робіт, послуг), її 

структури, собівартості, рівня цін, а також від фінансових результатів інших видів діяльності. 

  



 

1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу 

Семінарське заняття 1 

Розгляд питань 

1.Історичні джерела економічного аналізу. 

2. Місце економічного аналізу в системі наукових знань. 

3. Значення і роль економічного аналізу в умовах ринкової економіки. 

4. Особливості макро- , мікроекономічного аналізу в умовах ринкових відносин. 

5. Проблеми й перспективи розвитку економічного аналізу. 

Контрольні запитання 

1. Основні етапи розвитку економічного аналізу. 

2.Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами. 

3. Економічний аналіз і його значення в умовах ринку. 

Завдання 1. 

1. Розкрити зв'язок аналізу і синтезу як логічних прийомів мислення з іншими 

розумовими операціями: абстрагуванням, узагальненням, формуванням 

висновків. 

2. Висловити своє розуміння логіки аналітичного дослідження як методу 

сходження від абстрактного до конкретного. 

3. Навести приклади використання методу сходження від абстрактного до 

конкретного в аналізі господарської діяльності. 

Завдання 2. У вигляді схеми зобразити взаємозв'язки економічного аналізу з 

бухгалтерським обліком, аудитом, статистикою. 

Рекомендована форма виконання завдання (на прикладі взаємозв'язку економічного 

аналізу з економічною теорією): 

 

 
Завдання 3. Дати стислу характеристику історичним етапам (періодам) розвитку 

економічного аналізу у зв'язку з об'єктивними вимогами і умовами, які властиві тому часу. 

Відповідь оформити у вигляді таблиці: 

Історичні періоди 

розвитку 

економічного аналізу  

Об'єктивні вимоги і умови 

для розвитку економічного 

аналізу  

Стисла характеристика 

історичного періоду розвитку 

економічного аналізу  

 

Економічна 

теорія: 

вивчає 

специфічні, 

загальні, 

особливі 

закони, що 

визначають 

економічні 

процеси в 

будь-якому 

Економічний 

аналіз: 

досліджує дію 

економічних 

законів, які 

виражають 

головний 

напрям 

розвитку 

господарства 

 

 

є базисом для економіч ного аналізу, 

озброює його відповідною системою 

економічних показників і понять 
 

нагромаджує статистичні дані при вияві тих 

або інших економічних законів; вивчення цих 

даних уможливлює відкриття нових законів, 

створення глобальних прогнозів розвитку 

економіки країни 



Тема 2. Основні принципи економічного аналізу і завдання в управлінні ринковою 

економікою 

Семінарське заняття 2 

Розгляд питань 

1. Економічний аналіз як функція управління та елемент керуючої системи. 

2. Сутність економічного аналізу як засобу дослідження економічних явищ та 

обґрунтування  управлінських рішень. 

3. Основні принципи економічного аналізу і їх суть. 

4. Роль економічного аналізу в розвитку ринкових відносин. 

Контрольні питання 

1. Основний зміст економічного аналізу як науки. 

2. Предмет економічного аналізу. 

3. Об’єкти і суб’єкти економічного аналізу.  

4. Мета й завдання аналізу ринкової економіки. 

Розгляд завдань по темі. 

 

 

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу 

Семінарське заняття 3 

1. Особливості методу економічного аналізу. 

2. Класифікація методів, засобів та прийомів економічного аналізу 

3. Система показників і їх класифікація. 

4. Визначення результативних та факторних показників за характером їх зв’язку. 

5. Виділення кількісних і структурних якісних показників серед множини наданих 

у задачах. 

Контрольні запитання 

1. Загальне поняття методу кожної науки. 

2. Визначення методу економічного аналізу. 

3. Поняття та класифікація факторів, які застосовуються в економічному аналізі. 

4. Класифікація методів обробки економічної інформації. 

5. Методика економічного аналізу. 

 

Завдання 4. Визначити в кожній групі результативні і факторні показники за 

характером їх зв’язку: 

1. Випуск продукції, чисельність персоналу, продуктивність праці. 

2. Продуктивність праці, рівень техніки, технології, механізації виробництва, 

праці, управління. 

3. Ритмічність поставок, ритмічність випуску продукції. 

4. Випуск продукції, середньорічна вартість основних виробничих  фондів, 

фондовіддача, витрати сировини, матеріалоємність. 

 

Завдання 5. Виділити кількісні структури і якісні показники: середньорічна вартість 

основних фондів, чисельність працюючих, собівартість одиниці продукції, собівартість 

випуску, норма витрат на одиницю продукції, втрати робочого часу, фондовіддача, 

рентабельність. 

 

Завдання 6. На основі класифікації методів економічного аналізу навести 

характеристику економіко – логічних прийомів аналітичного дослідження за наступними 

ознаками: сфера використання методу або прийому, призначення, вирішувані задачі на 

етапах аналітичного дослідження. Рішення представити у вигляді таблиці. 

Економіко-логічні методи 

дослідження 
Сфера використання Призначення Вирішувані задачі 



 

Завдання 7. Розкрити сутність та навести приклади показників, які 

використовуються в економічному аналізі. 

 

Завдання 8. Дати характеристику змісту основних категорій (термінів) 

економічного аналізу за наведеною таблицею: 

Терміни Зміст 

(І)Методологія економічного аналізу   

(2) Метод економічного аналізу   

(3) Методика економічного аналізу   

(4) Принципи економічного аналізу   

(5) Фактор   

(6) Показник   

 

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 4. Економіко-логічні способи обробки економічної інформації 

 

Практичне заняття  1 

Робота в аудиторії 

1. Загальний огляд економіко - логічних (статистичних) прийомів економічного аналізу  

2.Спосіб порівняння, особливості його використання в аналізі господарської діяльності. 

Контрольні питання 

1. Традиційні прийоми в економічному аналізі. 

1. Суть та поняття порівняння, його значення в аналізі. 

2. Види порівнянь, їх характеристика, призначення. 

Методика розв’язання деяких задач теми 4 (1 заняття) 

 

Задача 1. Фактичний випуск продукції за звітний рік - 550 тис.грн., плановий – 500 

тис. грн. 

Визначити абсолютне і відносне відхилення обсягів від планового рівня і 

визначити еластичність змін, якщо чисельність персоналу за вказаний період зросла на 

8%. 

Методичні поради до задачі: 

1.Визначимо величину  абсолютного відхилення:    550 – 500 = 50 (тис.грн.) 

Тобто, у порівнянні із запланованим рівнем обсяг продукції збільшився на 50 тис.грн. 

2. Визначимо величину відносного відхилення (відношення динаміки змін порівнюваних 

параметрів, яка характеризується темпом зростання показників і темпом їх приросту): 

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

тобто фактичний обсяг виробництва становить 110% від запланованого. 

Темп приросту (розглянемо два варіанти його визначення): 

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

2) (550 - 500) / 500·100% = 10%. 

Еластичність зміни (Кзм) визначається відповідним коефіцієнтом зв’язку, який 

визначається шляхом порівняння динаміки зміни різних за економічним змістом 

параметрів.  

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

змінилась  на 8%. 

Кзм = 10 / 8 = 1,5. 



Коефіцієнт зміни (еластичності) показує, на скільки відсотків зростає випуск продукції 

проти плану (прогнозу), якщо чисельність персоналу зростає на 1 %. 

 

Задача 2. Проаналізувати структуру і динаміку нематеріальних активів за табл. 1. 

Таблиця 1 

Група нематеріальних активів 
Сума, тис. грн 

Минулий рік Звітний рік 

Нематеріальні активи захищені: 

- патентами на відкриття 

- авторськими правами 

- свідоцтвами на товарний знак 

- ліцензіями 

 

315 

800 

610 

150 

 

420 

835 

690 

120 

Незахищені матеріальні активи 3200 3100 

 

Представити на діаграмі структуру захищених нематеріальних активів. 

Таблиця доповнюється  графою 4, де визначаються теми зростання груп 

нематеріальних активів (2/3), в додатковій графі 5 можна визначити абсолютні відхилення 

(3-2). Для визначення і порівняння показників структури необхідно визначити суму 

показників (захищені і незахищені нематеріальні активи) і визначити відношення всіх 

складових до підсумку в минулому році (6) та в  звітному (7), а потім порівняти їх між 

собою в додатковій графі 8. 

 
Рис 1 - Структура захищених нематеріальних активів 

Аналогічно можна зобразити  показники структури у звітному році. 

 

Задача 3. Нейтралізувати вплив об’ємного чинника за даними табл. 2: 

Таблиця 2 

Вид 

продукції 

Собівартість од. продукції, 

грн. 
Фактичний 

обсяг 

продукції, шт. 

Сума витрат на фактичний 

обсяг продукції, тис.грн 

план факт 
План 

(VфіCплі) 

факт 

(VфіCфі) 

А 25 22 12000 300 264 

В 33 30 6000 198 180 

разом    498 444 

 

Для нейтралізації об’ємного фактору планову суму витрат перераховуємо на 

фактичний обсяг продукції (∑VфіCплі ), а потім порівнюємо з фактичною сумою витрат. 

 

Задача 4. Нейтралізувати вплив вартісного фактору. Дані для проведення  аналізу 

представлені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Вид 

проду
За планом фактично 

Фактичні обсяги за 

плановими цінами 

в т.ч. патентами на відкриття 

авторськими правами 

свідоцтвами на товарний знак 

ліцензіями 



кції Кількіст

ь, шт. 

Ціна, 

грн. 

Сума, 

грн. 

Кількіс

ть шт 

Ціна 

грн 

Сума, 

грн.. 

Кількість, 

шт 

Ціна

, грн 

Сума, 

грн. 

А 1200 5 6000 1500 6 9000 1500 5 7500 

В 900 8 5400 1000 7 7000 1000 8 8000 

разом   114000   16000   15500 

 

Для визначення величини впливу вартісного фактору використовується формула: 

К
1
в  = (∑VфіCплі  - ∑VпліCплі) / ∑VпліCплі, 

де Vфі  ,Vплі –відповідно фактичний і плановий обсяг продукції,  

Цплі , Цфі –планова і фактична ціна на продукцію. 

Приріст без врахування змін вартісної оцінки  веде до фальсифікації одержаних 

даних. 

 

Задача 5. Привести в порівняний вид показники товарної продукції за кожний рік 

п’ятирічки з першим роком вказаного періоду. 

Таблиця 4 

Роки Собівартість звітного періоду, тис.грн. Зміна цін, тис.грн. 

2014 195 - 

2015 200 10 

2016 205 -15 

2017 207 -13 

2018 210 - 

 

Визначаємо коефіцієнти приведення: 

К2015 = 200 : (200 - 10) = 1,0526; 

К2016 = 205 : (205 + 15) = 0,9318; 

К2017 = 207 : (207 + 13) = 0,94; 

К2018 = І. 

Визначаємо обсяги продукції з урахуванням зміни цін: 

2014 = 195 тис.грн.  

2015 = 200 : 1,0526 = 190 тис.грн.  

2016 = 205 : (1,0526 х 0,9318) = 209 тис.грн.  

2017 = 207 : (1,0526 х 0,9318 х 0,94) = 224,5 тис.грн.  

2018 = 210 : (1,056 х 0,9318 х 0,94 х 1) = 227,7 тис.грн. 

 

Самостійна робота 

Задача 6. Порівняти планові і фактичні дані. Розрахувати фактори, які вплинули на 

зміну витрат на основні матеріали і сировину. Дані для розрахунків наведено у табл. 5.  

Таблиця 5 

Матеріали та сировина 

За планом Фактично 

Норма 

витрат, 

кг/т 

Ціна за 

1 г, грн 
Сума 

Норма 

витрат, 

кг/т 

Ціна за 

1 г, грн 
Сума 

1. Клінкер 620 65  625 62  

2. Шлак 351 9  363 12  

3. Гіпс 60 22  40 25  

Разом  1031 х  1028 х  

 



Задача 7. Нейтралізувати вплив об’ємного фактору, коли відомо, що підприємство 

виробило за рік 12000стільців, собівартість кожного склала 22грн., при запланованій - 25 

грн. і 6000 крісел собівартістю 30 грн. кожне (запланована собівартість-33 грн.). 

 

Задача 8. Проаналізувати динаміку основних показників, обґрунтувати планові 

показники за даними таблиці 6. Графічно відобразіть динаміку  наведених показників. 

Таблиця 6 

Роки 
Випуск товарної 

продукції, млн.грн 

Кількість робітників, 

чол. 

Продуктивність 

праці, млн.грн 

2014 3830 1094 3,5 

2015 3910 1087 3,6 

2016 4030 1075 3,75 

2017 4150 1064 3,9 

2018 4000 1000 4,0 

 

Практичне заняття 2 

Робота в аудиторії 

1. Статистичні методи в економічному аналізі. 

2. Рішення задач. 

Контрольні питання 

1. Використання рядів динаміки. 

2. Застосування групувань. 

3. Застосування середніх  величин. 

4. Застосування  відносних величин. 

5. Використання графічного способу. 

6. Балансовий метод. 

Методика рішення деяких задач теми 4 (2 заняття) 

 

Задача 9. Перевірити обґрунтованість планових показників (табл. 7). Визначити 

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

Відобразити на графіку динаміку зростання обсягів продукції. 

Для розв’язання даної задачі необхідно розглянути теоретичний матеріал теми 

”Економіко-логічні методи в економічному аналізі” щодо відносних, абсолютних і 

середніх величин і рядів динаміки. 

Таблиця 7 (тис.грн.) 

Вид 

продукції 

Минулі роки У середньому 

за 4 роки 

План на 

майбутній рік 1-й 2-й 3-й 4-й 

А 280 300 300 320 300 300 

В 200 205 218 221 211 250 

С 1330 1910 2030 2100 1842,5 1950 

Д 2020 1495 1482 1509 1626,5 1500 

Всього 3830 3910 4030 4150 3980 4000 

 

1.Дані, наведені в табл. 7, свідчать про те, що план з виробництва продукції недостатньо 

обґрунтований. Планові показники поточного року знаходяться на рівні фактично 

досягнутих результатів у середньому за 4 роки і нижче досягнутого минулорічного рівня 

виробництва, хоч і середній темп приросту за цей період склав 2,7%: 

Т =  
3
√ 4150/3830 =  

3
√ 1,083 = 1,027. 

Темпи росту  (Тр) за відносними показниками  визначаються за середньою геометричною 

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

 Т р = 
п-1

 √ Т 1*Т 2* Т3 *...* Тп. 



Базові темпи росту визначаються відношенням обсягу подальших років до першого 

року, значення якого беремо за 100 %. Ланцюгові темпи росту  визначаються 

відношенням показників кожного наступного року до попереднього, значення якого 100%.  

Темпи приросту (Тпр) визначаються як різниця: 

Тпр % = Тр % - 100 % 

Середній абсолютний приріст складає: 

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

Представимо динаміку обсягів виробництва у цілому за 4 роки на графіку (рис.2). 

 
Рис. 2 - Динаміка обсягів виробництва на підприємстві 

Самостійна робота 

 

Задача 10. Проаналізувати динаміку основних показників, обґрунтувати планові 

показники за даними табл. 7. Визначити середнє значення кожного показника, середній та 

абсолютний приріст. Графічно відобразити динаміку  наведених показників. 

Таблиця 8 

Роки 
Випуск товарної 

продукції, млн.грн 

Кількість 

робітників, чол. 

Продуктивність 

праці, млн.грн 

2014 3830 1094 3,5 

2015 3910 1087 3,6 

2016 4030 1075 3,75 

2017 4150 1064 3,9 

2018 4000 1000 4,0 

 

Задача 11. Використовуючи балансовий метод, визначити нестачу прокату чорних 

металів на машинобудівному заводі (тис. т). 

Таблиця 9 

Показники 

 

План Факт 

1. Залишки прокату на початок року (Зпр) 400  435  
2. Надійшло прокату за рік (Нп):  

Від постачальників  

Від інших організацій 

Власне виробництво  

Інші джерела  

 

4460 

– 

640 

- 

 

5354 

43 

760 

15 

3.Витрати прокату за рік (Вп): 

 на основне виробництво  

будівництво та капітальний ремонт  

інструментальне виробництво 

інші потреби виробництва  

відпуск на сторону  

 

4480 

170 

400 

- 

- 

 

4320 

297 

360 

12 

130 
4. Залишки прокату на кінець року  (Зкр) 450 470 

 

Для проведення розрахунків пропонується скористуватись балансовою моделлю: 

( Зпр +  Нп ) = (Вп+Зкр). 
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Задача 12. Розрахувати залишки продукції на  кінець року, коли відомо, що за рік 

було виготовлено продукції на суму 96,0 млн. грн., реалізовано – 95,8 млн. грн. Залишки 

продукції на складі  на початок року становили 2,0 млн. грн. (балансовий метод). 

 

Задача 13. У регіоні налічується  10 ремонтно-будівельних дільниць. Дані їх 

діяльності представлені у табл.10. Згрупувати підприємства за результатами діяльності. 

Таблиця 10 

РБУ Обсяг виконання робіт, млн.грн Рентабельність. % Кількість робітників 

1 65,4 16,2 55 

2 50,6 8,3 45 

3 127,3 12,5 48 

4 218,2 20,4 60 

5 115,3 3,2 55 

6 628,3 5,2 112 

7 535,4 10,5 83 

8 43,2 2,7 21 

9 1284,5 6,2 201 

10 650,1 10,0 73 

Задача 14. Для розробки преміального положення за результатами річної діяльності 

необхідно суму винагороди –15,0 тис. грн. розподілити між робітниками підприємства. 

Розробіть шкалу винагород, коли відомо, що чисельність працівників із стажем роботи до 5 

років складає 20 чол., до 10 років – 46 чол., понад 10 років – 14 чол. Процент винагород за 

стажем роботи визначте самостійно. 

 

Задача 15. Провести порівняльний аналіз середнього відсотка виконання плану 

випуску продукції об'єднання 1 та об'єднання 2. Обґрунтувати використання обраного 

типу середніх величин. 

Таблиця 11 

Об'єднання 1 Об'єднання 2 

Завод 
Фактичний 

випуск, тис. грн. 

Виконання 

плану, % 
Завод 

План випуску, 

тис.грн. 

Виконання 

плану, % 

1 800 100 1 250 110 

2 159 106 2 500 90 

3 309 103 3 580 130 

 

Практичне заняття 3-4 

Робота в аудиторії 

1. Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показника 

(методи елімінування): методи  і алгоритми ланцюгових підстановок, індексний 

метод, розрахунки за допомогою абсолютних та відносних відхилень, розрахунки за 

допомогою методу пропорційного розподілу, логарифмічний та інтегральний методи 

оцінки факторних впливів. 

2. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарчого 

суб’єкта. Прийоми визначення „вузьких” місць та головних напрямків розвитку 

господарчого суб’єкта. 

3. Рішення задач  за допомогою традиційних способів економічного аналізу. 

Контрольні питання 

1. Види залежностей результативних показників від факторних, їхня характеристика. 

2. Використання прийому деталізації для оцінки стану суб’єкта. 

3. Прийом ланцюгових підстановок: суть, умови. Правила застосування. 

4. Переваги і недоліки способу ланцюгових підстановок. 

5. Спрощений варіант ланцюгових підстановок. 



6. Спосіб відносних різниць та  правила його застосування. 

7. Застосування індексного способу. 

8. Сутність  та відмінності інтегрального способу аналізу. 

9. Логарифмічний метод оцінки факторних впливів. 

10. Суть проблеми нерозподіленого залишку  

11. Прийоми визначення „вузьких” місць. 

Методичні поради до практичного заняття 

 

Задача 16. Зробити розрахунки впливу факторів (табл.12) за допомогою способів 

елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних різниць та др.). 

Таблиця 12 

Показники 

Умовні 

позначе

ння 

За планом Фактично 
Абсолютне 

відхилення 

% 

виконан

ня 

плану 

Відхи 

- 

лення 

в % 

Чисельність 

робітників, чол. 

Ч 35 33 -2 94,286 5,714 

Продуктивність 

праці, тис. грн. 

СВ 1200 1400 200 116,667 16,667 

Випуск 

продукції(за рік) 

ВП 42000 46200 4200 110 10 

 

Методика розв’язання задачі за допомогою способів елімінування наступна: 

1. Спосіб ланцюгових підстановок  

Будуємо факторну модель обсягу продукції за рік: 

ВП = СВ х Ч; 

ВПпл = СВпл х Чпл = 1200 х 35 = 42000 (тис.грн.); 

ВПум = СВ ф х Чпл = 1400 х 35 = 49000(тис.грн.) 

ВПф = СВф х ЧФ = 1400 х 33 = 46200(тис.грн.).  

Зміна випуску продукції за рахунок продуктивності праці: 

ΔВПсв = ВПум - ВПпл. = 7000( тис.грн.) . 

Зміна випуску продукції за рахунок чисельності: 

ΔВП ч = ВП ф - ВП ум = - 2800 ( тис.грн.) . 

Перевірка: 

46200 – 42000 = 4200 ( тис.грн.),  7000 + ( - 2800) = 4200( тис.грн.). 

2. Спосіб абсолютних різниць: 

ΔВП ч = (Чф - Чпл) х СВпл = (33 - 35) х 1200 = - 2400 (тис. грн.); 

ΔВПсв = Чф х (СВф - СВпл) = 33 х (1400 - 1200) = 6600( тис.грн.). 

За рахунок скорочення чисельності робочих на 2 чол. обсяг продукції зменшився 

на 2400 тис.грн. За рахунок зростання продуктивності праці на 200 тис. грн./чол, 

додатково одержано 6600 тис. грн. продукції. 

Резерв в випуску продукції складає 2400 тис. грн. 

Визначаємо загальний вплив факторів: 

Δ ВПсв + ΔВПч = (- 2400) + 6600 = 4200 (тис. грн).  

3. Спосіб різниць у процентах 

Визначаємо вплив фактора чисельності: 

(-5,72 х 42000) : 100 = 2402,4 (тис. грн). 

Визначаємо вплив фактора продуктивності праці: 

(15,72 х 4200) : 100 = 6602,4(тис. грн). 

Зменшення кількості робочих на 5,72% призвело до зменшення обсягу продукції на 

2402,4(тис. грн). 

 



Задача 17. Визначити індексним методом вплив факторів на обсяг реалізації 

продукції. 

Таблиця 13 

Види 

продукції 

Кількість ,т Ціна, грн/кг Обсяг реалізації,тис.грн. 

За планом 

(g0 ) 

Фактично 

(g1 ) 

За планом 

(р0 ) 

Фактично 

(р1 ) 

За планом  

(g0 р0) 

Фактично  

(g1 р1 ) 

А 3 4 5 5,5 15 22 

В 8 6 4 5 32 30 

С 6 7 2 1,5 12 10,5 

Д 4 6 1 1 4 6 

Разом  х х х х 63 68,5 

 

Пояснення до задачі: 

Загальний індекс обсягу реалізації: Ірп =∑ g1 р1 / ∑ g0 р0  = І g · І р. 

Приріст обсягу реалізації за рахунок зміни кількості випущеної продукції:  

І g =∑ g1 р0  / ∑ g0 р0 .  

Приріст обсягу реалізації за рахунок зміни ціни: Ір =∑ g1 р1  / ∑ g1 р0.  

Індексний метод дає можливість розглядати не лише відносні, а й абсолютні 

відхилення узагальнюючого показника: 

 загальні відхилення обсягу реалізації звітного року порівняно з минулим 

визначаються розрахунком ∑ g1 р1 - ∑ g0 р0; 

 відхилення виручки від реалізації за рахунок зміни кількості продукції у 

звітному році порівняно з минулим: ∑ g1 р0  - ∑ g0 р0; 

 відхилення виручки реалізації за рахунок ціни: ∑ g1 р1 - ∑ g1 р0. 

Підставивши у формули відповідні значення одержимо результат по 

досліджуваному підприємству. 

 

Задача 18. За даними, наведеними у табл. 14, проаналізувати вплив факторів на 

результативний показник інтегральним способом. Порівняти одержані результати з 

рішенням способом ланцюгових підстановок. 

Таблиця 14  

Показник Ум.означ. За планом Фактично +,- % викнання плану 

Товарна продукція, млн. грн. ВП 160000 240000 +80000 150 

Середньорічна чисельність 

робітників, чол. 

ЧР 1000 1200 +200 120 

Відпрацьовано робітниками 

за рік: днів 

Д 250000 307200 +57200 122,88 

годин t 2000000 2334720 +334720 116,736 

Середньорічна продуктивність 

одного робітника, млн. грн.. / чол. 

ГВ 160 200 +40 125 

Кількість днів 

відпрацьованих одним 

робітником за рік, днів 

D 250 256 +6 102,4 

Середньодобова 

продуктивність праці 1 

робітника, тис. грн. 

Дв 640 781,25 +141,25 122,1 

Середня тривалість робочого 

дня, год. 

П 8 7,6 -0,4 95 

Середньогодинна 

продуктивність, тис. грн. 

ЧВ 80 102,796 +22,796 128,5 



Вирішення для двох факторної моделі виду С = ХУ (у даному прикладі ТП = ЧР х 

ГВ) наступне: 

ΔТПчр = ΔЧР · Гво + ½ ΔЧРΔГВ = 200 · 160 + ½ (200 · 400) = 36000 (млн. грн.); 

ΔТПгв =  ΔГВ ЧРо + ½ ΔЧР ΔГВ = 40 · 1000 + ½ (200 · 400) = 44000 (млн. грн.). 

Порівняємо розв’язання задачі з результатами вирішення способом ланцюгових 

підстановок: 

ТПпл = ЧРпл х ГВпл = 1000 х 160 = 160000 (млн. грн.); 

ТПум = ЧРф х ГВпл = 1200 х 160 = 192000 (млн. грн.); 

ТПф = ЧРф х ГВф = 1200 х 200 = 240000 (млн. грн.). 

Звідси 

ΔТПчр = 192000 – 160000 = + 32000 (млн.грн.); 

ΔТПгв =  240000 – 192000 = + 48000 (млн.грн.). 

Самостійна робота 

 

Задача 19. Визначити вплив факторів на відхилення фактичної продуктивності 

праці від планової за допомогою способів елімінування. Самостійно визначити показники, 

необхідні для проведення розрахунків. 

Дані наведені у табл. 15.Зробити висновки.  

Таблиця 15 

Чинники За планом Фактично 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 800 850 

Кількість робочих, чол. 45 42 

Тривалість робочого дня, год. 

 

8 7,5 

Кількість робочих днів 250 200 

 

Задача 20. Визначити індексним методом вплив факторів на обсяг реалізації 

продукції відповідно до наведених даних. 

Таблиця 16 

Види 

продукції 

Кількість ,т Ціна, грн/кг Обсяг реалізції,тис.грн. 

За планом 

(g0) 

Фактично 

(g1 ) 

За планом 

(р0 ) 

Фактично 

(р1 ) 

За планом 

(g0 р0) 

Фактично 

(g1 р1 ) 

А 9 10 15 15,5   

В 6 7 14 15   

С 8 7 22 21,5   

Разом  х х х х   

Задача 21. За даними таблиці  15 розрахувати вплив факторів для три факторної 

моделі обсягу продукції інтегральним способом.  

Порівняти показники розрахунків за способом абсолютних різниць. 

 

Задача 22. Скласти чотирьох факторну модель випуску товарної продукції. За 

даними таблиці 15 розрахувати вплив факторів для цієї моделі логарифмічним способом. 

Порівняти показники розрахунків за способом ланцюгових підстановок. Зробити 

висновки. 

 

Задача 23. За допомогою методу абсолютних різниць проаналізувати вплив 

факторів на обсяг випуску продукції. 

Таблиця 17 

Показники Завдання Фактично 

Середньоспискова чисельність робітників, чол.  3000 2960 

Середня кількість днів, відпрацьованих одним 

робітником за рік, дн.  

220,833 220,44 



Тривалість робочого дня, годин  7,706 7,763 

Середньогодинний виробіток, грн.  4,897 5,133 

 

Задача 24. Визначити методом відносних різниць (у відсотках) вплив на 

середньорічний виробіток працюючого і на обсяг виробництва зміни питомої ваги робітників 

в чисельності працюючих і середньорічного виробітку робітника. 

Таблиця 18 

Показники План Факт 
Середньорічний виробіток робітника, грн.  3200 3300 

Питома вага чисельності робітників в чисельності працюючих  0,68 0,67 

Чисельність працюючих, чол.  1520 1500 

 

Задача 25. Провести аналіз впливу факторів на рентабельність підприємства методом 

ланцюгових підстановок. Визначити величину неподільного залишку. 

Таблиця 19 

Показники План Факт 

Чистий прибуток підприємства, тис. грн.  2000 2240 

Основні виробничі фонди, тис. грн.  8000 8800 

Оборотні кошти, тис. грн.  4000 3700 

Задача 26. Визначити результативний показник та вплив факторів на нього за 

допомогою будь – якого методу елімінування. Визначити величину неподільного 

залишку. Провести його розподіл між факторами „по Юренбургу”. 

Таблиця 20  

Показники План Факт 

Середня тривалість робочого дня, год.  8,0 7,67 

Чисельність робітників, чол.  130 135 

Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, д.  240 210 

 

Задача 27. Провести аналіз впливу факторів на відхилення від плану випуску 

продукції способом відносних різниць у відсотках. 

Таблиця 21 

Показники План Факт 

Випуск продукції, тис.грн.  26032,5 27134,2 
Середньоспискова чисельність робітників, чол.  2850 2790 

Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками днів, тис. 

людино-днів  

662.9 644,2 

Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками годин, тис. 

людино-годин  

5104,3 5024,8 

 

Задача 28. На основі вхідної інформації побудувати детерміновану 

мультиплікативну модель формування обсягу товарної продукції. Розрахувати вплив 

кожного із трудових факторів на виконання плану випуску продукції методом абсолютних 

різниць. 

Таблиця 22 

Показники План Факт 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 9560 9620 

Середньоспискова чисельність робітників, чол.  1000 1020 

Відпрацьовано за рік всіма робітниками: тис. людино-днів  225 232 

тис. людино-годин  1800 1860 



 

 

Тема 5. Економіко - математичні  методи в економічному аналізі 

 

Практичне заняття 5 

Робота в аудиторії 

1. Послідовність та етапи економіко-математичного моделювання господарських 

операцій та процесів. 

2. Основні прийоми детермінованого моделювання: методи подовження, 

розширення, формального розкладання та скорочення факторних систем. 

3. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем господарської 

діяльності.  

Контрольні запитання 

1. Що таке моделювання і яку роль воно відіграє в аналізі? 

2. Основні типи моделей. 

3. Статичні і динамічні моделі. 

4. Які способи перетворення моделей Ви знаєте? 

5. Основні правила складання моделей. 

6. Сутність стохастичних зв’язків. 

7. Умови застосування кореляційного аналізу. 

Методичні поради щодо моделювання різних типів детермінованих моделей 

 

Задача 29. Проаналізувати факторну модель обсягу товарної продукції (ТП) таким 

чином, щоб знайшла відображення залежність продуктивності праці (ПТ) від 

фондоозброєності (Фо). 

ТП = ПТ х Ч; 

Фо = ОФ / Ч, 

де Ч- чисельність, ОФ - вартість фондів. 

Визначаємо чисельність і дані підставляємо у формулу обсягу товарної продукції 

Ч = ОФ / Фо;   тоді ТП = ПТ х ОФ / Ч. 

 

Задача 30. Перетворення факторної моделі обсягу товарної продукції: від добутку 

кількості робітників і середньорічної продуктивності праці до добутку кількості 

робітників і погодинної продуктивності праці. 

Задача 31. Відобразити фондовіддачу через продуктивність праці і 

фондоозброєність. 

 

Задача 32. 1. Виразіть через собівартість реалізованої продукції модель рентабельності 

капіталу.  

2. Покажіть рентабельність капіталу через рентабельність активів. 

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

  де    Ракт , Р кап – рентабельність активів і капіталу; 

ПР –прибуток; 

К –  середньорічна вартість капіталу; 

А  -   середньорічна вартість активів; 

А / К – коефіцієнт фінансового левериджу (важеля). 

 

Практичне заняття 6 – 7 

 

Робота в аудиторії 

1.Область застосування і особливості використання в економічному аналізі: 

o методів кореляційного та регресивного аналізу, 



o інших економіко-математичних методів. 

2. Розгляд рефератів. 

Контрольні питання 

1. Роль і місце економіко-математичних способів у загальній системі аналізу 

господарської діяльності.  

2. Класифікація економіко-математичних методів. 

3. Сутність кореляційно - регресивного методу. 

4. Методика кореляційного аналізу. 

5. Методи динамічного програмування, застосовувані при вирішенні оптимізаційних 

задач. 

6. Застосування лінійного програмування в економічному аналізі. 

7. Можливості застосування теорії масового обслуговування в економічному аналізі. 

Методичні вказівки до розв’язання задач 

 

Задача 33. У таблиці  представлені дані роботи підприємства за 2002-2003 роки.: у- 

рентабельність підприємства (відношення прибутку до суми вкладеного капіталу), х - 

середньомісячна заробітна плата  одного робітника (у порівняльній оцінці, з урахуванням 

коефіцієнту інфляції). Визначити  залежність прибутку від рівня оплати праці робітників 

за допомогою  кореляційного аналізу. 

(У табл. 23, крім вихідних даних, наведено розрахункові, які необхідні в 

подальшому визначенні, взаємодії показників). 

Таблиця 23 

Місяц  

х, 

грош. 

один. 

у,% 
х-

хсер 
у- усер (х-хсер)

2
 (у- усер)

2
 

(х-хсер)х 

(у- усер) 
х

2
 ху 

1 188 4,5 8,7 0,65 75,69 0,423 5,655 35344 846,0 

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

3 190 4,1 10,7 0,25 114,49 0,063 2,675 36100 779,0 

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

5 166 3,0 -13,3 -0,85 176,89 0,722 11,305 27556 498,0 

6 170 3,3 -9,3 -0,55 86,49 0,303 5,115 28900 561,0 

7 161 3,2 -18,3 -0,65 334,89 0,422 11,895 25921 515,2 

8 175 3,7 -4,3 -0,15 18,49 0,023 0,645 30625 647,5 

9 181 4,1 1,7 0,25 2,89 0,062 0,425 32761 742,1 

10 187 4,4 7,7 0,55 59,29 0,302 4,235 34969 822,8 

11 181 4,0 1,7 0,15 2,89 0,022 0,255 32761 724,0 

12 202 4,7 22,7 0,85 515,29 0,723 19,295 40804 949,4 

13 190 5,0 10,7 1,15 114,49 1,332 12,305 36100 950,0 

14 181 4,3 1,7 0,45 2,89 0,203 0,765 32761 778,3 

15 185 4,4 5,7 0,55 32,49 0,302 3,135 34225 814,0 

16 177 3,6 -2,3 -0,25 5,29 0,063 0,575 31329 637,2 

17 164 2,5 -15,3 -1,35 234,09 1,822 20,655 26896 410,0 

18 147 2,2 -32,3 -1,65 1043,29 2,723 53,295 21609 323,4 

19 162 3,0 -17,3 -0,85 299,29 0,722 14,705 26244 486,0 

20 170 3,4 -9,3 -0,45 86,49 0,203 4,185 28900 578,0 

21 190 4,0 10,7 0,15 114,49 0,022 1,605 36100 760,0 

22 196 4,6 16,7 0,75 278,89 0,563 12,575 38416 901,6 

23 185 4,3 5,7 0,45 32,49 0,202 2,565 34225 795,5 

24 192 4,1 12,7 0,25 161,29 0,063 3,175 36864 787,2 

Сума 4303 92,4 0 0 3802,96 11,408 191,90 775295 16758,

4 



Середня 

величина 

179,3 3,85 х х х х х х х 

Результати розрахунків, що містяться у таблиці, дають змогу визначити коефіцієнт 

кореляції  

rxy = 

 






22
)()(

))((

yyxx

yyxx
. 

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

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

середньомісячною зарплатою одного працівника і рентабельністю можна використовувати 

рівняння прямої лінії:  у = а +  вх. 

Для визначення параметрів а і в моделі застосовується математико - статистичний 

метод вирівнювання прямої способом найменших квадратів, який дає такі значення 

параметрів: 

а = (∑ х
2 

∑у - ∑ х у ∑ х) / (п ∑ х
2 

 -∑ х∑


x ); 

в = (п ∑ ху - ∑ х ∑у ) / (п ∑х
2 

 -∑ х ∑


x ). 

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

Підставляючи відповідні дані у формули, одержуємо 

а = (92,4 х 775295 – 16758,4 х 4303) : (24 х 775295 – 4303 х 4303) = - 5,195; 

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

Таким чином, шукана кореляційна модель буде мати вигляд  

у = - 5,2  + 0,05х. 

Вона показує, що зі збільшенням  середньомісячної заробітної плати 

рентабельність підвищується. 

Зробимо декілька перевірочних підстановок і представимо результати у табл. 24. 

Таблиця 24 

Рік, 
Середня зарплата 

(х),грош.одиниць 

Рентабельність 

Розрахункова (за формулою) Фактична 

1-й 181 3,86 3,8 

2-й 170 3,31 3,3 

3-й 177 3,65 3,6 

4-й 192 4,40 4,1 

 

Дані таблиці свідчать, що побудована модель досить точно виражає досліджувану 

залежність, тому ця модель може використовуватися для прогнозування рівня 

рентабельності залежно від рівня оплати працівників. Якщо рівень середньомісячної 

оплати буде доведено до 220 грош. одиниць, то можна сподіватись, що місячна 

рентабельність матиме рівень 

- 5,2 - 0,05 х 220 = 5,8%. 

 

Задача 34. Річна потреба продукту складає 5000 шт., на кожну партію запуску 

разові витрати складають 250 грн. (заробітна плата наладчиків, амортизаційні 

відрахування, витрати електроенергії, псування і втрати деталей). Через те, що партія 

деталей (1000 шт.) споживається тривалий час, створюється перехідний запас, який 

дорівнює половині партії деталей (500 шт.). Збереження цих запасів пов'язано з 

визначеними витратами (заробітна плата комірників, витрати з утримання складських 

приміщень, втрати запасів і т.п.). Розрахунковим шляхом встановлено, що сума витрат на 

збереження запасів складає у середньому на рік 10 грн. 

Виходячи з цих даних, встановіть загальну суму витрат при запуску продуктов 

партіями по 1000 шт. 

Розв’язання : 



1)  разові витрати або витрати по налагодженню  

           5 партій·250 грн. = 1250 грн; 

2) витрати по збереженню    

          500·10грн. = 5000 грн; 

3) сума витрат цеху на запуск деталей у виробництво 

           5000 + 1250 = 6250 грн. 

Щоб встановити оптимальність прийнятого в цеху розміру партій, зробимо 

розрахунки при різних розмірах партій запуску. 

З даних табл. 25 видно, що за існуючих умов найменші витрати допускаються при 

запуску деталей партіями по 500шт. 

Розрахунок загальної суми витрат цеху при різних розмірах партій запуску див. у 

табл. 25. 

Таблиця 25 

Показник 
Розмір партії запуску 

50 100 250 500 750 1000 2500 5000 

1. Середній запас деталей  25 50 125 250 375 500 1250 2500 
2. Число партій деталей 

за рік  

100 50 20 10 6.7 5 2 1 

3.Витрати по збереженню 250 500 1250 2500 3750 5000 12500 25000 

4.Витрати по 

налагодженню  

25000 12500 5000 2500 1675 1250 500 250 

5. Усього витрат  25250 13000 6250 5000 5425 6250 13000 25250 
 

Динамічне програмування припускає використання готових формул при вирішенні 

оптимізаційних задач подібного типу. Так, для розв’язання даної задачі використовується 

наступна формула: 

S

ab
Q

2


, 

де   Q — оптимальний розмір партії деталей,  а — потреба деталей або річна кількість, b 

— разові витрати по налагодженню на кожну партію деталей, S — сума витрат на 

збереження запасів на рік. 

Підставивши значення у наведену формулу, одержимо 

500
10

25050002



Q (шт.). 

Використання наведених формул значно спрощує розрахунки при вирішенні задач 

оптимізації. 

 

Задача 35. Керівництво компанії поставило задачу знайти оптимальне 

співвідношення окремих видів продукції, що дозволить збільшити випуск продукції і 

валовий прибуток від її реалізації в умовах обмеженості ресурсів. 

Компанія виробляє продукцію двох видів: А і Б, що вимагає роботи двох цехів: 

складального й оздоблювального. 

Вихідні дані для аналізу див. у табл. 26. 

 

Таблиця 26 

Цех 
Випуск продукції Кількість відпрацьованих 

робітниками годин  А Б 

Складальний  2 од. 4 од. 100 

Оздоблювальний  3 од. 2од. 30 



Валовий прибуток на 

одиницю продукції, грн. 

25 40  

 

Розв’язання: 

Цільова функція — максимізація прибутку:  

 25А + 40Б → тах 

2А + 4Б ≤100 

ЗА + 2Б ≤ 90 

А = 20 шт., Б = 15шт. 

Таким чином, при випуску 20 виробів А та 15 одиниць виробу Б підприємство 

отримає максимальний прибуток. 

 

Задача 36. Визначити оптимальний варіант обслуговування робітників 

роздавальниками ІРК. Оптимальний варіант у даному випадку — той, що забезпечує 

мінімальну суму витрат на утримання роздавальників і суму витрат часу робітників на 

одержання й обмін інструментів в ІРК. 

Розрахунок варіантів витрат при різній чисельності робітників в ІРК. Дані для 

вибору оптимального варіанта наведено у табл. 27. 

Таблиця 27 

Показники 
Кількість роздавальників 

1 2 3 4 

1. Кількість замін і видачі інструментів за зміну  150 150 150 150 

2. Час простою робітника в черзі  9хв 6 хв Зхв 2хв 

3. Загальна кількість годин, витрачених 

робітниками в черзі  

22,3 15 7,5 5 

4. Середньогодинна тарифна ставка одного 

робітника, грн.  
7 7 7 7 

5. Сума заробітної плати робітників за час простою  156,1 105 52,5 35 
6. Середньогодинна заробітна плата роздавальників, грн.  5 5 5 5 

7. Сума заробітної плати роздавальників за зміну 40 80 120 160 

8. Загальна сума витрат  190.,61 185 177,5 195 

 

Висновок: із даних таблиці очевидно, що оптимальним є варіант заміни 

інструментів у коморі при 3 роздавальниках, тому що в цьому випадку досягається 

мінімізація загальних витрат робочого часу й економія заробітної плати робітників за час 

простою в черзі. 

 

Самостійна робота 

 

Задача 37. Визначити вплив вікового фактора робітників на продуктивність праці 

за допомогою кореляційного аналізу (криволінійна – параболічна залежність другого 

порядку). Вихідні дані наведені в табл. 28.  

Таблиця 28   

Показники Вік Сума 

Середній вік по 

групі (х),років 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 Х 

Середньомісячна 

продуктивність 

праці(у), млн.грн 

4,2 4,8 5,3 6,0 6,2 5,8 5,3 4,4 4,0 46,0 

 



Задача 38. На основі наведених даних визначити щільність зв'язку і регресійну 

форму залежності між собівартістю продукції та її кількістю. 

 

Таблиця 29 

№ Собівартість 1 виробу Випуск, шт. 

1 33,41 16,13 

2 31,65 11,49 

3 30,63 13,03 

4 28,58 18,74 

5 28,42 15,72 

6 28,22 15,06 

7 27,62 14,41 

8 24,40 15,33 

9 23,59 18,24 

10 23,54 16,68 

11 21,79 16,57 

12 21,71 14,80 

13 21,62 17,64 

14 20,72 19,70 

15 20,30 18,89 

 

Тема 6. Типологія видів і напрямків економічного аналізу, їх зміст та роль в 

управлінні господарською діяльністю  

 

Практичне заняття 8 

Робота в аудиторії 

1.Види економічного аналізу. 

2.Спеціальні методи в економічному аналізі: 

   2.1. Маржинальний аналіз. 

   2.2.Метод складних процентів. 

3.Вирішення задач за допомогою маржинального аналізу. 

4.Розв’язання задач з використанням методу складних відсотків.  

Контрольні питання 

1. Класифікація видів економічного аналізу. 

2. Принципи, задачі і перспективи розвитку ФВА.   

3. Визначення поняття “маржинальний прибуток”, умови проведення маржинального 

аналізу. Які можливості маржинального аналізу Ви знаєте? 

4. Складові рівня загальної суми витрат і їхня характеристика. 

5. Визначення постійних витрат алгебраїчним і графічним способами. 

6. Знаходження точки беззбитковості аналітичним і графічним методом. 

7. Визначення об’єму реалізації продукції, що дає однаковий прибуток по різних 

варіантах управлінських рішень. 

8. Напрямки застосування методу складних відсотків. 

9. Визначення майбутньої і теперішньої вартості грошей. 

 

Методичні поради до розв’язання задач 

 

Задача 39. Ціна виробу на ринку - 4,6 грн / од., прямі витрати на виріб-2,36 грн., 

річна сума постійних витрат - 652 тис.грн. За якого обсягу виробництва підприємство не 

матиме збитків? 

Для беззбиткової діяльності підприємство має працювати так, щоб виручка від 

реалізації (Р) досягла як мінімум суми витрат (С), тобто: Р = С. 



Р = д · р, 

С = П + Зод, 

р д = П + Зо д, 

П = р д – З о д, 

д= П / (р-Зо). 

Таким чином: 65200: (4,6 - 2,36) = 291,1 тис.грн. 

Умовні позначення: 

Зо  -  змінні витрати на одиницю продукції, 

д – кількість виробів, 

 П- сума постійних витрат, 

 Р - ціна одиниці продукції. 

 

Задача 40. Інвестор, бажаючи  одержати через три роки суму 13310 грн., вирішив 

укласти  гроші в банк  під 45% річних. Якою повинна бути сума  початкового капіталу? 

Розв’язуємо задачу методом складних  відсотків 

S= P (1+r)
п,

 

P = S : (1 + r)
п 

 = 13310: (1 + 0,45)
3
  = 13310 : 3,048625 = 4365,9 грн, 

де      S – результат  інвестування, грн.; 

P – сума  початкових інвестицій, грн.; 

r – відсоткова ставка; 

п – час  періоду  інвестування, років. 

 

Задача 41. Підприємство вирішує питання щодо інвестування 18000 грн. у проект, 

реалізація якого передбачає одержання за рік таких сум прибутку: за перший рік - 10000 грн., 

за другий рік – 8000 грн., за третій – 8000грн. Середні ставки на ринку капіталу складають 

30%. Чи варто вкладати кошти в цей проект? 

 

Таблиця 30 

Роки Отримана сума прибутку, грн. 

 1 10000 

 2 8000 

 3 8000 

 разом 26000 

Визначимо поточну вартість проекту при r = 30% 

Рік 1 2 3 

(1+r)
п
 1:1,3=0,769 1 : (1,3)

 2
  =0,5917 1 : (1,3)

3
   =0,455 

Розрахуємо поточну вартість прибутків (тис.грн.) 

Грошові надходження До дисконтування Поточна вартість проекту 

0   -   18 1,0 (18) 

1   -    10 0,769 7,69 

2   -    8 0,5917 4,7336 

3   -    8 0,455 3,64 

 

Чиста  поточна вартість (ЧПВ або NVP) складе :  

16,064 - 18,0  = - 1,936(тис.грн.). 

Проект невигідний, тому що NVP  < 0. 

 

Задачі для самостійної роботи  

 

Задача 42. Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці 

виробу-100грн. Обсяг реалізації продукції за рік планується збільшити на 20%. 

Собівартість одиниці продукції ─ 85грн., у тому числі постійні витрати – 38  грн., змінні – 



47грн. Визначити додатковий прибуток від реалізації, що буде одержаний підприємством. 

(Відповідь-593,6 тис.грн). 

 

Задача 43. Виробнича потужність підприємства розрахована на 1000виробів на 

місяць, ціна одного виробу – 20 грн. Вся продукція реалізується. 

Постійні витрати складають 4 тис.грн, змінні витрати на один виріб –12 грн. 

Визначити суму маржинального доходу і суму прибутку підприємства. 

Визначити графічним способом точку беззбиткового об’єму продажу і кількість 

продукції, коли підприємство почне одержувати прибуток. 

(Відповідь: прибуток – 4 тис. грн., маржинальний доход – 8 тис.грн., кількість –500 

од.) 

 

Задача 44. За рахунок упровадження нових технологій ціна продукції зменшилась з 

20 до 19 грн/од., питомі змінні витрати зменшились з 12 до 10грн / од., сума постійних 

витрат зменшилась з 4,0 до 3,6 тис.грн. Визначити точку беззбиткового обсягу продажу. 

(Відповідь – 400од.). 

 

Задача 45. Проаналізуйте залежність загальної суми витрат і собівартості одиниці 

продукції залежно від об’єму виробництва на основі наведених даних. Покажіть 

результати графічно. Зробіть висновки. 

Таблиця 31 

Обсяг 

виробни-

цтва, т 

Собівартість випуску, млн.грн. Собівартість одиниці продукції, тис. грн. 

Постійні 

витрати 

Змінні 

витрати 
Всього 

Постійні 

витрати 

Змінні 

витрати 
Всього 

500 10 40 50    

1000 10 80 90    

1500 10 120 130    

2000 10 160 170    

 

Задача 46. Постійні витрати складають 30% собівартості продукції. Підприємство 

планує одержати 200 тис. грн. прибутку. Абсолютна величина собівартості – 1500 тис. 

грн. Визначити об’єм випуску, при якому підприємство може розраховувати на одержання 

планового прибутку. 

 

Задача 47. Визначити за точки беззбитковості продажу за бізнес-планом і фактичну зону 

беззбитковості продажу. Визначити вплив факторів на зміну беззбитковості продажу способом  

ланцюгових підстановок. Дані до задачі наведені в табл.32. 

Таблиця 32 

Показники За планом Фактично 

Собівартість одного виробу, тис. грн. 20 19 

Сума постійних витрат, тис. грн. 8000 7500 

Ціна реалізації, тис. грн. 25000 30000 

Питомі змінні витрати 12000 15300 

Обсяг виробництва, тис. один. 1000 1200 

Задача 48. Ціна виробу 50 грн., змінні витрати на одиницю продукції 20 грн. 

Можливий об’єм продажу – 50000 одиниць. Визначити практичний рівень постійних 

витрат. Зробити висновки. 

 

Задача 49. Визначити обсяг виробництва і продажу, щоб не одержати збитків, якщо 

додаткові капіталовкладення не залучаються. 

Ціна реалізації продукції – 100 грн./ од. 



Змінні витрати – 70 грн. /од. 

Загальна сума постійних витрат – 25 тис. грн. 

Потужність підприємства розрахована на 5 тис. одиниць у зміну. 

Результати вирішення завдання представити графіком. Зробити висновки. 

Задача 50. Підприємство планує в 2004 році. 

- збільшити ціну реалізації одного виробу  на 5%, тобто до 10 грн./од., 

- зменшити обсяг реалізації (за рахунок збільшення ціни) на 10%, тобто до 50 тис. од. 

Проаналізувати ситуацію. 

 

Задача 51. Підприємство розглядає можливість інвестування капіталу в проект, що 

за 4 роки генерує такі грошові потоки  (в тис.грн.): 1-й рік – 200, 2-й рік –220, 3-й рік – 

260, 4-й рік – 400. Орієнтуючись на середньо ринкову ставку доходності, підприємство 

хоче мати щорічно 40% на вкладений капітал. Сума початкової інвестиції – 450 тис.грн. 

Треба вирішити питання про вкладання грошей у такий проект. 

Пояснення. Для вирішення такого типу задач буде  застосовуватися дисконтування  

(засіб приведення майбутніх грошових доходів чи видатків з сумою вкладеного капіталу в 

оцінці на момент вкладення). 

Умовні позначення: 

PV – теперішня вартість капіталу (доходу); 

FV – майбутня вартість капіталу (доходу); 

k – незмінна норма дохідності грошей; 

д т  - дисконтуючий множник; 

t - кількість років (місяців); 

І –початкова сума інвестиції. 

PV = FV · дт , 

д т  = 1 / (1+ k) 
t
. 

Визначаємо послідовно теперішню вартість капіталу (доходу) для  вказаного 

проміжку часу, потім визначаємо суму дисконтованого грошового потоку за весь період і 

визначаємо NVP – чисту теперішню вартість проекту. 

NVP = PV – І. 

Якщо результат позитивний, то проект прийнятний, якщо ні – проект не  

ефективний. 

 

Тема 7. Комплексна система оцінки економічного аналізу 

Практичне завдання 9 

 

1. Етапи проведення системного аналізу. 

2. Загальна схема взаємозв`язків основних груп економічних показників. 

3. Комплексний економічний аналіз як система пошуків резервів підвищення 

ефективності виробництва. 

4. Різні способи  пошуку резервів та способи усунення повторного підрахунку 

резервів. 

 

Контрольні запитання 

1. Економічна суть резервів. 

2. Класифікація резервів. 

3. Які принципи організації пошуку резервів Ви знаєте? 

4. Які способи підрахунку резервів Ви знаєте? 

5. Наведіть приклади прямого розрахунку резервів. 

6. Наведіть приклад підрахунку резервів інтенсивного характеру. 

 

Методичні рекомендації щодо вирішення задач за темою 7 



Задача 52. Для одержання одиниці продукції фактично витрачено 22кг сировини 

при нормі 20кг/од. Фактичний обсяг продукції 400тис.од. Визначити резерви 

підприємства по випуску продукції. 

Розв’язання 

1варіант. Перевитрати на одиницю продукції =  22 – 20  = 2 (кг/од), 

на весь обсяг: 2 · 400000 = 800 (тис.грн), 

невикористані резерви підприємства = 800000 : 20 = 40000од. 

2варіант. Ресурсовіддача за планом складає  1000 :20 = 50од. 

Визначимо невикористані резерви підприємства (Рн): 

Рн = кількість перевитраченої сировини · ресурсовіддача = 800 · 50 =40000од. 

 

Задача 53. Випуск продукції за планом 4100 тис.грн, фактично – 3920  тис.грн. 

Чисельність робітників відповідно 405 і 400 чол. Визначити резерви зростання обсягу 

продукції за рахунок зміни чисельності робітників і продуктивності праці. 

Розв’язання: 

1варіант 

Р ↑ ВП = (Чпл –Ч ф) · ПТф = 5 ·9,8 = 49,0 (тис.грн.), 

Р ↑ ВП = (ПТпл – ПТ ф) ·Чф = (10,12 -  9,8) ·· 405 = 129,6 (тис.грн.). 

Разом 178,6 тис.грн. 

2варіант 

За способом ланцюгових підставок: 

ВПф =Чф · ПТф;   ВПпл = Чпл · ПТпл, 

Р ↑ ВПз = ВПпл – ВПф = 178,6(тис.грн), 

Р ↑ ВПч = ВП ум – ВПф = 405 х9,8 – 3920 = 49 (тис.грн), 

Р ↑ ВПпт =ВПпл – ВПум = 4100 – 3969 =129,6 (тис.грн).  

 

Задача 54. [Розв’язання цієї задачі виконуємо розрахунково-конструктивним 

методом (застосовується у випадках, коли результативний показник - кратна модель)]. 

За рахунок упровадження організаційно – технічних заходів планується додатково 

одержати продукції на 500тис.грн., зменшення витрат на одиницю продукції 

передбачається у розмірі 0,05грн./ од. Додаткові витрати на проведення цих заходів 

складають 80 тис.грн. 

Розрахувати резерви зростання продуктивності праці і собівартості, 

використовуючи дані діяльності підприємства, наведені у табл. 33: 

Таблиця 33 

Показники Од.виміру Фактично у звіт.періоді 

Випуск продукції тис.грн 92500 

Собівартість випуску тис.грн 78625 

 

Р↑ПТ = (92500+500) :  [78625 - ( 78625 · 0,05) + 80] - (92500 : 78625) = 0,0673, 

Р ↑ С = (78625 + 80 - 78625 · 0,05) / (92500-500) – 78625 / 92500 =0,0372. 

Самостійна робота 

 

Задача 55. Обчислити способом ланцюгових підставок додатково одержану 

кількість продукції за рахунок зменшення питомих витрат основного матеріалу за даними, 

наведеними у табл. 34: 

Таблиця 34 

Показники Од.виміру За планом Фактично 

Питомі витрати матеріалу на одиницю продукції кг 12 10 

Витрати матеріалу на весь випуск продукції кг 3360 4000 

 



Задача 56. Розрахувати способом ланцюгових підставок збільшення випуску 

продукції за рахунок доведення до планового рівня матеріалів: 

Таблиця 35 

Показники Од.виміру За планом Фактично 

Питомі витрати матеріалу на одиницю продукції кг 10 11 

Витрати матеріалу на весь випуск продукції кг 2000 2630 

Кількість виробів шт. 200 230 

 

Задача 57 Результати роботи однотипних підприємств характеризуються такими 

даними: 

Таблиця 36. 

Підприємство 

Випуск,  шт. 

Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Г 

план факт план факт план факт план факт 

І  30 38 380 380 200 170 180 200 

II 37 43 420 528 230 246 195 190 

I1I 22 29 320 440 135 165 104 253 

IV  48 63 366 537 185 214 100 130 

 

На основі показника комплексної оцінки, розрахованого методом сум, встановити 

результати роботи (місця) підприємств. 

 

Задача 58. На основі показників діяльності трьох споріднених підприємств, 

користуючись методом відстаней, розрахувати значення узагальнюючого рейтингового 

показника діяльності підприємств та провести їх ранжування. 

Таблиця 37 

Підприємства 
% виконання плану за показниками 

Обсяг виробництва Продуктивність праці Фондовіддача Матеріаловіддача 

1 97 90 89 94 

2 95 89 90 92 

3 98 91 87 89 

 

  



 

Завдання для самостійної роботи 

 
Завданнями для самостійної роботи є опрацювання теоретичного матеріалу та 

підготовка відповідей на контрольні питання, вирішення задач для самостійного 

опрацювання, написання рефератів. 

 

ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

1. Роль економічного аналізу в управлінні підприємством. 

2. Застосування в економічному аналізі кореляційних моделей. 

3. Історія розвитку економічного аналізу. 

4. Моделювання показників економічного аналізу. 

5. Досвід і перспективи застосування ФВА в Україні. 

6. Поняття фактора (чинника) як умови здійснення господарської діяльності. 

7. Інтегральний спосіб факторного аналізу, його переваги і недоліки. 

8. Методи аналізу пропорційності соціально-економічного розвитку господарського 

об’єкта. 

9. Графічні методи у дослідженні аналітичних показників. 

10. Метод балансового ув’язування у дослідженні матеріальних, трудових  і фінансових 

ресурсів підприємства та при узагальненні результатів факторного аналізу. 

11. Моделювання факторних систем. 

12. Види економічного аналізу. 

13. Прийоми визначення „вузьких” місць  та головних ланцюгів розвитку господарського 

об’єкта. 

14. Обґрунтування управлінських рішень за допомогою маржинального аналізу. 

15. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. 

16. Техніко-економічний аналіз виробництва і його завдання. 

17. Методичні питання проведення аналізу вигод і витрат. 

18. Управління за відхиленнями і економічний аналіз. 

19. Застосування економіко - математичних методів при вирішенні конкретних завдань. 

20. Стратегічний аналіз і його значення в ринкових умовах господарювання. 

21. Організація проведення економічного аналізу на підприємстві. 

22. Сучасна практика впровадження автоматичних аналітичних систем.   

23. Деталізація і способи перетворення моделей в економічному аналізі. 

24. Застосування факторного аналізу на підприємствах. 

25. Методи комплексної оцінки  господарської діяльності. 

26. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем  господарської діяльності. 

27. Методика комплексної оцінки інтенсифікації та ефективності господарювання. 

28. Системний підхід та передумови проведення комплексного аналізу. 

29. Матричні методи комплексного економічного аналізу. 

30. Міжнародний досвід проведення економічного аналізу. 

31. Показники техніко-економічного аналізу і їх застосування в аналізі діяльності 

підприємств. 

32. Аналіз показників собівартості продукції. 

33. Аналіз трудових показників підприємств. 

34. Показники фінансового аналізу і їх застосування в аналізі діяльності підприємств . 

35. Оперативний аналіз і його задачі. 

36. Леверидж в економічному аналізі.  

37. Особливості макро і мікроаналізу в умовах ринкових відносин.  

 
  



 

Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке 

виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується 

разом із складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни. Метою 

такого виду роботи виступає самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання з дисципліни сприяють більш поглибленому вивченню 

студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення 

відповідних практичних завдань. 

Для покращення підготовки майбутнього спеціаліста, поглиблення запропонованого 

під час лекцій матеріалу застосовуються такі види індивідуальних завдань як реферати, 

аналітичні огляди тощо. 

Контрольна робота є складовою навчального процесу, активною формою самостійної 

роботи студентів, і являє собою закінчене дослідження певного напрямку. Кожен з 

студентів отримує індивідуальне завдання, що сприяє: 

- поглибленому вивченню теоретичного матеріалу; 

- формуванню вмінь використання методів аналізу та оцінки факторів, що 

визначають особливості розробки маркетингової та управлінської стратегії 

туристичного підприємства; 

- залученню студентів до самостійної роботи з науковою літературою конкретного 

спрямування та розвитку навичок глибокого вивчення, узагальнення та 

систематизації підібраного матеріалу; 

- розвитку здібностей до формування авторських висновків та пропозицій на основі 

проведеного дослідження. 

Контрольна робота виконується студентом самостійно і здається у встановлений 

кафедрою термін. 

Передумовами виконання індивідуального завдання слугують:  

- систематичне відвідування лекцій; 

- активна участь в роботі на семінарських заняттях; 

- творча ініціатива; 

- відповідальність та організованість студента. 

Успішне виконання контрольної роботи виступає формою проведення 

підсумкового контролю з дисципліни. 

Якісно проведені дослідження можуть виступати основою для написання 

дипломних робіт. 

Вибір теми дослідження є відповідальним етапом для початкового науковця. 

Невдало вибрана тема може спричинити проблеми в процесі підготовки та написання 

роботи. 

Для своєї наукової роботи студент може обрати тему самостійно, безпосередньо 

узгодивши її з лектором. Студент також може скористатися рекомендованим переліком 

тем з курсу «Економічний аналіз». 

Теми: 

1.1. Технологія аналітичного процесу. Основні етапи економічного аналізу.  

1.2. Організаційні форми і виконавці аналізу.  

1.3. Автоматизація економічного аналізу.  

1.4. Види економічного аналізу.  

1.5. Аналіз асортименту та структури продукції.  

1.6. Аналіз якості продукції.  



1.7. Аналіз ритмічності виробництва.  

1.8. Аналіз виконання договірних зобов’язань.  

1.9. Аналіз факторів і резервів збільшення виробництва і реалізації продукції.  

1.10. Аналіз складу та структури персоналу.  

1.11. Аналіз руху персоналу.  

1.12. Аналіз використання робочого часу.  

1.13. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції.  

1.14. Аналіз мотиваційних систем і витрат на оплату праці. 46. Аналіз складу та 

структури основних засобів.  

1.15. Аналіз руху основних засобів.  

1.16. Аналіз технічного стану основних засобів.  

1.17. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності.  

1.18. Аналіз лізингових операцій та їх ефективності.  

1.19. Виявлення резервів збільшення фондовіддачі і рентабельності основних 

засобів.  

1.20. Виявлення резервів збільшення продукції за рахунок підвищення 

інтенсивності та ефективності використання основних засобів.  

1.21. Аналіз обсягів і структури нематеріальних активів.  

1.22. Аналіз руху нематеріальних активів.  

1.23. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.  

1.24. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами.  

1.25. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.  

1.26. Аналіз матеріаломісткості продукції.  

1.27. Визначення суми постійних і змінних витрат.  

1.28. Аналіз загальної суми витрат підприємства.  

1.29. Аналіз собівартості окремих видів продукції.  

1.30. Аналіз витрат за елементами.  

1.31. Аналіз витрат за статтями калькуляції.  

1.32. Аналіз прямих і непрямих витрат.  

1.33. Аналіз витрат за центрами відповідальності.  

1.34. Визначення резервів зниження витрат підприємства.  

1.35. Аналіз рівня, структури та динаміки фінансового результату.  

1.36. Аналіз якості фінансового результату.  

1.37. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності.  

1.38. Аналіз формування та використання чистого прибутку.  

1.39. Аналіз рентабельності підприємства.  

1.40. Аналіз рентабельності продукції.  

1.41. Аналіз рентабельності виробничих фондів.  

1.42. Аналіз рентабельності капіталу.  

1.43. Виявлення резервів збільшення прибутку та рентабельності.  

1.44. Аналіз загального стану майна та джерел його утворення, методика 

побудови аналітичного балансу та його основні показники.  

1.45. Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства.  

1.46. Аналіз складу, структури та динаміки пасивів підприємства.  

1.47. Комплексна оцінка майнового стану підприємства.  

1.48. Комплексна оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства на 

основі системи показників.  

1.49. Комплексна оцінка фінансової стійкості на основі системи показників.  

1.50. Аналіз руху коштів.  

1.51. Аналіз оборотності активів підприємства, дебіторської і кредиторської 

заборгованості, сукупного та власного капіталу.  

1.52. Комплексна оцінка ділової активності на основі системи показників.  



1.53. Основні показники ринкової активності.  

1.54. Система показників кредитоспроможності підприємства.  

1.55. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.  

1.56. Оцінка операційного (виробничого) левериджу.  

1.57. Оцінка фінансового левериджу. Ефект фінансового левериджу та його 

оцінка.  

1.58. Комплексна діагностика ймовірності банкрутства. 

 

Робота виконується українською або російською мовами. Загальний обсяг не 

повинен перевищувати 25 сторінок. 

Контрольна робота повинна містити наступні обов’язкові складові: 

- Титульний лист; 

- Зміст; 

- Вступ; 

- Основна частина; 

- Висновки; 

- Список використаних джерел; 

- Додатки (за необхідності). 

Всі частини контрольної роботи повинні бути пов’язані між собою (кожен 

наступний розділ є логічним продовженням попереднього). 

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить 

бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Обов’язковим 

є наведення списку використаних джерел інформації, кількість яких становить близько 20 

найменувань. 

Текст роботи друкується за допомогою комп’ютера на стандартних білих аркушах 

паперу (формат А4). Друкування тексту одностороннє (на одній стороні аркушу) з 

використанням шрифтів текстового редактору Word (Times New Roman), колір – чорний, 

розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання основного тексту – по 

ширині. Щільність тексту повинна бути однаковою. Текст дослідження потрібно 

друкувати, залишаючи поля таких розмірів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 15 мм, 

зверху – 20 мм, знизу – 20 мм, абзац – 10 мм. Не допускається будь-які підкреслювання, 

виділення по тексту, окрім вказаних у представлених рекомендаціях. 

Нумерація сторінок наскрізна. Першою сторінкою є титульний аркуш, який 

включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, на змісті, на додатках 

та на сторінці зі списком використаної літератури номер сторінки не ставлять, але всі вони 

включаються до загальної нумерації. На наступних сторінках номер проставляють у 

правому верхньому куті сторінки арабськими цифрами без крапки в кінці. 

Назви розділів друкуються великими літерами (шрифт – жирний), вирівнювання – 

по центру. Крапка після назв розділів, підрозділів, таблиць, діаграм і графіків не 

ставляться. Між назвою розділу і підрозділу витримують інтервал в один рядок. 

Форма проведення підсумкового оцінювання виконаного дослідження – публічна 

доповідь (3-4 хвилини) з подальшим відкритим обговоренням або індивідуальна 

співбесіда на тему контрольної роботи. 

Контрольна робота представляється у встановлені терміни. 

При оцінці контрольної роботи враховується ступінь розкриття теми та 

відображення головного змісту, глибина опрацювання відповідних тематичних джерел 

інформації, вміння застосовувати теоретичний матеріал для вирішення практичних 

проблем, логічність викладу, здатність робити висновки з проведеного дослідження, 

відповідність технічного оформлення визначеним нормам, якість підсумкової співбесіди 

або доповіді. Оцінка дається кожному з вказаних елементів виконаної роботи. 

 

  



Залікове завдання по курсу «Економічний аналіз» 

 

Варіант 1 
 

1. Види залежностей результативних показників від факторних, їхня характеристика. 

2. Використання прийому деталізації для оцінки стану суб’єкта. 

 

Завдання 1. На основі вхідної інформації побудувати детерміновану 

мультиплікативну модель формування обсягу товарної продукції. Розрахувати вплив 

кожного із трудових факторів на виконання плану випуску продукції методом абсолютних 

різниць. 

Таблиця 1 

Показники План Факт 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 9560 9620 

Середньоспискова чисельність робітників, чол.  1000 1020 

Відпрацьовано за рік всіма робітниками: тис. людино-днів  225 232 

тис. людино-годин  1800 1860 

 

Завдання 2 Проаналізувати структуру і динаміку нематеріальних активів за табл. 1. 

Таблиця 1 

Група нематеріальних активів 
Сума, тис. грн 

Минулий рік Звітний рік 

Нематеріальні активи захищені: 

- патентами на відкриття 

- авторськими правами 

- свідоцтвами на товарний знак 

- ліцензіями 

 

315 

800 

610 

150 

 

420 

835 

690 

120 

Незахищені матеріальні активи 3200 3100 

 

  



Залікове завдання по курсу «Економічний аналіз» 

 

Варіант 2 

 

1. Визначення майбутньої і теперішньої вартості грошей 
3. Маржинальний аналіз 
 
Завдання 1. Інвестор, бажаючи  одержати через три роки суму 13310 грн., вирішив 

укласти  гроші в банк  під 45% річних. Якою повинна бути сума  початкового капіталу? 

Розв’язуємо задачу методом складних  відсотків 

S= P (1+r)
п,

 

P = S : (1 + r)
п 

 = 13310: (1 + 0,45)
3
  = 13310 : 3,048625 = 4365,9 грн, 

де      S – результат  інвестування, грн.; 

P – сума  початкових інвестицій, грн.; 

r – відсоткова ставка; 

п – час  періоду  інвестування, років. 

 

Завдання 2. Проаналізувати динаміку основних показників, обґрунтувати планові 

показники за даними табл. 1. Визначити середнє значення кожного показника, середній та 

абсолютний приріст. Графічно відобразити динаміку  наведених показників. 

Таблиця 1  

Роки 
Випуск товарної 

продукції, млн.грн 

Кількість 

робітників, чол. 

Продуктивність 

праці, млн.грн 

2014 3830 1094 3,5 

2015 3910 1087 3,6 

2016 4030 1075 3,75 

2017 4150 1064 3,9 

2018 4000 1000 4,0 

 

 


