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Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни «Економічний 
аналіз» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» (6 семестр 3-го курсу 
 

 № 
залік
овог

о 

№ модуля  Назва змістового 
модуля 

(назва теми)  

Види робіт 
навчальної 
дисципліни 

Загальна 
кількість 
заходів 
/ годин  

Кількість 
балів за 
кожний 

вид 
діяльносЛекції   9/18 4,5  

Практичні  9/18  4,5 
Контрольні 2 4 
Самостійна 
робота 
студентів 

 
2/2 

 
4 

Захист 
практичних 
робіт 

5 2,5 

Всього по 
модулю 

27/38  

 
 

Модуль І 
38год/1,1 кр.  

 
 
 
 

ЗМ1  
Теоретичні 

основи 
економічного 

аналізу. 
Фінансово-

економічний 
аналіз 

Захист модуля 1   5 
Всього за модуль 1  24,5 б 

Лекції   8/16  4  
Практичні  8/16  4  
Самостійна 
робота студентів  

 
 2/2  

 
8  

Контрольні 
заходи  

 2 4 

Захист 
практичних 
робіт 

5 2,5 

Всього 20/34  
Захист модуля 2  1/2 5  

 
Модуль П 
34год/0,9 

кр.  
 
 
 
 
 

ЗМ2  
Техніко – 

економічний 
аналіз 

   

П
от

оч
ни

й 
ко

нт
ро

ль
 

 

 

 

 

 

 

 

Заліковий 

кредит І 

72год/2 кр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всього за модуль 2  27,5 б  

 

 Розрахункова робота Підготовка – 12 б 
Захист розрахункової 
роботи – 6 б 

 Всього за поточний контроль  70  
Підсумковий 1 30  Всього:  

 Всього заліковий 47/72 год  100 6  
Заліковий 
кредит ІІ 

   6 днів (1 кр) 

Модуль IІІ 
36год/1 кр. 

Практика з дисципліни 
(100 б.) 

 Навчальна практика - 70 б.
Захист практики – 30 б. 

 
 

 



 4 

Зміст 

 

Вступ ……………………………………………………………………………….5 

Загальні положення ……………………………………………………………...6 

Практичні завдання …………………………………………………………… ..7 

МОДУЛЬ І 

Тема 1: Наукові основи, зміст, предмет і завдання економічного аналізу …….7 

Тема 2: Метод і методика економічного аналізу ……………………………….10 

Тема 3: Види економічного аналізу ……………………………………………..11 

Тема 4: Аналіз фінансового стану підприємства ……………………………….18 

Тема 5: Аналіз прибутку і рентабельності ……………………………………...22 

МОДУЛЬ ІІ 

Тема 6: Аналіз виробництва продукції, робіт послуг ………………………….25 

Тема 7: Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці …..28 

Тема 8: Аналіз довгострокових активів підприємства …………………………31 

Тема 9: Аналіз матеріальних ресурсів та їх ефективності ……………………..34 

Тема 10: Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції ...37 

Словник основних термінів дисципліни ……………………………………..43 

Список рекомендованої літератури………………………….………………..45 



 5 

Вступ 

 

Становлення ринкової системи господарювання, реформування форм 

власності, структурна перебудова економіки України потребують підготовки 

висококваліфікованих, економічно освічених кадрів для найрізноманітніших 

сфер державного функціонування. 

Ефективність підприємницької діяльності суб'єктів усіх організаційно-

правових форм власності залежить, передусім, від компетентності та творчої 

активності управлінських кадрів, глибокого оволодіння ними методами 

системного комплексного аналітичного дослідження показників господарсько-

фінансової діяльності, за результатами якого можна віднайти оптимальні 

шляхи вирішення проблем в умовах ризику і невизначеності, виробити 

рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень. 

Відомо, що освоєння методики економічного аналізу — надто складна 

справа для студентів. Тому основна мета методичних рекомендацій — це 

практична допомога студентам в оволодінні практичними навичками з 

економічного аналізу. 

Успішне вивчення курсу «Економічний аналіз» забезпечує застосування 

комплексної методики проведення практичних занять, яка передбачає 

відповіді на запитання. Студенти навчаються надавати об'єктивну оцінку 

результатам, виявленим у процесі аналізу. Крім цього, поглиблювати знання 

студентів допомагають тести, розгляд окремих ситуаційних задач, вибір 

оптимальних рішень. Тому методичні рекомендації включають всі елементи 

такої методики проведення практичних занять. 

Методичні рекомендації складаються з десяти тем, кожна з яких 

охоплює питання програми з курсу «Економічний аналіз». За допомогою 

наведених завдань студенти можуть закріпити знання, здобуті у процесі 

вивчення інших економічних дисциплін, що формують уміння правильно 

здійснювати аналітичні дослідження. Після кожної теми є словник, який дає 

змогу логічно побудувати відповідь під час підготовки до заліку та іспиту. 
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Загальні положення 

Метою практичних занять з економічного аналізу є здобуття студентами 

систематизованих знань і навичок володіння науковими основами 

економічного аналізу. Студенти мають засвоїти зміст аналізу, його завдання, 

з’ясувати джерела інформації та взаємозв’язки аналізу з важливими 

економічними дисциплінами, оволодіти спеціальними прийомами аналізу 

конкретних показників і зрозуміти сутність комплексного економічного 

аналізу. 

На практичних заняттях студенти з кожної теми курсу вивчають 

теоретичний матеріал та відпрацьовують навички аналітичної роботи з 

використанням конкретної інформації. За такого підходу обидві форми 

навчання стають більш цілеспрямованими й ефективними, підвищується 

рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Виконання практичних завдань наведених в цьому зошиті проводиться 

на базі даних сільськогосподарських підприємств, а саме форм фінансової та 

статистичної звітності. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

МОДУЛЬ І 

 

Тема 1: Наукові основи, зміст, предмет і завдання економічного аналізу 
 

Завдання: 
1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Тести 

 
Мета: отримання студентами системних знань щодо наукових основ 

економічного аналізу, його змісту, предмету, методу та методології. 
 
Завдання 1. Відповісти на питання: 

1. У чому полягає сутність аналізу? 
2. Що виступає предметом і об’єктом економічного аналізу? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

Завдання 2. Дати визначення: 
Аналіз - ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Cинтез - ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Індукція - __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дедукція - __________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
Економічний аналіз - ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Науки з якими пов’язаний економічний аналіз 
(перерахувати):_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Завдання 3. Тести 
1. Термін «аналіз» дослівно з грецької означає: 
а) групування; 
б) вивчення, дослідження; 
в) розділення, розчленування; 
г)     впорядкування; 
д)    узагальнення. 
 
2. Спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, який 
ґрунтується на розчленовуванні цілого на складові і вивченні їх у всьому 
різноманітті зв'язків і залежностей, це: 
а) аналіз; 
б) синтез; 
в) методика; 
г) метод; 
д) немає правильної відповіді. 
 
3.  Під терміном синтез розуміють: 
а) уявне з'єднання розділених елементів об'єкта в систему; 
б) реальне з'єднання розділених елементів об'єкта в систему; 
в) конкретизація структури міркування в логіці; 
г) всі відповіді правильні; 
д) немає правильної відповіді. 
 
4. Спосіб умовиводу від часткових фактів, положень до за- 
гальних висновків називається: 
а) дедукція; 
б) аналіз; 
в) індукція; 
г) елімінування; 
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д) деталізація. 
 
5. Спосіб міркувань від загальних положень до часткових 
висновків — це: 
а) дедукція; 
б) індукція; 
в) аналіз; 
г) узагальнення; 
д) синтез. 
 
6. Об'єктом економічного аналізу основних засобів підприємства є: 
а)    господарські операції щодо забезпечення і використання основних засобів; 
б) фактори, що впливають на наявність, якість, рух та ефективність 
використання основних засобів; 
в) методика аналізу основних засобів; 
г) амортизація основних засобів; 
д) вартість основних засобів. 
 
7. Предметом аналізу прибутку підприємства є: 
а) розмір прибутку; 
б) джерела прибутку; 
в) оподаткування прибутку; 
г) фактори, що впливають на формування і використання 
прибутку; 
д) немає правильної відповіді. 
 
8. Користувачами аналізу фінансового стану підприємства можуть бути: 
а) інвестори; 
б) керівники і спеціалісти підприємства; 
в)    банки; 
г) всі відповіді вірні; 
 
9. До внутрішніх користувачів економічного аналізу належить: 
а) власники контрольних пакетів акцій; 
б) внутрішні аудитори; 
в) управлінський персонал; 
г) конкуренти; 
д) незалежні аналітики. 
 
10. Зовнішніми користувачами економічного аналізу є: 
а) члени трудового колективу; 
б) бухгалтери, економісти підприємства; 
в)    кредитори; 
г) представники вищих органів управління; 
д) контрагенти. 
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Словник: Економічний аналіз. Об’єкт економічного аналізу. Основна 
діяльність. Предмет економічного аналізу. Інвестиційна діяльність. Фінансова 
діяльність. Фінансовий результат. Реалізація. Кількісні показники. Якісні 
показники.  

 
 

Тема 2: Метод і методика економічного аналізу 
 

Мета: отримання студентами системних знань щодо  використання 
методів та прийомів на етапах аналітичного дослідження. 

 
Завдання: 

1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Тести. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 

1. Поняття методу та методики економічного аналізу. 
2. Елімінування як розрахунок впливу факторів 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Завдання 2. Дати визначення: 
Фактор  - ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Елімінування  –  ____________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Факторний аналіз - _________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Моделювання  - _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Стохастичний аналіз -_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Теорія ігор  -  _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Завдання 3. Задача 1 
Визначити  вплив факторів на зміну обсягу тракторних робіт та написати 

висновок: 
Показники План Факт 

Середньорічна кількість тракторів 50 52 
Число днів роботи 115 113 
Коефіцієнт змінності 1,1 0,9 
Виробіток на зміну, ет. га 16 18 
Обсяг тракторних робіт ? ? 

Розрахунки: 
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Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 2 

Визначити вплив факторів на зміну продуктивності праці: 
 

Показники  План Факт 
Валова продукція, тис. гри  3220 3110 
Відпрацьовано зарік, тис.люд.-год.  223 284 

Розрахунки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок: 
 
 
 
 
 
 
 
Словник: Мультиплікативна модель. Кратна модель. Метод сум. 

Графічний метод. Спосіб ланцюгових підстановок. Спосіб абсолютних 
різниць. Спосіб відносних різниць. Інтегральний метод. Дисперсія. Кореляція. 
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Тема 3: Види економічного аналізу 
 

Мета: отримання студентами системних знань щодо змісту та організації 
видів економічного аналізу та методики їх проведення. 

 
Завдання: 

1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Провести міжгосподарський аналіз с.- г. підприємств. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 

1. Класифікація видів економічного аналізу  
 

Групувальна ознака Види аналізу 
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2. Зміст управлінського та фінансового аналізу 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Завдання 2. Дати визначення: 
 

Техніко-економічний аналіз -  ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Загальноекономічний аналіз  -  _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Перспективний аналіз - _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Функціонально-вартісний аналіз - ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Кореляційний аналіз - _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
Види економічного аналізу за метою дослідження 
(перерахувати):_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Завдання 3. Провести міжгосподарський аналіз с.- г. підприємств на основі даних статистичної та фінансової 
звітності за період трьох останніх років, зробити належні висновки 
 

Згруповані  дані для міжгосподарського аналізу с.-г. підприємств  20__ – 20__ рр. 
 

«____________________» «____________________» 
Показник 20__ 

р. 20__ р. 20__ 
р. 

20__ 
р. 

20__ 
р. 

20__ 
р. 

Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення, % 

Вихідні дані: 
1. Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт 
і послуг), тис. грн. (ф2 р.035) 

   
       

2. Середньорічна чисельність 
працівників, чол. (50 с-г)           

3.Матеріальні витрати, тис. грн.  

(ф2 р.230) 
   

       

4. Основні виробничі фонди, тис. 
грн. (ф1 р.030)           

5. Грошові кошти та їх 
еквіваленти, тис. гр. (ф1 р. 230-
250) 

   
       

Розрахункові показники: 
6. Продуктивність праці (1:2)           
7. Матеріаловіддача (1:3)           
8. Фондовіддача  (1:4)           
9. Коефіцієнт обороту грошових 
коштів (1:5)           
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Висновок: 
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Словник: Макроекономічний аналіз. Мікроекономічний аналіз. 
Стратегічний (перспективний) аналіз. Поточний (оперативний) аналіз. 
Підсумковий (ретроспективний) аналіз. Управлінський і фінансовий аналіз. 
Маркетингові дослідження. Сканування зовнішнього середовища. 
Конкурентний аналіз. Функціонально-вартісний аналіз. 
 
 
 
 

Тема 4: Аналіз фінансового стану підприємства 
 

Мета: отримання студентами системних знань щодо 
платоспроможності, ліквідності підприємства, його фінансової стійкості та 
ділової активності 

 
Завдання: 

1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 

1. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості 
2. Методика аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Завдання 2. Дати визначення: 
 
 Майно - ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Ділова активність - ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Необоротні активи - ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Оборотні активи - _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Вхідний грошовий потік - _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Завдання 3. 
Проаналізувати ліквідність балансу, фінансову стійкість та 

платоспроможність та провести оцінку ділової активності,  
 

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн. 

Платіжний надлишок 
або нестача Актив 

На поч. 
звітного 
періоду 

На 
кінець 

звітного 
періоду 

Пасив 
На поч. 
звітного 
періоду 

На 
кінець 

звітного 
періоду на поч. 

періоду 
на кінець 
періоду 

Найбільш 
ліквідні активи   Негайні 

пасиви 
    

Активи, що 
швидко 
реалізуються 

 
 Короткостро

кові пасиви  
 

 
 

Активи, що 
реалізуються 
повністю 

 
 Довгостро- 

кові пасиви  
 

 
 

Активи, що 
важко 
реалізуються 

 
 Постійні 

пасиви 
    

Баланс    Баланс      
Висновок: 
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Фінансова стабільність та платоспроможність підприємства 

№    Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхиле
ння, (+,-) 

1 2 3 4 5 6 
1. Коефіціент фінансової  незалежності     
2. Коефіціент фінансової залежності     
3 Коефіцієнт фінансового ризику (плече 

фінансового важеля)     
4 Коефіцієнт довгострокового залучення 

капіталу     
5 Коефіцієнт маневрування  власним капіталом     
6 Коефіцієнт нагромадження амортизації     
7 Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів     
8 Коефіцієнт мобільності оборотних активів     

9 Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат 
власними коштами 

    
10  Коефіцієнт майна виробничого 

призначення     
11. Наявність власних оборотних коштів, 

тис.грн.     
12. Коефіціент грошової платоспроможності     
13. Коефіціент розрахункової 

платоспроможності     
14. Коефіціент ліквідної платоспроможності     

Висновок: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 21 

Оцінка ділової активності підприємства 

№ 
п/п Показники Порядок розрахунку 

Ба
зи

сн
ий

  
рі

к 

Зв
іт

ни
й 

 
рі

к 

В
ід

хи
ле

нн
я,

 
(+

,-)
 

Тенденції 
зміни 

показника, 
нормативні 

значення 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Коефіцієнт 

оборотності 
активів 

Коб.а=(стр.035ф.2)/(0.5(г
р.3стр.280ф.1+гр.4стр.28
0ф.1)) 

   збільшення 

2. Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

Коб.д.з.=(стр.035ф.2)/(0.
5(гр.3стр.160ф.1+гр.4стр.
160ф.1))    збільшення 

3. Термін оборот-
ності дебітор-
ської заборго-
ваності, днів 

tоб.д.з. = кількість днів в 
періоді /Коб.д.з.    зменшення 

4. Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості 

Коб.к.з.=стр.040ф.2/(0.5(
гр.3стр.530ф.1+гр.4стр.5
30ф.1)    зменшення 

5. Термін оборот-
ності кредитор-
ської заборго-
ваності, днів 

tоб.к.з.= кількість днів в 
періоді / К об.к..з.    збільшення 

6. Коефіцієнт 
оборотності 
запасів 

Коб.з.=стр.040ф.2/(0.5(гр
. 3стр.100-стр.140ф.1+ 
+гр.4 стр.100-стр.140ф.1) 

   збільшення 

7. Тривалість 
оборотності 
запасів, днів 

t об.з. = кількість днів в 
періоді / К об.з.    зменшення 

8. Тривалість 
операційного 
циклу, днів 

Т оп.ц. =t об.з.+t об.д.з. 
   зменшення 

9. Тривалість 
оборотності 
оборотних 
засобів, днів 

t об.об.з. = t об.з. 
+tоб.д.з.  – t об.к.з.    зменшення 

10. Фондовіддача 
основних засобів, 
грн. 

Кф.=стр.040ф.2 / (0.5 
(гр.3стр.030ф.1+гр.4стр.0
30ф.1) 

   збільшення 

Висновок: 
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Словник: Фінансовий стан. Оборотні активи. Власний капітал. Поточні 
зобов’язання. Дебіторська заборгованість. Платоспроможність. Фінансова 
звітність. Горизонтальний аналіз балансу. Вертикальний аналіз балансу. 
Грошові потоки. 

 
 

 
 
 
 

Тема 5: Аналіз прибутку і рентабельності 
 

Мета: дослідження економічного змісту витрат і прибутку підприємства 
та ознайомитися з методикою аналізу фінансових результатів та 
рентабельності підприємства. 

 
Завдання: 
1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 
1. Аналіз прибутку від реалізації продукції. 
2. Аналіз рентабельності продукції 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Завдання 2. Дати визначення: 

Збитковість - __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Рентабельність власного капіталу - ______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Чистий прибуток (збиток) - _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності - _____________________ 
____________________________________________________________________ 

Інші доходи - __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Рентабельність основних засобів - _______________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

Завдання 3. Проаналізувати зміну складу і структуру доходів в динаміці. 
Проаналізувати зміну показників рентабельності в динаміці. 

 

Аналіз складу та структури доходів, тис. грн. 
20__ р. 20__ р. 20__ р. Показники 

Сума, 
тис. грн 

Питома 
вага, % 

Сума, 
тис. грн 

Питома 
вага, % 

Сума, 
тис. грн 

Питома 
вага, % 

Відхи- 
лення 
(+, -) 

Темп 
зроста-
ння, % 

Дохід(виручка) 
від реалізації 
продукції 

        

Операційні 
доходи 

        

Дохід від 
участі в 
капіталі 

        

Інші фінансові 
доходи 

        

Інші доходи від 
звичайної 
діяльності 

        

Надзвичайні 
доходи 

        

Усього доходів  100,0  100,0  100,0   
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Висновок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показники рентабельності (збитковості) підприємства, % 
№ п/п Показники 20__ рік 20__ рік 20__ рік Відхилення, 

(+,-) 
1. Рентабельність діяльності 

підприємства 
    

2. Рентабельність товарної продукції      
3. Рентабельність власного капіталу     

4. Рентабельність оборотного капіталу     
5. Рентабельність за валовим 

прибутком (маржинальним 
доходом) 

    

6. Рентабельність за операційним 
прибутком 

    

7. Рентабельність за чистим прибутком     

8. Рентабельність активів     
9. Рентабельність необоротних активів     
10. Рентабельність оборотних активів     
11. Рентабельність виробничих фондів     
12. Рентабельність позикового капіталу     

Висновок:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Словник: Прибуток. Доход. Рентабельність. Операційна діяльність. 

Валовий прибуток. Фінансова діяльність. Інвестиційна діяльність. 
Маржинальний дохід. Надзвичайні доходи. Цінні папери. 
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МОДУЛЬ ІІ 
 

Тема 6: Аналіз виробництва продукції, робіт послуг 
 

Мета: вивчити оптимізацію і номенклатури продукції для задоволення 
попиту у високоякісній продукції, а також забезпечення максимального 
використання виробничого потенціалу і досягнення стабільних результатів 
господарської діяльності підприємства. 

 
Завдання: 
1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 
1. Сутність, зміст і завдання аналізу виробничої програми підприємства 
2. Аналіз якості продукції 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Завдання 2. Дати визначення: 

Ритмічність  –   ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Асортимент  – _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Брак – ________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
Якість продукції  - _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Номенклатура  - _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 Завдання 3.  

Проаналізувати виробництво продукції рослинництва та тваринництва в 
динаміці. 
 

Динаміка виробництва основних видів продукції рослинництва 

Валовий збір, ц 
Види продукції 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Відхилення, 
(+,-) 

1 2 3 4 5 

Зернові і зернобобові 
в т.ч.: - озимі зернові 

    

- ярі зернові     

- зернобобові     

- кукурудза на зерно     

- цукрові буряки     

- соняшник на зерно     

- соя     

- багаторічні трави     

- однорічні трави     

- кукурудза на силос, зелений 
корм     

Висновок: 
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Динаміка виробництва основних видів продукції тваринництва 
Валова продукція, ц 

Види продукції  
20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Відхилення
, (+,-) 

Молоко  1893 2252 2013 120 

Прирости живої маси:     

- великої рогатої худоби 164 202 264 100 

- свиней 56 56 57 1 

- мед 2 150 260 258 

Висновок: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дайте оцінку виконанню плану за сортністю продукції на підставі 
наведених даних. Розрахунок середньої сортності виконайте різними 
способами. Розрахуйте вплив факторів на зміну суми товарної продукції. 
Вихідні дані наведено у аналітичній  таблиці. 

 
Сорт Ціна за 1 шт., План Факт 

 грн. Кількість, Питома вага, Кількість, Питома вага, 
  шт. % шт. % 

І 10 4000 80 2800 70 
II 9 1000 20 800 20 
III 8 - - 200 5 
IV 7 - - 200 5 

Разом X 5000 100 4000 100 
 
Розв’язок задачі: 
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Словник: Кон'юнктура ринку. Коефіцієнт ритмічності. Валова 

продукція. Конкурентоспроможність продукції. Натуральні показники. 
Вартісні показники. Структура продукції. Спосіб найменшого числа. Спосіб 
першосортних одиниць. Спосіб порівняння середньозважених цін. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7: Аналіз використання трудових ресурсів і витрат  
на оплату праці 

 
Мета: Вивчити сутність, завдання і джерела аналізу трудових ресурсів 

підприємства, проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими 
ресурсами, визначити показники, що характеризують рух і ефективність 
використання робочої сили 
 

Завдання: 
1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 
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Завдання 1. Відповісти на питання: 
1. Сутність, зміст і завдання аналізу трудових ресурсів підприємства 
2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Дати визначення: 

Продуктивність праці - _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Трудомісткість - _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Коефіцієнт обороту з прийняття  – ____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Коефіцієнт обороту з вибуття  – ________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Коефіцієнт плинності кадрів – __________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Коефіцієнт загального обороту - _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Завдання 3.  
Задача: Проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами 
та їх використання 

Категорії працівників 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення 
+/- 

Працівники зайняті в с. - г. 
виробництві 

    

З них постійні     
У т.ч. трактористи-машиністи     
Працівники рослинництва     
Працівники тваринництва     
Сезонні і тимчасові     
Службовці     
Працівники підсобних підприємств 
і промислів 

    

Інші     
ВСЬОГО     

Висновок:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Задача: Проаналізувати рух трудових ресурсів підприємства у динаміці. 
Зробити відповідні висновки 

Відхилення Показник 20__ р. 20__ р. 20__ р.  (+,-)  % 
1. Середньоспискова чисельність 
працівників, осіб 

     

2. Прийнято на роботу нових працівників 
протягом року 

     

3. Вибуло працівників у т. ч. з причин:      
а) передбачених законом       
б) з власного бажання      
в) звільнення за порушення трудової 
дисципліни 

     

4. Коефіцієнт обороту       
а) з приймання, %      
б) зі звільнення, %      
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5. Коефіцієнт плинності  кадрів, %      
6. Коефіцієнт загального обороту, %       

Висновок:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словник: трудові ресурси, кваліфікація, робочий час, зовнішній оборот, 

внутрішній оборот, коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт постійності 
кадрів, календарний фонд робочого часу, середня тривалість робочого дня, 
денний фонд оплати праці. 

 
 
 
 
 
 

Тема 8: Аналіз довгострокових активів підприємства 
 
Мета: Вивчити завдання аналізу і джерела інформації. Дати 

характеристику показникам складу, структури і технічного стану основних 
фондів підприємства 

 
Завдання: 

1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 

1. Сутність, зміст і завдання аналізу основних засобів підприємства 
2. Аналіз ефективності використання основних засобів  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

Завдання 2. Дати визначення: 
Основні фонди підприємства - __________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Фондоозброєність - ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Фондовіддача  – _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Фондомісткість – _____________________________________________ 
___ ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Середній вік основних засобів – _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Завдання 3.  
Задача: Проаналізувати склад, структуру і динаміку основних засобів  в 

динаміці на основі вихідних даних.  
Вихідні дані 

20__ р  
 

20__ р.  
 

20__р.  
 

Відхилення  
(+/-) Показники тис. 

грн. % тис. 
грн. % тис. 

грн. 
% тис. 

грн. % 

Земельні ділянки         
Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель 

        

Будинки, 
споруди та 
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передавальні 
пристрої 
Машини та 
обладнання 

        

Транспортні  
засоби 

        

Інструменти, 
прилади, 
інвентар (меблі) 

        

Робоча і 
продуктивна 
худоба 

        

Багаторічні 
насадження 

        

Інші основні 
засоби 

        

Бібліотечні 
фонди 

        

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

        

Тимчасові (не 
титульні) 
споруди 

        

Природні 
ресурси 

        

Інвентарна тара         
Предмет прокату         
Інші необоротні 
матеріальні 
активи 

        

Разом         
 
Висновок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача:  Проаналізувати рух основних засобів на підприємстві в динаміці 
Показники 20___ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення(+/-) 

Наявність на початок року     
Первісна вартість     
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Знос      
Залишкова вартість     
Надходження      
Вибуття     
Наявність на кін. року     
Первісна вартість     
Знос      
Залишкова вартість     
Коефіцієнт оновлення     
Коефіцієнт вибуття     
Коефіцієнт зносу     
Коефіцієнт придатності     
Коефіцієнт росту     

 
Висновок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словник: Фізичний знос, моральний знос, коефіцієнт зносу, коефіцієнт 

вибуття, коефіцієнт надходження основних засобів, рентабельність фондів, 
активна частина основних засобів, пасивна частина основних засобів, 
коефіцієнт придатності, коефіцієнт росту. 
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Тема 9: Аналіз матеріальних ресурсів та їх ефективності 
 

Мета:  вивчити завдання і джерела аналізу матеріальних ресурсів, 
проаналізувати забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами, 
провести факторний аналіз показників ефективності використання 
матеріальних ресурсів 

 
Завдання: 
1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 

 
Завдання 1. Відповісти на питання: 
1. Сутність, зміст і завдання аналізу матеріальних ресурсів 

підприємства 
2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Дати визначення: 

Матеріальні ресурси підприємства - _____________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Матеріаловіддача - ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Матеріаломісткість  – __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції  – 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Структура матеріальних ресурсів – ______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Завдання 3.  

Задача: Визначити наявність і структуру запасів підприємства та 
забезпеченість його власними оборотними коштами 

 
Наявність, склад та структура матеріальних запасів  

20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення, 
(+/-) Ресурси  тис. 

грн. % тис. 
грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % 

1.Сировина і матеріали         
2. Купівельні 
напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

        

3. Паливо         
4.Тара і тарні матеріали         
5.Будівельні матеріали         
6.Запасні частини         
7.Матеріали 
сільськогосподарського 
призначення 

        

8. Поточні біологічні 
активи         

9. Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети  

        

10.Незавершене 
виробництво 

        

11.Готова продукція         
12. Товари         
Разом         
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Висновок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача: Проаналізувати оборотність оборотних засобів та ефективність 
їх зміни в динаміці. 

Показники  
20__ р 20__ р. 20__ р. Відхилення 

(+/-) 
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.     
2. Матеріальні затрати, тис. грн.     
3. Собівартість виробленої продукції, 
тис. грн.     

4. Матеріаловіддача, грн.     
5. Матеріаломісткість, грн.     
7. Питома вага матеріальних витрат в 
собівартості продукції, %     

8. Коефіцієнт матеріальних витрат     
9. Коефіцієнт оборотності запасів     
10. Тривалість оборотності запасів, днів     

 
Висновок:  
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Словник: матеріальні затрати, коефіцієнт матеріальних витрат, 

коефіцієнт оборотності запасів, тривалість оборотності запасів, коефіцієнт 
закріплення запасів, норматив виробничих запасів,  паливомісткість, 
сировиномісткість, насіннємісткість, собівартість запасів. 

 
 
 
 

Тема 10: Аналіз витрат на виробництво, собівартості і 
 реалізації продукції 

 
Мета: Проаналізувати собівартість продукції підприємства, дати 

характеристику  витратам за статтями та елементами. Визначити резерви 
зниження собівартості продукції. 

 
Завдання: 
1. Дати відповідь на запитання; 
2. Дописати визначення; 
3. Задача. 

 
 

Завдання 1. Відповісти на питання: 
1. Сутність, зміст і завдання аналізу собівартості продукції 
2. Аналіз собівартості продукції 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Завдання 2. Дати визначення: 

Витрати звичайної діяльності –__________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Виробнича собівартість - _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Повна собівартість – ___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Витрати на одну гривню продукції – _____________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Витрати операційної діяльності – ________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Інші витрати – ________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
 

Завдання 3.  
Задача: Проаналізувати  динаміку зміни собівартості 1 ц с.- г. продукції, 

грн. 
 

Відхилення Види продукції _____ р _____ р _____ р 
(+,-) % 
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Висновок:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача: Визначити структуру операційних витрат і елементів витрат в 
окремих галузях сільського господарства та проаналізувати їх зміну в динаміці 

 
 

Аналіз структури операційних витрат при виробництві продукції 
рослинництва 

20__р. 20__р 20__р Відхилення, 
(+,-) 

Елементи витрат тис. 
грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % +/- % 

Витрати на оплату праці         
Відрахування на 
соціальні заходи         

Матеріальні затрати         
 насіння та посадковий 

матеріал         

 інша продукція 
сільського господарства         

 мінеральні добрива         
 нафтопродукти         
 електроенергія         
 паливо         
 запасні частини, 

ремонтні та будівельні 
матеріали для ремонту 

        

 оплата послуг і робіт, 
що виконані сторонніми 
організаціями 

        

Амортизація         
Інші витрати (включаючи         
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плату за оренду) 

 орендна плата за 
земельні частки (паї)         

 майнові паї         
Всього витрат  100,0  100,0  100,0  100,0 

Висновок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз структури операційних витрат при виробництві продукції 
тваринництва 

 20__р. 20__р 20__р Відхилення, 
(+,-) 

Елементи витрат тис. 
грн. % тис. 

грн. % тис. 
грн. % +/- % 

Витрати на оплату праці         
Відрахування на 
соціальні заходи         

Матеріальні затрати         
 насіння та посадковий 

матеріал         

 інша продукція 
сільського 
господарства 

        

 мінеральні добрива         
 нафтопродукти         
 електроенергія         
 паливо         
 запасні частини, 

ремонтні та будівельні 
матеріали для ремонту 

        

 оплата послуг і робіт, 
що виконані 
сторонніми 
організаціями 

        

Амортизація         
Інші витрати 
(включаючи плату за         
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оренду) 

 орендна плата за 
земельні частки 
(паї) 

        

 майнові паї         
Всього витрат  100,0  100,0  100,0  100,0 

Висновок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словник: загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, елементи 

витрат, структура витрат, прямі витрати, непрямі витрати, фінансові витрати, 
статті витрат, змінні витрати, постійні витрати. 
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Словник основних термінів дисципліни  
(заповняється студентом особисто) 

Термін, поняття Зміст 
1 2 
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