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Аналіз – це радше розсудливість і жвавість розуму, ніж застосування 
особливих правил  

 Антуан Арно та П’єр Ніколь 
 

ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасний стан виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств країни, в умовах економічного розвитку, 
набуває актуальності у необхідностівиявлення нових напрямів щодо 
комплексного підходу формування і використання ресурсного потенціалу 
підприємств, а також напрямів управління підприємницьким середовищем. 

Таким чином, перегляд сучасних підходів до управління бізнес-
процесами потребує детального аналітичного дослідження з метою мінімізації 
внутрішніх і зовнішніх ризиків, а також застосування структурно-орієнтованого 
підходу довгострокового функціонування підприємства.  

У теперішній час при одержаннізнань у вищихнавчальних закладах 
здобувачамвищоїосвітинедостатньо знати, що собою 
являютьосновніабооборотнікошти, щотакеприбуток і рентабельність. Вони 
повиннічіткопредставляти, на яківажелінеобхідновпливати, 
щобзбільшитиабозменшити, підвищитиабознизититічиіншітехніко-
економічніпоказники, яким чином 
забезпечитиефективневиробництвоконкурентоздатноїпродукції. 

Розвиток будь-якої науки 
чинауковоїдисциплінизумовлюєпоступовенакопиченнявідповіднихзнань, 
науковихфактів, щодозволяєформуватиновіоб’єктидосліджень, 
напрямирозвитку й окремікурси. Зміни у змісті науки є 
такожнаслідкомновихзнань, якіпостають перед окремими науками. 

Аналіз, як важливийінструментрозумовоїдіяльностілюдини, 
існуєспоконвіку. Залежновідвластивостейоб’єктів і явищ, щовивчаються, 
ступеняабстракції та практичнихзасобів, які при цьомувикористовуються, 
аналізмаєрізніформиреалізації. Дуже часто вінвиступає як синонімдослідження, 
процесувивченнячогось.Економічнийаналіз, як один ізрізновидіваналізувзагалі, 
є сукупністюнауково-досліднихдій, якіповиннідатиповнеуявлення про 
об’єктдослідження, оцінитинаслідкидіяльностіпідприємств та 
розробитипотрібні заходи з метою підвищенняефективностіїхроботи. 

Аналіз господарської діяльності забезпечує інтегроване, широке 
розуміння виробничо-фінансової діяльності підприємства, формує аналітичне 
мислення майбутнього фахівця, здатного знаходити раціональне рішення у 
конкретних ділових ситуаціях. 

Робочий зошит з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 
розрахований на здобувачів вищої освіти денної форми 
навчанняспеціальностей 071 «Облік і оподаткування» й 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основною метою вивення дисципліни «Аналіз господарської 
діяльності» є навчити здобувачів вищої освіти використовувати методи аналізу 
з метою аналітичної оцінки існуючого стану економіки підприємства, його 
виробничого потенціалу, виконання договірних зобов’язань, реалізації 
продукції, ефективності господарювання для виявлення і мобілізації наявних 
внутрішньогосподарських резервів, формування у майбутніх фахівців 
аналітичного мислення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 
повинні: 

– знати роль і задачі аналізу у системі управління господарською 
діяльністю підприємства, сучасний методичний інструментарій і методику 
аналітичних досліджень, сособи визначення резервів підвищення економічної 
ефективності господарювання і нарощування економічного потенціалу 
підприємства; 

–вміти деталізувати, систематизувати і моделювати економічні явища і 
процеси, визначати вплив факторів і виявляти резерви підвищення 
ефективності функціонування підприємства, оцінювати і прогнозувати 
результати діяльності, розробляти рекомендації щодо оптимального 
використання ресурсного потенціалу підприємства. 

Завдяки знанню техніки і технології аналізу господарської діяльності 
здобувачі вищої освіти – майбутні фахівці зможуть легко адаптуватися до змін 
ринкової ситуації і знаходити правильні рішення та відповіді. 
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МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН 

Економічний аналіз є заключною прикладною економічною дисципліною. 
Він ґрунтується на фундаментальних економічних законах та інших постулатах 
економічної теорії, галузевих економіках, облікових курсах, фінансових та 
інших спеціальних дисциплінах.  
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Галузеваекономіка (оскількиїхніосновніпоняття, показники, моделі й формулизастосовуються в 
аналітичнихдослідженняхроботипідприємств і в галузях). Результатицихдослідженьвиступають як доказовий та 

ілюстративнийматеріал у більшості тем, а методика економічногоаналізунавіть наводиться в окремих темах 
галузевихекономік. 

Фінанси (оцінкафінансового стану підприємства, йогоплатоспроможності та фінансовоїстабільності є 
важливимипитаннямифінансово-кредитнихдисциплін). Аналітичнаоцінкафінансовихпоказниківсвідчить про 

особливузацікавленістьїх у якісномуаналізіфінансових і банківськихпитань. Ціспільніінтересинаразіреалізуються у 
розвиткусамостійногонапряму в аналізі – фінансово-економічного. 

Бухгалтерськийоблік(економічнийаналізформувався в надрахбухгалтерськогообліку і тривалий час 
бувйоговажливимзаключнимрозділом). Бухгалтерськийоблікнадаєінформаціюаналізу у виглядірізноплановоїзвітності, а 

у відповіднихвипадкахможнавикористати і даніпервинногообліку. Аналітики добре знаютьметодологіюобліку, 
йогослабкі та сильністорони, а тому можуть не тількизбагачуватиметодианалізу, але й кваліфіковано й 

зацікавленосприятипокращеннюприйомів та стану обліку. 

Управлінняпідприємством(оперативнийаналізмаєтіснийзв'язок з поточнимуправлінням, 
якийбезпосередньобувстворений для потреб управлінняпідприємством). 

Опрацюваннячималихобсягівпоточноїінформації, об’єктивнаоцінкавиконанняплановихзавдань та 

різнихзаходівдозволяєобґрунтуватиуправлінськірішення, їхдоцільність, напрями та масштаби. 

Аудит (як головнийспоживачбухгалтерськоїінформаціїекономічнийаналіз і аудит час від часу змінюєсвоївимоги до 
їїякості та повноти, оперативності, зіставності та іншихпараметрів). Деякізавдання та 

методидослідженняекономічногоаналізу і аудиту однакові. Отже, співпрацяаналізу, обліку і аудиту 
сприяєполіпшеннюзагального стану економічноїроботи на підприємстві й підвищеннюефективностійогороботи. 

Планування(в окремих видах економічногоаналізуплановіпоказники, як і раніше, мають широкий вжиток, тому 
аналітикизацікавлені у науковообґрунтованомуплануваннідіяльностіпідприємства, у тому числі й у удосконаленнійого 
методики). Якісніпоказники плану виступаютьнадійнимикритеріямипід час оцінкипоточноїроботипідприємства. Без 

аналітичногодослідження, докладного з’ясуваннявнутрішніхрезервів не 
можливескладаннянапруженихпланівпідприємства на наступнийперіод. 

Статистика (аналіз не тількиголовнийспоживачстатистичноїінформації, він широко застосовуєметодичнірозробки, 
якістосуютьсяпобудовирізнихпоказників, індексів, таблиць, графіків). Чималостатистичнихметодіворганічноувійшли до 

аналітичноїметодології. Більше того, успішнорозвиваєтьсястатистично-економічнийаналіз як окремийнапрям, 
якийперебуває на стику двохдисциплін. 

Політичнаекономія (теоретична основа економічногоаналізу). Проведені на 
підставіпрактичноїінформаціїаналітичнідослідженняпідтверджуютьтеоретичніположенняекономічної науки 

чидаютьдодатковийважливийматеріал, якийдозволяєполітекономамудосконалюватиекономічнутеорію, 
формулюватиновізакони, пропорції, важливізв’язки. 

Соціологія, політологія та іншідисциплінисоціальногонапряму(на зв'язокміжекономічниманалізом і 
соціологієювказуєобопільневикористаннядеякихметодів та результатівдослідження). В економічнихдослідженняхдуже 

часто аналізуютьвиробничівідносини та використанняробочоїсили на підприємстві. Цезумовлює і 
певнуоцінкусоціальнихпитань. Тому виникаєєдність у підходахекономічногоаналізу і соціології, політології та 

іншихдисциплінсоціальногонапряму. 

Математика, вища математика, матрична алгебра, теоріяймовірності, математична статистика 
(розвитокекономіко-математичнихметодівстимулювався потребами різного роду аналітичнихдосліджень, 

настійнимивимогами оптимального використаннявиробничихресурсів). Наявнісучасніекономіко-
математичніметодиспільно з комп’ютерноютехнікою і обчислювальними процедурами, у свою чергу, 

дозволяютьекономічномуаналізувирішуватисвоїзавданнябільшефективно і 
знаходитипринциповоновірезервивиробництва. 
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ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

ТЕМА 1. Предмет і методи економічного аналізу 
 

План 
1. Предмет та види економічного аналізу. Економічнийаналіз як 

важливафункціяуправління. 
2. Метод і методика економічногоаналізу. 

 
1. Предмет та види економічного аналізу. Економічний аналіз як 

важлива функція управління. 
Вивчення кожної навчальної дисципліни починається з розгляду з 

загальновизнаних іі теоретичних засад. Засвоєння теоретичних питань, 
основних термінів і категорій допоможе майбутнім фахівцям оцінювати й 
вирішувати нагальні проблеми виробництва й підвищення його ефективності. 

Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності всіх 
підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на 
показники їхньої роботи для виявлення недоліків і резервів, а також 
розроблення заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів 
виробництва та реалізації продукції, підвищення  ефективності діяльності. 

Економічний аналіз як наукова дисципліна – це система спеціальних 
знань, пов’язана з дослідженням існуючих економічних процесів і 
господарських комплексів, темпів, пропорцій, тенденцій розвитку з виявленням 
їхньої глибинної суті й причин, що зумовлюють різні відхилення від 
запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, а 
також об’єктивною оцінкою їх виконання.Економічний аналіз є системою 
знань про методи та організаційні форми дослідження господарської діяльності. 

Виконуючи аналітичне дослідження потрібно мати чітке уявлення щодо 
форми і зміст, сутність і явища. Речі і явища існують не ізольовано, а лише у 
зв’язках з іншими речами і явищами, серед яких провідну роль відіграють 
причинно-наслідкові залежності. Звідси категорії причини і наслідку. 

У складній мережі причинних зв’язків речей та явищ виокремлюють 
необхідні й випадкові зв’язки. Це зумовило появу категорій необхідність і 
випадковість. 

Необхідність завжди проявляється за наявності певних об’єктивних умов. 
Отже, вона існує тільки як можливість, яка за сприятливих обставин 
перетворюється на дійсність. Таким чином, можна сформулювати категорії 
можливість і дійсність. 

Будь який предмет, система – це складна сукупність компонентів, рис, 
сторін та зв’язків. Щоб вивчити, розплутати цей щільний клубок взаємозв’язків 
цілого, з’ясувати сутність та явище, необхідно проникнути у середину цілого. 
Засобом цього є аналіз. 
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Сутність аналізу полягає у розчленуванні цілого на складові елементи 
та їх вилученні зі зв’язків, вивченні їхнього місця і ролі у цілісній системі. 

Отже, аналіз – це метод дослідження, що полягає в уявному 
розчленуванні цілого на складові частини, вивченні властивостей виділених 
частин і зв’язків між ними. 

Розрізняють два види аналізу. Предметний аналіз – об’єкт фізично 
дробиться, розкладається на складові елементи. Уявний аналіз – об’єкт 
залишається реально незмінним, а поділ його проводиться подумки. Характер 
та прийоми аналізу визначаються сутністю цілого. 

Розчленування будь-якого об’єкта (як предметне, так і уявне) 
проводиться не довільно, а відповідно до притаманних йому складу структури 
й функцій, з урахуванням внутрішніх зв’язків. 

Сама процедура аналізу має передбачати синтез, або відтворення об’єкта 
у первісному вигляді. 

Синтез – це метод дослідження, що полягає у об’єднанні складових 
частин у єдине ціле і вивченні його нових властивостей. 

Тільки у єдності аналізу і синтезу  можна пізнати предмети, факти і 
явища. 

Будь-яке аналітичне дослідження закінчується узагальненням, тобто 
синтезом окремих аналітичних процедур та проміжних висновків. 

Кожна наука має свій предмет, який вона вивчає. Предметом економічної 
науки є виробничі відносини людей. Економічний аналіз як галузь економічної 
науки має певну частку цих відносин, які формуються у межах підприємства і 
навколо них. 

Предметом економічного аналізу є фінансово-господарська діяльність 
окремих суб’єктів – це діяльність підприємства та його підрозділів спрямована 
на досягнення результатів за умови мінімальних витрат. 

Предметом аналізу є не лише виробничі функції, що здійснюються під 
час господарської діяльності, а й умови, фактори, можливості зовнішнього 
(макро-) і внутрішнього (мікро-) середовища, у яких існує виробнича система 
підприємства. 

Отже, предметом економічного аналізу є господарська діяльність 
підприємств, їх підрозділів, об’єднань, інших господарських формувань, яка 
має відображення, а також у системі аналітичних економічних показників. 
Предмет економічного аналізу розкривається через його об’єкти. 

Об’єктом економічного аналізу є: ресурси; продукт, який отримали від 
використання ресурсу; процес; соціально-економічні явища; результати 
господарської діяльності. Об’єктами аналізу можуть бути вироблена та 
комерційна діяльність, наявність та використання ресурсів, якість продукції, 
ритмічність, виробничий прибуток тощо. Систематизований перелік об’єктів 
аналізу є його зміст. Зміст економічного аналізу, як наукової дисципліни, 
випливає із завдань, які він виконує. 

Найважливіші завдання економічного аналізу: 
- підвищення науково-економічної обґрунтованості, бізнес планів та 

нормативів у процесі роботи; 
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- об’єктивне і всебічне дослідження виконання запланованих показників 
та дотримання нормативів; 

- визначення величини впливу факторів на зміну результативного 
показника; 

- визначення забезпеченості підприємства ресурсами та ефективність їх 
використання; 

- пошук можливих резервів підвищення ефективності діяльності та 
можливість їх практичного застосування на підприємстві; 

- узагальнення результатів аналізу з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень. 

З метою оволодіння інформацією про сучасний стан розвитку і можливі 
перспективи розвитку підприємства використовують різноманітні показники, 
узяті із різних джерел, що мають певну класифікацію. 

Класифікація показників з метою проведення дослідження: 
1. За способом обчислення (первинні (площа) і похідні (продуктивність 

праці)). 
2. За змістом (кількісні і якісні) 
3. За ознакою часу (моментні і інтервальні) 
4. За адитивністю (адитивні і неадитивні) 
5. За способом оцінки (натуральні (площа), вартісні (вартість палива) і 

трудові (затрати праці)) 
6. За методикою розрахунку (абсолютні і відносні) 
7. За детермінізмом (факторні і результативні) 
8. За напрямом дії (прямі і обернені) 
9. За призначенням у процесі управління (затверджувальні, розрахункові і 

договірні) 
10. За сферою дії (загальні, часткові, середні, специфічні, елементні, 

комбіновані, аналітичн6і, синтетичні) – залежить від мети, яку поставили перед 
початком дослідження. 

Отже, аналіз діяльності суб’єкта господарювання, з наукової точки зору є 
системою спеціальних знань, які пов’язані із дослідженням тенденцій 
господарського розвитку, науковим обґрунтуванням планів, управлінських 
рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, 
пошуком, виміром та обґрунтуванням величин господарських резервів щодо 
підвищення ефективності діяльності та практичного застосування. 

 
Тема 2. Метод і методика економічного аналізу 

 
Обов’язковою умовою будь-якого матеріального виробництва є 

забезпечення відповідними ресурсами. Ефективне їх використання – 
повсякденна турбота і обов’язок кожного підприємства. Зменшення питомого 
витрачання ресурсів на одиницю кінцевої продукції приводить до зростання 
ефективності суспільного виробництва, покращує існуючі показники самого 
виробника товарів. 
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Існує чимало видів ресурсів. Серед них – природні виробничі, 
інтелектуальні, фінансові, валютні тощо. Для виробництва здебільшого є 
ефективною така класифікація ресурсів: трудові ресурси, основні засоби і 
предмети праці. Важливими виробничими ресурсами є простір (земельна площа 
і час). 

У процесі виробництва ресурси починають взаємодіяти один з одним. 
Такі взаємодії мають форму факторів (чинників). Фактор – це рушійна сила 
будь-якого процесу або явища, який визначає їх характер та результат. З іншого 
боку, фактор – це причина, яка впливає на певний результат (наслідок). На 
виробництві мають місце чимало причинно-наслідкових зв’язків, а отже, 
факторів (чинників), виявлення, вимір і вивчення яких – важливе завдання 
економічного аналізу. Будь-які економічні дослідження та обґрунтування 
можливих резервів проводяться з використанням методів та прийомів 
економічного аналізу через вирішення аналітичних задач. 

Метод – спосіб, підхід до явищ, які вивчають напрям, наукове пізнання 
дійсності. Побудова аналітичних задач здійснюється через економічні моделі 
або детерміновані залежності. 

Моделі: 
1. Адитивна (обидва фактори мають прямий вплив) – залежність між 

факторами подано у вигляді алгебраїчної суми. (двофакторна і більше) 
2. Мультиплікативна (обидва фактори мають прямий вплив) – 

залежність між факторами подано добутком. Використовують як у 
двофакторних так і багатофакторних моделях. 

3. Кратна (перший фактор – прямий вплив, другий - обернений) – 
залежність між факторами подано співвідношенням показників. 
Використовують кратну модель тільки у двофакторних аналітичних задачах. 

4. Змішані або комбіновані моделі – залежність між факторами подано у 
вигляді різних комбінацій показників (у 3-х факторних і більше аналітичних 
моделях). Вплив факторів залежить від виду змішаних (комбінованих) задач. 

Методологія наукового пізнання у широкому розумінні охоплює методи 
дослідження, логіку і теорію наукового пізнання. Методика є сукупністю 
методів, пов’язаних спільністю вирішення окремих проблем. Робоча методика 
розкриває прийнятий порядок і послідовність дій під час проведення 
дослідження, виконуючи функцію алгоритму. 

Метод – дослідження або підхід до виробничої оцінки предмета або 
явища. Одним із наукових методів пізнання є діалектичний метод, який 
дозволяє оцінити процеси або явища в історичному розвитку у взаємозв’язку і 
взаємозалежності у переході від якісних та кількісних змін та боротьбі 
протилежностей. Метод дослідження – спосіб діяльності, послідовність 
виконання завдань, які реалізуються для досягнення поставленої мети. 
Методологія – сукупність методів, шляхів, способів та засобів пізнання 
дійсності, сукупність взаємопов’язаних принципів та прийомів, дослідження 
різноманітних явищ та процесів. Методика – сукупність прийомів та способів 
практичного виконання окремих аналітичних завдань (Методологія – метод – 
методика). 
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Методологія економічного аналізу – знання про закони формування і 
розвитку економічних явищ структурні внутрішні зв’язки досліджуваного 
процесу, тенденцій його розвитку. В основу методології економічного аналізу 
покладено метод матеріалістичної діалектики, який передбачає той факт, що 
економічні явища повинні розглядатися у їх взаємозв’язках, динаміці та взаємо 
розвитку, боротьбі протилежностей. Застосування одного методу в аналізі 
формує основні методологічні засади аналітичних досліджень. Метод 
економічного аналізу – діалектичний підхід до вивчення господарських 
процесів та явищ у їх становлення та розвитку. Методологія економічного 
аналізу – спосіб комплексного безперервного органічно-взаємопов’язаного 
дослідження господарської діяльності підприємства та його підрозділів з метою 
оцінки досягнутого рівня виконання плану факторів позитивної та негативної 
дії раціональності використання всіх видів ресурсів та обґрунтування 
внутрішньогосподарських резервів. 

До складу спеціальних методів, які широко використовуються під час 
проведення соціально-економічних досліджень, входять методи збору та 
узагальнення інформації, аналізу, прогнозування, моделювання, програмно-
цільові, евристичні методи. 

Практична реалізація методу економічного аналізу відбувається через 
сукупність окремих технічних прийомів та способів, які у сукупності 
становлять методику економічного аналізу. Забезпечення дійсної ролі 
економічного аналізу в управлінні економічною системою дозволяє:встановити 
основні закономірності розвитку підприємства, виявити внутрішні та зовнішні 
фактори, стабільний або тимчасовий характер відхилень, виступає 
інструментом планування;позитивно впливає на забезпечення ефективного 
використання ресурсів підприємства, виявляє невикористані резерви за рахунок 
власних сил підприємства, вказує напрями пошуку резервів та їх реалізацію; 
впливає на вдосконалення механізму самоокупності підприємства, а також 
самої системи управління, знаходить недоліки, вказує напрями покращення 
організації управління. 

Часткова методика аналізу надає можливість деталізувати окремі процеси 
та явища для забезпечення комплексної оцінки окремого об’єкту та можливості 
прийняття оптимального управлінського рішення. 

Процедурну сторону методології та методики економічного аналізу 
регулюють його принципи, які у свою чергу формулюють основні вимоги до 
проведення аналітичних досліджень:1) симплексний підхід; 2) 
комплексність; 3) динамічність; 4) точність; 5) оперативність; 6) ефективність; 
7) зрозумілість та адекватність; 8) дієвість та прогресивність. 

Загальна методика економічного аналізу містить такі процедури:  
визначення задач та мети аналізу; вибір об’єктів аналізу; встановлення системи 
показників, за допомогою яких можливе дослідження обраного об’єкту; вибір 
основних напрямів та послідовності проведення аналізу;  обрання конкретних 
способів та прийомів аналізу досліджуваного об’єкта;  відбір та перевірка 
достовірності джерел вхідної інформації; вибір технічних засобів і, виходячи з 
їх можливосте, відповідних способів обробки аналітичної інформації; 
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визначення найбільш доцільної форми оформлення результатів аналізу; 
розробка заходів вдосконалення діяльності підприємства та перевірка їх 
впровадження. 

Методи та підходи економічного аналізу: табличний  метод аналізу; 
метод порівняння; метод динамічних рядів; метод деталізації; метод 
абсолютних різниць; метод ланцюгових підстановок; метод прямих та 
обернених зв’язків; метод відносних різниць; метод процентних різниць; 
індексний метод аналізу; метод подовження факторних систем і подовження 
чисельника; метод формального розкладання; метод скорочення факторної 
моделі; метод розширення функцій моделей; метод пропорційного розподілу і 
часткової участі; інтегральний метод; симплексний аналіз. 

 
1. МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ. 
Використовується у мультиплікативних моделях (залежність між 

факторами подано добутком), де обидва фактори мають прямий вплив. 
Метод абсолютних різниць використовують як у двох факторних, так і у 
багатофакторних моделях. Але більш доцільніше метод абсолютних різниць 
використовувати у двох факторній мультиплікативній моделі. 

Методика визначення впливу факторів: 
- для визначення впливу кількісного фактора (різницю між кількісними 

факторами множать на базисне значення якісного фактора); 
- для визначення впливу якісного показника (різницю між якісними 

показниками множать на звітне значення кількісного показника). 
1.1. Приклад оформлення – розрахунок під таблицею. 
Таблиця 1.1 Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 

собівартість реалізованої продукції 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Обсяг реалізованої продукції, ц 
Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн 

 
 

 

 
 
 

Результативний 
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 

  

Розрахунок: 
Загальне відхилення: __________________________________________________ 
Зміна результативного показника відбулася за рахунок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Перевірка: __________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_ 

1.2. Приклад оформлення – «у стовбчик». 
Таблиця 1.2 Визначення впливу факторів на дохід (виручку) від 

реалізації зерна  

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Обсяг реалізованої продукції, ц 
Ціна 1 ц реалізованої продукції, грн 

 
 
 

 
 
 

Результативний 
Дохід (виручка) від реалізації, тис. грн 

  

Загальне відхилення, тис. грн, 
у т. ч. за рахунок зміни факторних показників: 

- обсягу реалізованої продукції 
- ціни 1 ц реалізованої продукції 
 

 

Перевірка: ___________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 1.3 Визначення впливу факторів на дохід (виручку) від 
реалізації продукції 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Обсяг виробленої продукції, ц 
Рівень товарності, % 
Ціна 1 ц реалізованої продукції, грн 

 
 
 
 

 
 
 
 

Результативний 
Дохід (виручка) від реалізації, тис. грн 

  

Загальне відхилення, тис. грн, 
у т. ч. за рахунок зміни факторних показників: 

- обсягу виробленої продукції 
- рівня товарності 
- ціни 1 ц реалізованої продукції 
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Перевірка: _______________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. МЕТОД ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ 
Використовується тільки у мультиплікативних моделях (залежність 

між факторами подано добутком). Метод відносних  різниць використовують 
як у двох факторних, так і у багатофакторних моделях. 

Методика визначення впливу факторів: 
1. а) спочатку розраховують відносні відхилення факторних показників; 
    б) на наступному етапі визначаються абсолютні відхилення 

результативного показника за рахунок факторів. 
2. а) щоб визначити вплив першого чинника, планову величину 

результативного показника множать на відносний приріст чинника, поділений 
на 100%; 

    б) щоб визначити вплив другого чинника спочатку до планової величини 
результативного показника додають її зміну за рахунок першого фактора, 
потім отриману суму множать на відносний приріст другого фактора. 

Таблиця 1.4 Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 
обсяг реалізованої продукції 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Обсяг виробленої продукції, ц 
Рівень товарності, % 

 
 
 

 
 
 

Результативний 
Обсяг реалізованої продукції, ц 

  

Розрахунок: 
Загальне відхилення: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Зміна результативного показника відбулася за рахунок: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Перевірка: __________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 1.5Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 
чистий дохід (виручку) від реалізації 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Площа збирання культури, га 
Урожайність, ц з 1 га 
Рівень товарності, % 
Ціна за 1 ц реалізованої продукції, грн 

 
 
 
 
 

 
 

Результативний 
Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн 

  

Розрахунок: 
Загальне відхилення: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Зміна результативного показника відбулася за рахунок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Перевірка: ___________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. МЕТОД ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК 
Використовується у двох- та багатофакторних мультиплікативних 

моделях (залежність між факторами подано добутком) та у змішаних 
(комбінованих) багатофакторних моделях (залежність між факторами 
подано у вигляді різних комбінацій показників, де вплив факторів залежить від 
виду змішаних (комбінованих) задач).  

Методика визначення впливу факторів: 
- для визначення впливу факторів методом ланцюгових підстановок 

планові (базисні) значення показників послідовно замінюють на фактичні 
(звітні). За одну підстановку замінюють лише один показник. Після заміни 
визначають різницю між отриманим результатом і попереднім. 

Таблиця 1.6Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів  
на приріст ВРХ 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Поголів’я ВРХ, голів 
Період утримання однієї голови, днів 
Середньодобовий приріст, г 

  

Результативний 
Приріст ВРХ, кг 

 
 

 

Розрахунок: 
Загальне відхилення: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Зміна результативного показника відбулася за рахунок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Перевірка: ___________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 1.7 Визначення впливу факторів  
на прибуток від реалізації продукції 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Кількість реалізованої продукції, ц 
Ціна 1 ц реалізованої продукції, грн 
Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн 

  

Результативний 
Прибуток від реалізації продукції, тис. грн 

  

1-й умовний показник 
 
2-й умовний показник 
 
Загальне відхилення, тис. грн, 
у т.ч. за рахунок зміни 
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Перевірка: _______________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. МЕТОД ПРЯМИХ І ОБЕРНЕНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
Використовується тільки у двох факторній кратній моделі 

(результативний показник визначається діленням першого фактора на другий, 
де перший чинник має завжди прямий вплив, а другий – оберненийз.  

Методика визначення впливу факторів за класичним варіантом: 
- замінивши перший фактор на звітний отримуємо умовний показник, де 

у чисельнику звітний показник, а у знаменнику базисний. Щоб отримати вплив 
фактора, що знаходиться у чисельнику, необхідно від умовного показника 
відняти базисний результат, а для визначення впливу фактора, який 
знаходиться у знаменнику, необхідно від звітного результативного показника 
відняти умовний. 

Таблиця 1.8Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів  
на рентабельність продажу 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 
тис. грн 

  

Результативний 
Рентабельність продажу, % 

 
 

 

Розрахунок: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Загальне відхилення: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Зміна результативного показника відбулася за рахунок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Перевірка: _______________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Таблиця 1.9Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів  
на прибуток від реалізації продукції на одиницю площі 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Прибуток від реалізації продукції, тис. грн 
Площа посіву, га 

  

Результативний 
Прибуток від реалізації продукції на одиницю 
площі, грн 

 
 

 

1-й умовний показник 
Загальне відхилення, грн, 
у т.ч. за рахунок зміни: 
 
 

 

Перевірка: _______________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
5. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД 
Індексний метод використовується у всіх типах економічних моделей 

(адитивній, мультиплікативній, кратній, змішаній (комбінованій)), як у дво 
факторних, так і у багатофакторних. Сутність методу полягає у побудові 
агрегатних індексів, що розкривають економічний зміст результативного 
показника. 

Методика визначення впливу факторів: 
- для визначення впливу факторів здійснюється послідовна заміна 

заданого параметру фактичним, щоб кожний субіндекс був у вигляді дробу, 
чисельник якого є знаменником наступного. Відносні відхилення визначають 
шляхом ділення чисельника на знаменник. Абсолютні відхилення визначаються 
різницею між чисельником і знаменником.  
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Таблиця 1.10Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів на 
дохід (виручку) від реалізації продукції 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Обсяг виробленої продукції, ц 
Рівень товарності, % 
Ціна 1 ц реалізованої продукції, грн 

  

Результативний 
Дохід (виручка) від реалізації, тис. грн 

  

Розрахунок:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 1.11Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів на 
обсяг реалізованоїпродукції 

Показники 
Базисний 

рік 
Звітний  

рік 
Факторні 

Площа посіву зернових культур, га 
Урожайність, ц з 1 га 
Рівень товарності, % 

  

Результативний 
Обсяг реалізованої продукції, ц 
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Розрахунок:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Підготувати індивідуальну роботу або презентацію на тему «Місце 
економічного аналізу господарської діяльності в управлінні 

підприємством та його роль у системі управління підприємством». 
 
 
 
 
 

ТЕМА 2. Організація економічного аналізу на підприємстві 
 

План 
1. Сутність аналізу господарської діяльності. 
2. Напрями проведення аналітичних досліджень на 

сільськогосподарськихпідприємствах. 
3. Аналіз природно-кліматичних умов господарюванняпідприємства. 
4. Аналізорганізаційних умов господарюванняпідприємства. 

 
Проведення аналізу господарської діяльності необхідно здійснювати за 

даними конкретного підприємства. 
З цією метою кожен здобувач вищої освіти повинен обрати своє базове 

підприємство, зібрати інформацію за 3 роки (зокрема фінансова і статистична 
звітність підприємства). До складу фінансової звітності підприємства входить: 
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• Ф. №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) 
• Ф. №2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) 
• Ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» 
• Ф.№4 «Звіт про власний капітал» 
• Ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності» 
• Ф. №6 «Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за 

сегментами» 
 
Статистична звітність:  

• Форма № 21-заг (річна)  «Реалізаціясільськогосподарськоїпродукції» 
• Форма №24 «Стан тваринництва» 
• Форма №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід та винограду» 
• Форма №50-сг «Основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств». 
Цілеспрямованість аналітичного дослідження, вагомість його висновків 

та обґрунтованість пропозицій значною мірою залежать від добору виконавців 
та організації робіт. Під організацією взагалі розуміють створення злагодженої 
постійної системи з метою виконання якихось робіт або досягнення певної 
мети. 

 
Основні етапи аналітичної роботи на підприємстві: 
- визначення суб’єктів і об’єктів аналізу, вибір організаційних форм 

дослідження; 
- планування аналітичної роботи; 
- інформаційне забезпечення аналізу; 
- аналітичне опрацювання даних; 
- документальне оформлення результатів аналізу. 
 
Організація аналітичної роботи охоплює: 
- розроблення загальних засад і порядку проведення аналізу; 
- планування роботи у цілому, окремих її робіт та етапів; 
- матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпечення; 
- загальне керівництво; 
- приймання виконаних аналітичних робіт, порядок їх оформлення; 
- контроль за впровадженням у виробництво розроблених заходів з метою 
поліпшення діяльності підприємства. 
Організація проведення окремих аналітичних робіт має такі 
завдання: 
- призначення керівника роботи; 
- підбір кваліфікованих виконавців; 
- складання плану роботи; 
- забезпечення необхідним інструктивним матеріалом; 
- забезпечення технічними та іншими засобами; 
- контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків; 
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- інші. 
Визначаючи зміст аналітичної роботи і терміни її проведення, слід 

враховувати наявність готового матеріалу для аналізу, трудомісткість збирання 
й опрацювання іншої інформації і, нарешті, часу, потрібного для виконання 
окремих етапів робіт. Рекомендується вирізняти три головні етапи: попередній 
(підготовчий), основний та заключний (завершальний). 

Таблиця 1 Приклад розподілу обов’язків між функціональними службами підприємства 
щодо виконання аналітичних робіт 

Виконавці  Напрями аналітичних досліджень 
 
 
 
 

Планово-
економічний 

відділ 

Розробка плану аналітичної роботи і контроль за його виконанням 
Методичне забезпечення аналізу 
Комплексний огляд узагальнюючих показників виробничо-господарської 
діяльності, метою якого є оцінка кількісних та якісних показників виконання 
виробничої програми, використання ресурсів, оцінка рівня оргагізаційно-
технічного, економічного й соціального розвитку виробництва та економічної 
ефективності господарської діяльності 
Конкретний аналіз виконання виробничої програми, оцінка впливу основних 
факторів на показники обсягу виробництва, зміну структури і якості продукції 
Аналіз використання основних та виробничих потужностей 
Аналіз собівартості за техніко-економічними факторами її зниження 
Аналіз ефективності економічного стимулювання 
Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства і його 
структурних підрозділів 
Розробка заходів за результатами аналізу 

Фінансовий 
 відділ 

Аналіз показників використання плану реалізації, показників прибутку та 
рентабельності, взаємовідносин з державним бюджетом (фінансування з бюджету і 
розрахунки з бюджетом та з позабюджетними фондами) 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Аналіз виконання кошторису витрат на виробництво, собівартість продукції, 
виконання плану прибутку і його використання, фінансовий стан і 
платоспроможність підприємства 

Відділ 
матеріально-

технічного 
забезпечення 

Контроль своєчасності і якості матеріально-технічного забезпечення виробництва, 
виконання планів поставок за обсягом, номенклатурою, строками, якістю, станом 
збереження складцьких запасів, дотримання норм відпуску матеріалів, транспортно-
заготівельних витрат 

 
Відділ праці і 

заробітної 
 плати 

Аналіз рівня організації праці, виконання плану заходів щодо його поліпшення, 
забезпечення підприємства трудовими ресурсами за категоріями та професіями, 
рівня продуктивності праці, використання фонду робочого часу та фонду заробітної 
плати 

 
Відділ 
 збуту 

Вивчення виконання договірних зобов’язань і планів поставок продукції 
споживачам за обсягом, якістю, строками, номенклатурою, стану складських запасів 
і збереження готової продукції 

 
 
 

Виробничий відділ 

Аналіз виконання плану випуску продукції за обсягом та асортьиментом, 
ритмічність роботи, підвищення якості продукції, запровадження нової техніки та 
технологій, комплексної механізації й автоматизації виробництва, роботи 
обладнання, витрачання матеріальних ресурсів, тривалості технологічного циклу, 
комплексності випуску продукції, загального технічного та організаційного рівня 
виробництва 

Відділ головного 
механіка 

Вивчення стану експлуатації машин та обладнання, виконання планів-графіків 
ремонту й модернізації обладнання, якості і собівартості ремонту, повноти 
використання обладнання та виробничих потужностей, раціональності потреби в 
енергоресурсах 

Відділ технічного 
контролю 

Аналіз якості сировини та готової продукції, браку і витрат, рекламації покупців, 
розробка заходів щодо зменшення браку, підвищення якості продукції, дотримання 
технологічної дисципліни 
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Таблиця 2 Основні напрями аналітичної роботи функціональних 
підрозділів підприємства за видами аналізу 

Вид аналізу Виконавці  Напрями аналітичних досліджень 
Марке-

тинговий 
Відділ 

маркетингу 
Привабливість ринку, попит на подукцію, 
можливості конкурентів, «портфель замовлень», 
виконання договірних зобов’язань, ефективність 
реклами 

 
 
 
 
 
 
 

Виробничий  

Виробничий 
відділ 

Випуск продукції за обсягом і асортиментом, 
ритмічність роботи 

Відділ 
постачання 

Своєчасність і якість матеріально-технічного 
забезпечення виробництва, наявність складських 
запасів, дотримання норм відпуску матеріальних 
ресурсів 

Відділ 
технічного 
контролю 

Якість сировини та готової продукції, дотримання 
технологічної дисципліни, брак і втрати від браку, 
отримані рекламації та їх причини 

Відділ 
головного 
механіка 

Стан експлуатації машин і обладнання, виконання 
графіків ремонту та модернізації обладнання, 
якість і собівартість ремонтів, повнота 
використання обладнання та виробничих 
потужностей підприємства 

Відділ 
годловного 
енергетика 

Ефективність використання енергетичного 
обладнання, дотримання норм витрат енергетичних 
ресурсів 

Фінансовий  Фінансовий 
відділ 

Фінансово-майновий стан (вартість майна та 
джерела його утворення, фінансова стійкість, 
платоспроможність, ділова активність тощо) та 
фінансові результати діяльності підприємства, 
виконання фінансового плану 

Аналіз 
праці 

Відділ 
праці та 

заробітної 
плати 

Рівень забезпечення трудовими ресурсами, 
використання робочого часу, продуктивність праці, 
стан нормування та оплати праці 

Аналіз 
інновацій 

Відділ 
головного 
технолога 

Оновлення продукції, впровадження нової техніки, 
оівень механізації та автоматизації технологічних 
процесів і можливості його підвищення 
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Таблиця 3 Підготовчі етапианалітичної роботи та їх характеристика 
 
О

Р
Г

А
Н

ІЗ
А

Ц
ІЯ

 А
Н

А
Л

ІТ
И

Ч
Н

О
Ї 

Р
О

Б
О

Т
И

 
Підготовчий етап 

1. Розробка плану та програми аналітичної роботи 
2. Вибір і визначення загального стану об’єктааналізу 
3. Формування цілей та завдань аналізу й напрямів використання 
його результатів 
4. Розробка системи синтетичних та аналітичних показників, за 
допомогою яких характеризується об’єкт аналізу 
5. Розподіл роботи між аналітиками 
6. Розробка макетів і форм аналітичних таблиць, графіків, схем 
7. Перевірка достовірності джерел інформації та вивчення 
матеріалів попередніх обстежень 
8. Визначення конкретних виконавців та розподіл обов’язків між 
ними, а також інші організаційні питання 

Основний етап 
1. Збирання та опрацювання необхідної інформації 
2. перевірка повноти й вірогідності звітних даних, проведення 
аріфметичного, логічного і балансового зведення показників 
3. Візначення загальних відхилень величини показників 
виконання від базових величин 
4. Виявлення взаємодіючих фвкторів і обчислення їхнього 
впливу на зміну величини показників 
5. Виявлення зайвих витрат і невикористаних можливостей 
(резервів) підвищення ефективності виробництва 

Завершальний етап 
1. Проведення підсумкової оцінки діяльності і узагальнення 
результатів аналізу 
2. Розробка висновків і пропозицій щодо прийняття належних 
управлінських рішень за результатми аналізу, відповідно до його 
цілей і завдань. Ці висновки та пропозиції оформлюються у 
вигляді пояснювальної записки до звіту чи доповідної записки на 
ім’я керівника підприємства або особи, за доручення якої 
проводився аналіз 
3. Розробка організаційно-технічних заходів щодо усунення 
недоліків, підвищення ефективності використання виявлених 
резервів 
4. Підготовка розпорядчих актів, призначення осіб, 
відповідальних за виконання прийнятих рішень 
5. Контроль  за впровадженням у виробництво пропозицій, що їх 
було висунуто за результатами аналізу 
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ 
 РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

ПОКАЗНИКИ МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ 
 

Вартість валової продукції у постійних 
цінах 2010 року, тис. грн 

 
(обсяг виробленої продукції відповідного виду, ц  х 
постійні ціни 2010 року відповідної продукції, 
грн.) : 1000. (Сума усіх видів продукції) : 1000 
 

 
 
 
 

Вартість валової продукції у поточних 
цінах, тис. грн. 

 

 
(Виробнича собівартість відповідного виду 
сільськогосподарської продукції, тис. грн +  Дохід 
(виручка) від реалізованої сільськогосподарської 
продукції відповідного виду, тис. грн) – Повна 
собівартість реалізованої сільськогосподарської 
продукції певного виду, тис. грн 

 
 

(обсяг виробленої продукції відповідного виду, ц  х 
поточні ціни підприємства відповідної продукції, 
грн) : 1000. (Сума усіх видів продукції) : 1000 

 
 

Валовий дохід (чиста продукція), тис. 
грн 

 

 
Вартість валової продукції у поточних цінах, 
тис. грн  - Матеріальні витрати (рослинництво 
+ тваринництво) 
 

 
 

Прибуток (збиток) від реалізованої 
продукції підприємства, тис. грн 

 
Дохід (виручка) від реалізації 
сільськогосподарської продукції, тис. грн – Повна 
собівартість реалізованої сільськогосподарської 
продукції, тис. грн 

 
 
 

Чистий дохід, тис. грн 

 
Вартість валової продукції у поточних цінах, 

тис. грн  – Поточні (виробничі) витрати 
(рослинництво + тваринництво), тис. грн 

 
 

Поточні витрати, тис. грн 
 

 
Матеріальні витрати, тис. грн. + Фонд оплати 

праці, тис. грн 
 

Матеріальні витрати, тис. грн 
 

 
Сума усіх видів матеріальних витрат 
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3. Аналіз природно-кліматичних умов господарювання досліджуваного 
підприємства. 

 
Надати аналітичну оцінку природно-кліматичним умовам території, на 

якій знаходиться досліджуване підприємство (температура, опади, грунти 
тощо). 

Недоліки Переваги 

Правового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств 

 відсутність нормативно-правової бази щодо 

способів використання земель 

сільськогосподарського призначення 

 розбіжності в нормативно-законодавчих 

документах 

 політична нестабільність 

 корумпованість судових органів 

 функціонування сільськогосподарських 

підприємств здійснюється відповідно до 

чинного законодавства 

 податкові пільги для сільськогосподарських 

товаровиробників 

Соціального середовища 

 старіння сільського населення 

 деградація сільських населених пунктів 

 зменшення реальних доходів сільського 

населення в розрахунку на одного члена сім’ї 

 низький рівень соціального захисту сільського 

населення 

 занепад соціальної інфраструктури села 

 комплексний соціально-економічний 

розвиток сільського регіону 

 розроблені державні цільові програми 

розвитку села 

 соціальна відповідальність аграрного 

бізнесу 

 

Економічного середовища 

 низький рівень конкуренції, а здебільшого 

випадків її відсутність 

 ціновий диспаритет 

 наявність на ринку імпортних 

 продуктів харчування низької якості та за 

низькими цінами 

 низький рівень технічного обслуговування 

сільськогосподарських підприємств 

 диверсифікація сільськогосподарських і 

несільськогосподарських видів діяльності 

 державна фінансова підтримка 

сільськогосподарських товаровиробників 

Екологічного середовища 

 недосконалість нормативно-законодавчої бази 

щодо охорони навколишнього середовища 

 виробництво екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції 
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Місце розташування підприємства  
 
Назва підприємства:   

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Район, область:   

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Відстань від центральної садиби підприємства до найближчої залізничної 
станції ______км, до районного центру ______ км, до обласного центру 
__________________________________________________________________.  

Бази постачання (назва пункту і відстань від нього до підприємства):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Бази реалізації продукції (назва пункту і відстань від нього до підприємства):  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_ 
Характеристика шляхів сполучення з адміністративними центрами, базами 
постачання і реалізації продукції:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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Природні умови    
__________________________________________________________________ 
Зона 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

Для того, щоб чітко уявити економічну ситуацію підприємства необхідно 
розглянути показники розміру виробництва, що свідчить про рівень 
концентрації виробництва. 

Таблиця2.1Розміривиробництва 
_______________________________________________ району 

 

Показники 
20__

р. 
20___

р. 
20___

р. 

В 
серед-
ньому
за три 
роки 

Відхилен
ня  

(+; -
) 

% 

Вартістьваловоїпродукціїсільськогогосподарств
а (у постійних цінах 2010р.), тис. грн   

 
   

Дохід(виручка)відреалізаціїсільськогосподарськ
оїпродукції, тис. грн   

 
   

Середньорічначисельністьпрацюючих, зайнятих 
у сільськомугосподарстві, осіб   

 
   

Площасільськогосподарськихугідь, га   
 

   

Середньорічнавартістьосновнихзасобів, тис.грн   
 

   
  
Висновок: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 2.2Розмір та структур доходу (виручки) від реалізації 
в ______________________________________________________ району 
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Галузі та види 

продукції 
 
 

Дохід(виручка),              
тис. грн Усеред-

ньомуза 
три 

роки 

Структура 
грошовихнадход

жень,   % 

 
20__ р. 

 
20__ р. 

 
20__ р. 

По під-
приєм-

ству 

По с/г 
вироб-
ництву 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Разом по рослинництву       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Разом по тваринництву       
Послуги в сільському 
господарстві       
Продукція сільського 
господарства і послуги      100,0 
Промислова продукція 
реалізація іншої продукції, 
робіт та послуг      х 

Всього по підприємству     100,0 х 
 

Висновок: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
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Підготувати презентацію досліджуваного підприємства (має містити 
інформацію про створення підприємства, керівництво, форму господарювання, 
види діяльності, види продукції, тобто усе що має зацікавити інвесторів, 
економічних партнерів та ін.). 

 
 
 
 
 

ТЕМА 3. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 
 

План 
1. Обґрунтуваннясистеми маркетингу. 
2.  Завдання та джереладаних маркетингового аналізу. 
3. Оцінкаринковихможливостейпідприємства і 

конкурентоспроможностійогопродукції. 
4. Аналізкон’юнктури ринку і попиту на продукціюпідприємства. 
5. Аналізтоварівконкурентів 
6. Обгрунтуванняцін, обсягу і асортиментупродукціїна продаж.  

 
Таблиця 3.1Вихідна інформація для проведення ретроспективної 
оцінки основних видів сільськогосподарської продукції у 

_______________________________ району у _____ році 
 

Показники 
Види продукції 

      
Площа посіву, га       
Поголів’я тварин, 
ум.гол. 

      

Прибуток (збиток) від 
реалізації, тис.грн 

      

Сума прибутку 
(збитку) в розрахунку 
на 1 гапосіву, грн 

      

Сума прибутку 
(збитку) в розрахунку 
на одну умовну голову, 
грн 

      

Рівень рентабельності 
(збитковості), % 

      

 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
З метою проведення ретроспективної оцінки продукції необхідно 

використати дані таблиці3.1. Ті види продукції, які наберуть найбільшу суму 
балів є найефективнішими для виходу на ринок.   

Таблиця 3.2Ретроспективна оцінка продукції у 
________________________________ району (балів) у _____ році 

 

Показники 

Фактична оцінка продукції за видами 

      

Сума прибутку в розрахунку на 1 га 
посіву, грн: 
прибуток максимальний (5 б); вище 
середнього (4 б); середній (3 б); нижче 
середнього (2 б); низький (1 б) 

      

Сума прибутку в розрахунку на одну 
умовну голову, грн.: 
прибуток максимальний (5 б); вище 
середнього (4 б); середній (3 б); нижче 
середнього (2 б); низький (1 б) 

      

Рівень рентабельності, %: 
найвищий (5 б); високий (4 б); середній 
(3 б); нижче середнього (2 б); 
незначний (1 б) 

      

Виробничий потенціал галузі: 
достатній (5 б); середній (4 б); 
обмежений (3 б); недостатній (2 б); 
майже відсутній (1 б) 

      

Екологічні вимоги:  
виробництво продукції не шкодить 
навколишньому середовищу (5 б); 
шкодить незначно (4 б); шкодить 
середньо (3 б); шкодить помітно (2 б); 
дуже шкодить (1 б) 

      

Разом (балів)       

Висновок:______________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Обгрунтування обсягу і асортименту продукції 
 
З метою визначення точки беззбитковості застосовують графічний або 

аналітичний прийоми. Аналітичним способом точка беззбитковості 
визначається за допомогою формули:  

Тб = 
ЗВВ

ПВВ




(коли точка беззбитковості у вартісному виразі)   

Тб = 
одЗВЦ

ПВ


(коли точка беззбитковості у натуральних одиницях) 

де  Тб – точка беззбитковості (критичного обсягу продажу); 
В – чистий дохід (виручка) від реалізації; 
ПВ – умовно постійні витрати; 
ЗВ – змінні витрати; 
ЗВод – змінні витрати на одиницю продукції.   
При вирішенні задачі будемо орієнтуватися на те, що постійні витрати на 

сільськогосподарську продукцію становлять приблизно 70% від загальної суми, 
а змінні витрати –30%.  

Таблиця 3.3Розрахунок і аналіз точки критичного обсягу продукції в 
______________________________________________________ району 

 

Види продукції 

20__ р. 20__ р. 

Виру-
чено 
від 

реалі-
зації, 

тис.грн 

Собіва-
ртістьр

еалі-
зованої
проду-

кції, 
тис.грн 

Змінні 
витра-

ти, 
тис.грн 

Точка 
критич

ного 
обсягу, 
тис.грн 

Виру-
чено 
від 

реалі-
зації, 

тис.грн 

Собіва-
ртість 
реалі-

зованої
проду-

кції, 
тис.грн 

Змінні 
витра-

ти, 
тис.грн 

Точка 
критич

ного 
обсягу, 
тис.грн 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Аналіз конкурентоспроможності 
Одним із важливих факторів, що формує ринкову ситуацію є 

конкуренція. Для цього збираються відомості про конкурентів. За допомогою 
методу експертних оцінок визначається рівень конкурентного статусу 
досліджуваного підприємства. 

Таблиця 3.4Аналіз конкурентоспроможності 
_______________________________________________ району у _____ році 

 

Показники 

Досліджуванепі
дприємство 

Конкурент 
 

Конкурент 
 

Асортимент продукції: 
дуже широкий (5 б);широкий (4 б);не дуже 
широкий (3 б);вузький (2 б);дуже вузький (1 
б) 

   

Якість продукції: 
відмінна (5 б);добра (4 б);задовільна (3 
б);незадовільна (2 б) 

   

Прийнятна для покупця ціна: 
дуже висока (1 б);висока (2 б);середня (3 
б);низька (4 б);мізерна (5 б) 

   

Охват ринку : 
дуже широкий (5 б);широкий (4 б);середній 
(3 б);вузький (2 б);дуже вузький (2 б) 

   

Величина витрат на рекламу: 
Значна (5 б);середня (4 б);незначна (3 
б);майже відсутня (2 б);відсутня (0 б) 

   

Відомість продукції що виробляється; 
дуже відома (5 б);відома (4 б);відома 
окремим сегментам ринку (3 б);відома 
окремим покупцям (2 б); 
невідома (0 б) 

   

Ступінь готовності до постачання: 
високий (5 б);середній (4 б);низький (3 
б);дуже низький (2 б) 

   

Ступінь оновлення видів продукції: 
високий (5 б);середній (4 б);низький (3 
б);дуже низький (2 б);не оновлюється (0 б) 

   

Забезпечення фінансами(0-5 б)    
Додаткові послуги(0-5 б)    
Всього балів    

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  

Оцінка ринків збуту 
Щоб забепечити високу ефективність продукції необхідно знаходити 

найбільш доцільні ринки збуту.  
Таблиця 3.5Оцінка ринків збуту основних видів продукції у 

_______________________________________________ району у ____ році 
 

Характеристика ринку 

Ринки збуту 

На власну 
переробку 

На ринок Біржа 
За догово-

рами 

Перероб-
ні підпри- 

ємства 
Інші 

Місткість: 
необмежнений збут (3 б); 
середній (2 б); 
обмежений (1 б) 

      

Ціна продажу: 
висока (3 б); середня (2 б); 
фіксована (1 б); 

      

Торгова обстановка: 
наявність угоди (1 б); 
наявність угоди і 
забезпеченість під угоду 
матеріальними 
ресурсами(2 б) 

      

Конкуренція: 
значна (0 б); середня (1 б); 
слабка (2 б); відсутня (3 б) 

      

Вимоги до якості:  
високі (1 б); середні (2 б); 
низькі (3 б) 

      

Відношення з 
потенційними покупцями: 
зв’язкистабільні (3 б); 
зв’язки середні (2 б); 
зв’язки епізодичні (1 б); 

      

Інформація про ринок: 
значна і надійна (+1 б); 
ненадійна (0 б); відсутня (-
1 б) 

      

Всього балів       

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Аналіз кон’юнктури ринку  
Аналіз еластичності попиту 
Е (еластичність попиту) = відсоток зміни обсягу продукції (Q) / відсоток 

зміни ціни на продукцію (Р)  

Е = 
P%

Q%




         

Для проведення аналізу попиту на певний вид продукції застосуємо 
наступну таблицю. 

Таблиця 3.6Розрахунок коефіцієнту еластичності попиту на 
__________________________________________ в залежності від ціни 

 

Роки 

Ціна 1 ц, грн 
Попит на продукцію в 

розрахунку на одну 
людину, грн 

Коефіцієнт 
еластичності 
попиту (Е) 

Фактична (P) 
Приріст у % 
до поперед-
нього року 

Фактичний 
(Q) 

Приріст у % 
до поперед-
нього року 

1 2 3 4 5 6=5/3 
20..      
20..      
20..      
20..      
20..      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Проведемоаналізеластичностіпопиту при зміні доходу споживача. 
Коефіцієнтеластичностіпопиту за доходом (Е і) = 

відсотокзміниобсягупродукції (Q) / відсоток зміни доходу в розрахунку на одну 
людину (І). 

Еі = 
X

X

Q

I
*

I

Q
X




        

 
 
 
 
 

Таблиця3.7Розрахуноккоефіцієнтуеластичностіпопиту на 
_________________за доходом 
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Показники Базиснийперіод 
(20__р.) 

Звітнийперіод 
(20__р.) 

Приріст, 
+,- 

Дохід врозрахунку на одну людину, 
грн (I) 

   

Попит на продукції врозрахунку на 

одну людину, грн (Q
X

) 

   

Коефіцієнтеластичностіпопиту, (E
i
)    

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Провести анкетне опитуваннянаселенняз метою  визначення 
зміни смаків і вподобань на прикладі овочів. Результати анкетного 

опитування обробити і представити у вигляді таблиці. Зробити відповідні 
висновки. 

Таблиця  3.8Анкета опитування населення  
щодо зміни попиту на овочі 

Просимо Вас відповісти на запитання даної анкети. Ваші відповіді будуть враховані нашим підприємством для удосконалення торгівлі 
овочами  

Запитання Канали отримання овочів 
     

1. З яких джерел Ви задовольняєте попит на 
овочі? (відмітити знаком +), в т.ч. на: 

- Картоплю 
- Буряки 
- Капусту 
- Огірки 
- Томати 
- Цибулю 
- Інші овочі 

     

2. Чи змінилася у 20.. році кількість купуємих 
овочів і з яких джерел? 

- Збільшилась (яких овочів): 
- …… 
- …… 
- зменшилась: 
- …. 
- …. 
- Лишилася на рівні базисного року 

     

3. Що Вас приваблює більше всього при купівлі 
овочів? 

- Ціна 
- Якість 
- Сорт 
- Якість обслуговування 
- Реклама 
- Додаткові послуги 
- Інші фактори (вказати які) 

     

4. Чи змінились Ваші доходи у поточному році: 
- Збільшилися  
- Зменшилися 

     

5. Відомості про опитуваних: 
- Місце проживання 
- Кількість членів сім’ї 
- Сукупний дохід сім’ї 

     

ТЕМА 4. Аналіз ринків і реалізації продукції 

План 
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1. Аналізобсягівреалізаціїпродукції. 
2. Аналізвиручкивідреалізаціїпродукції. 
3. Аналізвпливустроківреалізаціїпродукції на ціну і обсягиреалізації. 
4. Аналізвпливуканалівреалізаціїпродукції на ціну і обсягиреалізації. 
5. Аналізвпливуякостіреалізованоїпродукції на ціну і обсягиреалізації. 

 
1.Аналіз обсягів реалізації 

Таблиця 4.1 Обсягиреалізації продукції  
у ___________________________________________________ району 

 

Види продукції 
Роки 20__ р. у % до 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 
      
      
      
      
      
      
      
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Таблиця 4.2Вихідна інформація для визначення впливу факторів на обсяг 

реалізованого _________________________ 
у ___________________________________________________ району 

 
Показники 20___ р. 20___ р. 
Факторні 

Обсяг виробленої продукції, ц 
Рівень товарності, % 

  

Результативний  
Обсяг реалізованої продукції, ц 

  

Розрахунок:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Таблиця 4.3Визначення впливу факторів на зміну обсягу реалізації 

_____________ у ___________________________________________ району 
 

Підстановки 

Площа, га 
(Поголів’я 

худоби, 
гол.) 

Врожайність, 
цз 1га 

(продуктив-
ність), ц 

Рівень 
товар- 

ності, % 

Обсяг 
реалізації, 

ц 

Відхи-
лення (+; -) 

Причина 
відхилення 

Всі показни-
ки20 ___ р. 
(базисні) 

      

Iфактор – 
звітний, 2 і 3 
фактори – 
базисні 

      

1 і 2 
фактори – 
звітні, 3 
фактор – 
базисний 

      

Всі показни-
кизвітні 

      

Загальне 
відхилення 

Х Х Х Х 
 

Х 

Висновок:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. Аналіз доходу (виручки) від реалізації. 

Таблиця 4.4 Дохід (виручка) від реалізації продукції у 
____________________________________________ району 

 

Види продукції 
Роки 20__ р. у % до 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 
      
      
      
      
      
Разом      
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

У процесі подальшого аналізу з’ясуємо причини зміни грошової виручки. 
При цьому враховують , що розмір грошової виручки від реалізації окремого 
виду продукції в кінцевому результаті залежить від ряду факторів: 
                                                 1 варіант 
1) кількості реалізованої продукції, ц 
2) середньої ціни реалізації одиниці продукції, грн 
2 варіант 
1) обсягу виробленої продукції, ц 
2) рівня товарності, % 
3) середньої ціни реалізації одиниці продукції, грн 
3 варіант 
1) площі культури, га ( поголів’я худоби і птиці даного виду, гол.)  
2) урожайності культури, ц з1 га ( продуктивність 1 гол), ц 
3) рівня товарності, %; 
4) середньої ціни реалізації одиниці продукції, грн 

Таблиця4.5Визначення впливу факторів на дохід(виручку) від реалізації 
_________________у __________________________________________ районі 

(1 варіант) 
 Показники 20__ р. 20__ р. 

         Факторні 
Кількість реалізованої продукції, ц  
Середня ціна реалізації 1ц, грн 

  

           Результативний 
Дохід(виручка) від реалізації, тис. грн 

  

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

!Факторний аналіз за 2 і 3 варіантом провести аналогічно до 1 варіанту. 

При цьому необхідно самостійно сформувати таблиці з метою визначення 
впливу факторів на розмір доходу (виручки) від реалізації окремого виду 
продукції. Зробити відповідні висновки. 

3. Аналіз впливу строків реалізації продукції на ціну реалізації 
 

Таблиця 4.6Впливстроків продажу  
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основних видів продукції на цінуреалізації 1ц  
у__________________________________________________________ районі 

 

Місяць 

Види продукції 

   

20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Січень       
Лютий       
Березень       
Квітень       
Травень       
Червень       
Липень       
Серпень       
Вересень       
Жовтень       
Листопад       
Грудень       

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Аналіз впливу каналів реалізації продукції на ціну реалізації 
Таблиця4.7Середніреалізаційніціни 

на 
основнусільськогосподарськупродукціюу_______________________________

_____________районі,  грн 
 

Види продукції 
 
 

20__ р. 
 

20__ р. 

Пла-
нова 

Фактична 

Серед
-ня 

За 
догово-

рами 

На 
ринку 

Переробним 
Підприєм-

ствам 

За 
іншими 

каналами 
        
        
        
        

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

5. Аналіз впливу якості реалізованої продукції на ціну і обсяги 
реалізації 
 

 

Таблиця4.8Якістьосновнихвидівсільськогосподарськоїпродукції 
у___________________________________________________________районі 

 

Види продукції 

20__ р. 20__ р. 

Кіль-
кість, ц 

Питома вага в 
загальному 
обсягу, % 

Ціна 1 ц, 
грн 

Кіль- 
кість, ц 

Питома вага 
в загальному 

обсягу, % 

Ціна 1 
ц, грн 

 Зерно особливо 
цінних сортів, в 
т.ч. пшениця 

      

 Соняшник 
особливо цінних 
сортів 

      

Цукровий буряк 
понадбазової 
сахаристості 

      

 Плоди і ягоди 1 
сорту 

      

 Виноград 
столовий 1 сорту 

      

 Молоко 1 сорту       
 ВРХ вищої 
відгодованості 

      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 
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Тема5. Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції 

 
План 

1. Завдання і джерела даних аналізу виробництва сільськогосподарської  
продукції. 

2. Аналіз вартості валової продукції рослинництва і тваринництва. 
3. Аналіз валового збору, посівних площ і урожайності 

сільськогосподарських культур. 
4. Аналіз продуктивності сільськогосподарських тварин.  
5. Аналіз асортименту і якості  продукції рослинництва і тваринництва. 
6. Визначення резервів збільшення виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва. 
 

1. Аналіз вартості валової продукції рослинництва 
 

За представленими формами таблиць визначити вартість валової 
продукції сільського господарства (в постійних цінах 2010 р.) та в поточних 
цінах (результати розрахунків представити в додатках до робочого зошита).  

Таблиця 5.1 Вартість валової продукції сільського господарства 
(у постійних цінах 2010 р.) у __________________________ району 

Види 
продукції 

20…. р. 20…. р. 20 …. р. 
кіль-

кість, ц 
ціна, 
грн 

вартість, 
тис. грн 

кіль-
кість, ц 

ціна, 
грн 

вартість, 
тис. грн 

кіль-
кість, ц 

ціна, 
грн 

вартість, 
тис. грн 

…          
          
          
          
          
          
          
          

Продукція 
рослин-
ництва 

Х Х  Х Х  Х Х  

…          
          
          
          
          
          
          
          
          

Продукція 
тварин-
ництва 

Х Х  Х Х  Х Х  

Разом  Х Х  Х Х  Х Х  
 

Таблиця 5.2 Вартість валової продукції сільського господарства 
(у поточних цінах) у _______________________району 
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Види 
продукції 

20…. р. 20…. р. 20 …. р. 
кіль-

кість, ц 
ціна, 
грн 

вартість, 
тис. грн 

кіль-
кість, ц 

ціна, 
грн 

вартість, 
тис. грн 

кіль-
кість, ц 

ціна, 
грн 

вартість, 
тис. грн 

…          
Продукція 

рослин-
ництва 

Х Х  Х Х  Х Х  

…          
Продукція 

тварин-
ництва 

Х Х  Х Х  Х Х  

Разом  Х Х  Х Х  Х Х  

 
Таблиця 5.3Показники вартості валової продукції рослинництва 

у _______________________________________________району , тис. грн 
 

Види продукції 
Роки 20… р. у % до 

20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
Вартість валової продукції (у постійних цінах 2010 р.) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Разом      
Вартість валової продукції у поточних цінах 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Разом      
 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

!Представити графічно динаміку вартості валової продукції рослинництва 

в постійних і поточних цінах. Пояснити різницю між показниками постійних й 
поточних цін. 

 

Таблиця 5.4Визначення впливу факторів на вартість валової продукції 
у_______________________________________________________району 

 

Показники  20…..р. 20…..р. 
Факторні 

Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у 
рослинництві, осіб 

  

Відпрацьовано людино-годин 1 працівником за рік   
Вироблено вартості валової продукції (в постійних 
цінах 2010 р.) за 1 людино-годину 

  

Результативний 
Вартість валової продукції рослинництва (в постійних 
цінах 2010р.), тис. грн 

  

 

Перший умовний показник 
Другий умовний показник 

 

Загальне відхилення, тис. грн  
вт.ч. за рахунок факторів: 
- середньорічної чисельності працівників 
- відпрацьованих людино-годин 1 працівником за рік 
- виробленої вартості валової продукції за 1 людино-
годину 

 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

Таблиця 5.5 Визначення впливу факторів на вартість валової продукції 
в галузі зерновиробництва у _________________________________ району 

 

Показники  20....р. 20....р. 
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Факторні 
Валове виробництво зернових, ц 

  

Поточна ціна реалізації 1 ц, грн   
Результативний 

Вартість валової продукції галузі в 
поточних цінах, тис. грн 

  

Загальне відхилення, тис. грн   
вт.ч. за рахунок факторів: 
- валового виробництва зернових 
- поточної ціни реалізації 1 ц 

  

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. Аналіз валового збору сільськогосподарських культур 
 

Таблиця 5.6Обсягваловогозбору сільськогосподарських культур 
у ________________________________________________ району, ц 

 

Культури 
Роки 20… р. у % до 

20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
      
      
      
      
      
      
      
      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Таблиця 5.7Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів на 
валовий збір ______________ у _______________________________________ 

району 
 

Показники 20…..р. 20....р. Відхилення (+; -) 
Факторні 

Посівна площа, га 
Урожайність, ц  з 1 га 

   

Результативний 
Валовий збір, ц 

   

Розрахунок:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Таблиця 5.8Посівнаплоща сільськогосподарських культур 
у ______________________________________________ району, га 

 

Культури 
Роки 20… р. у % до 

20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
      
      
      
      
      
      
      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
Таблиця 5.9Вихід продукції з одного гектара сільськогосподарських 

культуру _____________________________________ району 
 

Культури Роки 20… р. у % до 
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20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
      
      
      
      
      
      
      
      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Щоб визначити додаткові можливості збільшення валового збору 

продукції рослинництва, недостатньо провести аналіз в цілому по 
господарству, треба вести розрахунки в розрізі основних культур на рівні 
виробничого підрозділу (відділку, бригади). 

Таблиця 5.10Визначення резервів валовиих зборів сільськогосподарських 
культур у ______________________________________________ району 

 

Культури 

Загальна 
площа 

культур в 
господар-

стві 

Урожайність з 1 га, ц 
Валовий збір по 
господарству, ц 

Відхилення 
(+; -) 

в серед-
ньому по 
господар-

ству 

в пере-
довихбр
ига-дах 

фак-
тично 

при 
урожайності 

на рівні 
передових 

бригад 
1 2 3 4 5=2*3 6=2*4 7=6-5 

       
       
       
       
       
       

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Таблиця 5.11Сортовий склад __________________  

у ___________________________________________ району у 20… р. 

Сорт Площа посіву, га Урожайність фактична, ц з 1 га 
   
   
   
   
   
   
   
   

Разом (у середньому)   
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 5.12Визначення резервів валового збору _____________ 
за рахунок сортозаміни у____________________________________ району 

 

Сорт 
Площа 

посіву, га 
Урожайність, 

ц з 1 га 

Резерви ВЗ в результаті 
заміни одного сорту на 

інший, ц 
з 1 га з усієї площі 

   Х Х 
     
   Х Х 
     
   Х Х 
     
Всього   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Таблиця 5.13Визначення резервів валового збору ___________  
за рахунок збирання врожаю в оптимальні строки  

у _____________________________________________________ району 
 

Культура 

Площа збирання, га Урожайність, ц з 1 га 
Резерв валового 

збору, ц 

всього 
в т.ч. в 

оптимальні 
строки 

в серед-
ньому 

з площі, 
зібраної в 

оптимальні 
строки 

з 1 га 
з усієї 
площі 

       

       

Разом  
(в середньому) 

      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Таблиця 5.14 Узагальнення резервів валового збору ______________ 

у __________________________________________________ району 
 

Культура 

Резерв валового збору 

за рівнем 
передової 
бригади 

 

за рахунок 
сортозаміни 

за рахунок 
збирання 
врожаю в 

оптимальні 
строки 

Всього 

     

     

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Далі враховуючи розрахункову врожайність, при умовах незмінних 
площах посіву і рівня товарності розглянемо як зміниться обсяг товарної 
продукції. 

Таблиця 5.15 Визначення резерву товарної продукції ____________ 
у __________________________________________________________ району 

 
Показники  Фактично  Розрахунково  Резерв  

Площа посіву, га    
Врожайність з 1 га, ц    
Валовий збір, ц    
Рівень товарності, %    
Обсяг товарної 
продукції, ц 

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Аналіз асортименту продукції рослинництва 
 

Таблиця 5.16Визначення рівня виконання плану за асортиментом 
у ________________________________________ району у 20… р. 

 

Вид продукції 

Вартість валової продукції (в постійних 
цінах 2010 р.), тис. грн 

Зараховується 
у виконання 
плану, тис. 

грн 
план факт 

виконання 
плану,% 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Разом      
Перший спосіб «найменшого числа» – береться фактична сума, проте за 

умови, що вона не перевищує планове завдання в таблиці 5.16 ця залікова сума 
становить ___________тис. грн по продукції ____________________ 
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Другий спосіб «Спосіб найменшого відсотка» виконання плану серед 
всієї сукупної продукції. 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Третій спосіб «Спосіб співвідношення позицій» – пропонує знаходити 
співвідношення кількості назв видів продукції, щодо яких план виконано 
повністю, до загальної кількості планових видів продукції. Цей показник тісно 
пов'язаний з номенклатурою продукції, тому його називають коефіцієнтом 
номенклатурності. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Аналіз вартості валової продукції тваринництва 
 

Таблиця 5.17Вартістьвалової продукції тваринництва 
у _______________________________________________району , тис. грн 

 

Види продукції 
Роки 20… р. у % до 

20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
Вартість валової продукції (у постійних цінах 2010 р.) 

      
      
      
      
      

Разом      
Вартість валової продукції у поточних цінах 

      
      
      
      
      

Разом      
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

!Представити графічно динаміку вартості валової продукції тваринництва 

в постійних і поточних цінах. Пояснити різницю між отриманим результатом. 
 

5. Аналіз продуктивності сільськогосподарських тварин 
Таблиця 5.18Показники продуктивності ВРХ 

у _________________________________________________ району 
 

Показники 
Роки 20 … р. у % до 

20 … р. 20 ... р. 20 ... р. 20 ... р. 20 ... р. 
Надій на одну корову, кг      
Середньодобовий приріст 
молодняка ВРХ і скота на 
відгодівлі, ц 

     

Вихід телят на 100 корів і 
телиць старше 2 років, гол. 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 5.19 Вихідна інформаціядля визначення впливу факторів на 
валовий надій молока у ______________________________________ району 

 

Показники 20 … р. 20 … р. 
Факторні  

Середньорічне поголів’я корів, гол. 
Надій на одну корову, кг 

  

Результативний  
Валовий надій молока, ц 

  

Розрахунок:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Під час яловості корів валовий надій молока зменшується на 50%. Тож 

зменшення кількості ялових корів надає можливість розрахувати резерв 
валового надою молока. 

Таблиця 5.20Визначення впливу резервів валових надоїв  
на продуктивність однієї корови у 20 … р.  

у ___________________________________________ району 
 

Фактично у 20 … р. Резерви 
валових 
надоїв, 

ц 

Розрахункові показники  
 (з урахуванням резервів) 

Поголів’я, 
голів 

Валові 
надої, 

ц 

Продук-
тивність 1 
корови, кг 

Валові  
надої, ц 

Продук-
тивність 1 
корови, кг 

1 2 3=2/1 4 5=2+4 6=5/1 

      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Аналіз асортименту продукції тваринництва 

 
Таблиця 5.21Визначення рівня виконання плану за асортиментом  

у ________________________________________ району у 20… р. 
 

Вид продукції 

Вартість валової продукції (в постійних 
цінах 2010 р.), тис. грн 

Зараховується 
у виконання 
плану, тис. 

грн 
план факт 

виконання 
плану,% 

     
     
     
     
     

Разом      
 

Перший спосіб «найменшого числа» – береться фактична сума, проте за 
умови, що вона не перевищує планове завдання в таблиці 5.21 ця залікова сума 
становить ___________тис. грн по продукції ______________________________ 
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Другий спосіб «Спосіб найменшого відсотка» виконання плану серед 
всієї сукупної продукції. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Третій спосіб «Спосіб співвідношення позицій» – пропонує знаходити 
співвідношення кількості назв видів продукції, щодо яких план виконано 
повністю, до загальної кількості планових видів продукції. Цей показник тісно 
пов'язаний з номенклатурою продукції, тому його називають коефіцієнтом 
номенклатурності. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ 

 

ТЕМА 6. Аналіз земельних ресурсів 
 

План 
1. Ціль, етапи та об’єкти аналізу земельних ресурсів. 
2. Завдання і джерела даних аналізу. 
3. Аналіз структури, стану та використання земельних угідь. 
4. Аналіз економічної ефективності використання земельних ресурсів.  

 
Таблиця 6.1Структура землекористування  

у _____________________________________________________ району 
 

Показники 
20….рік 20….рік 20….рік 20…рік у 

% до 
20…року 

га % га % га % 

Загальна земельна 
площа, в т.ч. 

       

сільськогосподарські 
угіддя з них: 

       

- рілля        
- пасовища        
Посівні площі        
Коефіцієнт освоєння 
землі  

    

Коефіцієнт розораності 
сільськогосподарських 
угідь 

    

Коефіцієнт використання 
ріллі 

    

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Проаналізуємо використання ріллі в господарстві за допомогою 
наступної таблиці. 
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Таблиця 6.2Використання ріллі  
у ______________________________________________________ району 

 

Показники 
Роки Відхилення 

(+;-) 20…. 20.. 
Площа ріллі    
Площа посівів    
вт.ч. загиблих    
Площа парів    
Площа ріллі, що не 
використовувалась 
господарством, в т.ч.: 

   

- здано в оренду    
- не обробляється    
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця 6.3Показники економічноїефективності використання земельних 
ресурсіву___________________________________________________ району 

 

Показники 
Роки 20.. р. у % до 

20… 20… 20… 20…р. 20…р. 
Одержано на 1 га 
оброблювальних земель, грн: 
- вартостівалової продукції 
сільського господарства (в 
постійних цінах  2010 р.), грн 

     

- валового доходу від сільського 
господарства, грн 

     

- прибутку (збитку) від 
реалізації сільськогосподарської 
продукції, грн 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Таблиця 6.4 Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 
економічну ефективність використання земельних ресурсів 

у ________________________________________________________ району 
 

Показники 20 …. р. 20 … р. 
Факторні 

Вартість валової продукції сільського 
господарства (в постійних цінах 2010 р.), тис. грн 
Площа оброблюваних земель, га 

  

Результативний 
Вартість валової продукції сільського 
господарства (в постійних цінах 2010 р.) у 
розрахунку на 1 га оброблюваних земель, грн 

  

Розрахунок:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Провести розрахунок грошової оцінки землі досліджуваного 
підприємства.Зробити висновок. 

 

Таблиця 6.5Розрахунок грошової оцінки 
у _________________________________________________________ району 

 

Показники  Розрахунок  ∑ 
1 2 3 

Вихідні дані   
1. Врожайність зернових (без 
кукурудзи), ц з га 

  

2. Середньорічна ціна 1 ц зерна, 
грн 

  

3. Витрати на виробництво на 1 га 
посіву, грн. 

  

4. Вартість валової продукції з 1 
га, грн 
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Продовження табл. 6.5 

 1 2 3 
Розрахункові дані   

5. Валовий прибуток на 1 га, грн р.4 – р.3  
6. Валова продукція на одиницю 
продукції, ц 

р.5 : р.2  

7. Прибуток на затрати для 
відтворення виробництва (при 
нормі 35%), грн 

р.3 *0,35  

8. Сума витрат і прибутку на 
відтворення, грн 

р.3 + р.7  

9. Диференційний рентний дохід, 
грн 

р.4 – р.8  

10. Диференційний дохід у 
натуральному виразі, ц 

р.9 : р.2  

11. Абсолютний рентний дохід, ц = 2 ц  
12. Сумарний рентний дохід, ц р.10 + р.11  
13. Сумарний рентний дохід у 
натуральному виразі за 33 роки, 
грн 

р. 12 * 33 роки  

14. Нормативна грошова оцінка 1 
га орних земель, грн 

р.13 * р.2  

15. Грошова оцінка 1 га орендних 
земель з- урахуванням індексації, 
грн. (фактично) 

орендні землі * 
коефіцієнт індексації 

 

16 Відхилення (+;-) р. 15 – р.14  
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ТЕМА 7. Аналіз трудових ресурсів 
 

План 
1. Завдання та джерела даних аналізу трудових ресурсів. 
2. Аналіз чисельного складу працівників підприємства. 
3. Аналіз використання робочого часу. 
4. Аналіз продуктивності праці. 
5. Аналіз стану оплати праці. 

 
Таблиця 7.1Забезпеченість трудовими ресурсами  

у __________________________________________________ району 
 

Трудові ресурси 20….рік 20 ...рік Відхиле-
ння, в.п. потреба факт % потреба факт % 

Всього осіб,  
у т.ч.:  

       

- у рослинництві        
- у тваринництві        

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Таблиця7.2Навантаження земельних угідь і умовних голів худоби на одного 

працівника у _________________________________________ 
 

Показники 
Роки 20...рік у % до 

20… 20… 20… 20…р. 20…р. 
Припадає на одного 
середньорічного працівника: 

     

- сільськогосподарських угідь, га      
- посівів, га      
- в т.ч. працемістких однорічних 
культур (соняшник, цукровий 
буряк, овочі) 

     

- худоби та птиці всіх видів, 
ум.гол. 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Таблиця 7.3Показники економічноїефективності використання трудових 
ресурсіву___________________________________________________ району 

 
Показники  Роки  20 …р. у % до 

20… 20… 20… 20…р. 20…р. 
Отримано в розрахунку на 
одного середньорічного 
працівника, тис. грн: 

     

- вартості валової продукції 
сільського господарства (в 
постійних цінах  2010 р.) 

     

- валового доходу від сільського 
господарства 

     

-  прибутку (збитку) від 
реалізації сільськогосподар-ської 
продукції 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Аналіз чисельності і складу робітників господарства 
 

Таблиця 7.4Чисельністьпрацюючого персоналу  
у _______________________________________________________ району 

 

Персонал 20…. р. 20 …. р. 
Відхилення 

(+;-) 
Всього персонал 
підприємства, осіб 

   

Робітники зайняті у 
сільському господарстві в т.ч.: 

   

- рослинництві    
- тваринництві    
Службовці     
Керівники підприємства    
Питома вага робітників 
основного виду діяльності, %  

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця 7.5Статева структура працівників  

у _______________________________________________ 
 

Показники 

20….р. 20 … р. Відхилення 

кількість 
осіб 

питома 
вага, % 

кількість 
осіб 

питома 
вага, 

% 
(+;-) в.п. 

Статева структура 
працюючих: 

      

- чоловіки       
- жінки       
Всього        
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 7.6Рух робочої сили  
у ______________________________________________ району 

 

Показники 20….р. 20….р. 
Відхилення 

(+;-) % 
1 2 3 4 5 

1. Середньоспискова чисельність 
працівників, осіб 

    

2. Прийнято на роботу протягом 
року, осіб 

    

3. Вибуло працівників, осіб     
а) всього     
б) у т.ч. з власного бажання     
в) за порушення трудової 
дисципліни 

    

г) у зв’язку з скороченням штату     
Коефіцієнт обороту 
- з приймання (2:1) 

    

- зі звільнення (3а:1)     
Коефіцієнт плинності кадрів 
(3б,в:1) 

    

Коефіцієнт загального обороту 
(2+3):1 

    

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці 
 

Таблиця 7.7Визначення впливу факторів на кількість днів відпрацьованих 
в середньому за рік 1 робітником  

у ____________________________________________________________ району 
 

Показник  20 ……р. 20……р. 
Факторні 

Кількість відпрацьованих праців-
никами за рік, люд.-год. 

  

Середньоспискова кількість 
працюючих, осіб 

  

Результативний 
Кількість людино-годин відпра-
цьованих в середньому 1 праців-
ником за рік 

  

Умовний показник  
Загальне відхилення  
В т.ч. за рахунок факторів: 
- кількості відпрацьованих 
працівниками за рік люд.-год. 

 

- середньоспискової кількості 
працюючих 

 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 7.8Використання фонду робочого часу  
у _________________________________________________ 

 

Назва показників 
Роки Відхилення 

20…… 20…… +; - % 
Фонд робочого часу, люд.-год.     
Відпрацьовано, всього, люд.-год.     
Не відпрацьовано, всього, люд.-год.     
у т.ч. щорічні відпустки, люд.-год.     
тимчасова непрацездатність, люд.-
год. 

    

навчальна відпустка, люд.-год.     
неявки з дозволу адміністрації, люд.-
год. 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 7.9Узагальнюючі показники продуктивності праці  
у _____________________________________________________ 

 

Показники 20….. р. 20…..р. 
20...р. у % 
до 20...р. 

Вироблено вартості валової продук-
ції сільського господарства (в 
постійних цінах  2010 р.) на: 

   

- середньорічного працівника 
сільського господарства, грн 

   

- одну люд.-год. грн    
Припадає валового доходу на:    
- середньорічного працівника 
сільського господарства, грн 

   

- одну люд.-год., грн    
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 7.10Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 
продуктивність праці  

у ____________________________________________________ району 
 

Показник 20……р. 20……р. 

Факторні 
Відпрацьовано за рік 1 працівником, люд.-год. 

  

Вироблено продукції за одну людино-годину, грн   
Результативний 

Продуктивність праці одного працівника за рік, грн 
  

Загальне відхилення, грн  
В т.ч. за рахунок факторів: 
- зміни чисельності відпрацьованих 1 робітником 
люд.-год. 

 

- зміни годинної продуктивності праці  
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Аналіз використання фонду  оплати праці на підприємстві 
Таблиця 7.11Рівень заробітної плати 

у _____________________________________________________ району 
 

Показники 20…р. 20….р. 
20…р. у % 
до 20….р. 

Річний фонд оплати праці, тис. грн    
В т.ч. відрахування на соціальні заходи, тис. 
грн 

   

Середньорічна заробітна плата 1 робітника 
сільського господарства, грн 

   

Середньомісячна заробітна плата 1 
робітника сільського господарства, грн 

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця 7.12Вихідна інформація для визначення  впливу факторів на 

оплату праці одного працівника у 
__________________________________________ району 

 

Показник 20……р. 20……р. 

Факторні 
Відпрацьованол за рік одним робітником, 
люд.-год. 

  

Оплата однієї людино-години, грн   
Результативний 

Середньорічна заробітна плата одного 
робітника, грн 

  

Розрахунок:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

ТЕМА 8. Аналіз основних засобів і матеріальних ресурсів 
 

План 
1.Завдання  і джерела даних аналізу основних засобів. 
2. Аналіз складу і технічного стану основних засобів. 
3. Аналіз забезпеченості основними засобами і економічної ефективності 

використання. 
4. Завдання і джерела даних аналізу матеріальних ресурсів. 
5. Аналіз складу матеріальних ресурсів. 
6. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами і економічної 

ефективності використання. 
 

Аналіз розміру і структури основних засобів 
Таблиця8.1 Розмір та структура основнихзасобів 

у ________________________________________________________ району 
 

Показники 

20 … р. 20 … р. Відхи-
лення 
(+,-), 
в.п. 

тис. 
грн 

% тис. грн % 

Вартістьосновнихвиробничихзасобів, 
всього, в т.ч. : 
- сільськогогосподарства 
- будівництва 
- торгівлі і громадськогохарчування 
- промислово-виробничихпідрозділів 
Вартістьосновнихневиробничихзасобів, 
всього, в т.ч.:  
- житловогогосподарства 
- комунальногогосподарства та 

побутовогообслуговуваннянаселення; 
- закладівосвіти 
- закладівкультури та мистецтва 
- закладівохорони здоров’я, фізичної 

культури та соціального забезпечення 
- наукових закладів 

     

Всього      
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця8.2Розмір та структура 
основнихвиробничихзасобівсільськогосподарськогопризначення 

у ____________________________________________________________ району 
 

Показники 
20_ р. 20_ р. Відхи-

лення 
(+,-), в.п. 

тис. 
грн 

% тис. грн % 

Будівлі, споруди та 
передавальніпристрої 
Машини та устаткування, вього, в т.ч.: 
- трактори 
- комбайни та 

іншісільськогосподарськімашини і 
знаряддя 

Транспортнізасоби, всього,  з них: 
- автомобілівантажні 
Інструментвиробничий та 
господарськийінвентар 
Робоча  і продуктивна худоба 
Багаторічнінасадження 
Капітальнівитрати на поліпшення 
земель (без споруд) 
Іншіосновнізасоби, всього,  
з них основнізасоби:  
- галузірослинництва; 
- галузітваринництва; 
- загальногопризначення 

     

Всього      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Аналіз стану та рухузасобів 
 

Таблиця 8.3Вихіднаінформація 
длявизначенняпоказниківрухуосновнихзасобіву 

____________________________________________району , тис.грн 
 

Показники 20_ р. 20_ р. Темп росту, % 
1. Вартістьосновнихзасобів на початок 
року, всього 
2. Вартістьосновнихзасобів на кінець року, 
всього 
3. Вартістьосновнихзасобів на кінець  року, 
по якихзнос не нараховується 
4. Знососновнихзасобів на кінець року 
5. Залишковавартістьосновнихзасобів на 
кінець року (р.2-р.4) 
6. Вартістьосновнихзасобів, яківибули за 
рік 
7. Вартістьосновнихзасобів, якінадійшли у 
звітномуроці 

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця 8.4Показники стану та рухуосновнихзасобів 

у _______________________________________________________ району 
 

Показники 20_ р. 20_ р. 20_ р. 
Відхилення(+,-) 

20__р. від 
20_ р. 20_ р. 

Коефіцієнтзносу 
Коефіцієнтпридатності 
Коефіцієнтвибуття 
Коефіцієнтоновлення 
Коефіцієнт росту 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Таблиця 8.5Вихідна інформація та розрахунок 
забезпеченостіосновнимизасобами та енергетичними ресурсами 
у __________________________________________________ району 

 

Показники 20_ р. 20_ р. 20_ р. 
20.. р. у % до 
20_ р. 20_ р. 

Середньорічна вартість основних 
виробничих засобів 
сільськогосподарського призначення, 
тис.грн 
Енергетичні ресурси, к.с. 
Площа сільськогосподарських угідь, 
га 
Середньорічна чисельність 
працівників сільського господарства, 
осіб 

     

Припадає на 100 га 
сільськогосподарських угідь: 
- середньорічної вартості основних 

виробничих засобів 
сільськогосподарського 
призначення, тис. грн 

- енергетичних ресурсів, к.с. 

     

Припадає на одного середньорічного 
робітника господарства: 
- середньої вартості основних 

засобів  господарства, тис.грн 
- енергетичних ресурсів, к.с. 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Аналіз ефективності використання основних засобів 
 

Таблиця8.6Вихідна інформація для 
розрахункупоказниківефективностівикористанняосновнихзасобів 

у ________________________________________________ району, тис.грн 
 

Показники  
20_ р. 

 
20_ р. 

 
20_ р. 

20.. р. у % до 
20_ р. 20_ р. 

Середньорічнавартістьосновнихвиробни
чихзасобівсільськогосподарськогопризн
ачення 
Вартістьваловоїпродукціїсільськогогоспод
арства (в постійних цінах 2010 р.) 
Валовийдохідвідсільськогогосподарства 
Прибуток (+), збиток (-
)відреалізаціїсільськогосподарськоїпрод
укції 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця8.7Показникиекономічноїефективностівикористанняосновнихвиро

бничихзасобівсільськогосподарськогопризначення 
у _________________________________________________________ району 

 

Показники 20_ р. 20_ р. 20_ р. 
20_ р у % до 

20_ р. 20_ р. 

Отримано на 1 
гривнюосновнихвиробничихзасобів
сільськогоспо-
дарськогопризначення, грн: 
- вартостіваловоїпродукціїсільсь

когогосподарства (в 
постійнихцінах 2010 р.) 

- валового доходу відсільського 
господарства; 
- прибуткувідреалізації 
сільськогосподарськоїпродукції 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Таблиця 8.8Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 
фондоозброєністьу ___________________________району 

 

Показники 20_ р. 20_ р. 

Факторні 
Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобівсільськогосп
одарськогопризначення, тис.грн 
Середньорічначисельністьпрацівниківсільськогогосподарства, 
осіб 

  

Результативний 
Фондоозброєність, тис.грн на 1 особу  

  

Умовнийпоказник, тис. грн 
Загальневідхилення, тис. грн 
в т.ч. за рахунокфакторів: 
- середньорічноївартостіосновнихвиробничихзасобівсільсько

господарськогопризначення 
- середньорічноїчисельностіпрацівниківсільськогогосподарст

ва 

 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Таблиця 8.9Вихідна інформація для визначеннявпливу факторів на 
фондооснащеністьу _______________________району 

  

Показники 20_ р. 20_ р. 

Факторні 
Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобівсільського
сподарськогопризначення, тис.грн 
Площасільськогосподарськихугідь, га  

  

Результативний 
Фондооснащеність, тис.грн на 1 га  

  

Умовнийпоказник, тис. грн 
Загальневідхилення, тис. грн 
в т.ч. за рахунокфакторів: 
- 
середньорічноївартостіосновнихвиробничихзасобівсільського
сподарськогопризначення 
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-  площісільськогосподарськихугідь 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Таблиця8.10Вихідна інформація для визначення  впливу факторів на 

фондовіддачуу _______________________району 
 

Показники 20_ р. 20_ р. 

Факторні 
Вартістьваловоїпродукціїсільськогогосподарства(в 
постійнихцінах 2010 р.), тис.грн 
Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобівсільськогосп
одарськогопризначення, тис.грн 

  

Результативний 
Фондовіддача, грн 

  

Умовнийпоказник, тис. грн 
Загальневідхилення, тис. грн 
в т.ч. за рахунокфакторів: 
- вартостіваловоїпродукціїсільськогогосподарства (в 
постійнихцінах 2010 р.) 
- 
середньорічноївартостіосновнихвиробничихзасобівсільськогосп
одарськогопризначення 

 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Таблиця8.11Вихідна інформація для визначення  впливу факторів на 
фондоємкістьу _______________________________району 

 

Показники 20_ р. 20_ р. 

Факторні 
Середньорічнавартістьосновнихвиробничихзасобівсільськ
огосподарськогопризначення, тис.грн 
Вартістьваловоїпродукціїсільськогогосподарства(в 
постійнихцінах 2010 р,) тис.грн 

  

Результативний 
Фондоємкість, тис. грн 

  

Умовнийпоказник, тис. грн 
Загальневідхилення, тис. грн 
в т.ч. за рахунокфакторів: 
- середньорічноївартостіосновнихвиробничихзасобівсіл

ьськогосподарськогопризначення 
- вартостіваловоїпродукціїсільськогогосподарства (в 

постійнихцінах 2010 р.) 

 

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Сформувати таблиці та провести аналіз матеріальних ресурсів у 
досліджуваному підприємстві. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 
АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ 

 
ТЕМА 9-10. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію 

сільськогосподарської продукції (рослинництво, тваринництво) 
  
План 

1. Завдання та джерела даних аналізу собівартості сільськогосподарської 
продукції. 

2. Загальна оцінка собівартості сільськогосподарської продукції. 
3. Аналіз витрат за елементами і статтями. 
4. Аналіз собівартості окремих видів сільськогосподарської продукції.  
5. Основні резерви зниження собівартості сільськогосподарської продукції. 

1. Аналізсобівартостісукупноїпродукції 

Таблиця 9.1Визначення витрат  на 1 грн вартості  валової продукції, 
валового та чистого доходу у 20…… р. 

у ___________________________________________________________ району 
 

Показники Рослинництво  Тваринництво 
Сільське 

господарство в 
цілому 

1. Затрати на виробництво – всього, 
тис. грн 

   

2. Вартість валової продукції (в 
постійних цінах 2010 р.), тис. грн  

   

3. Валовий дохід, тис. грн    

4. Чистий дохід, тис. грн    

5. Затрати (грн) на 1 грн: 
 - вартості валової продукції 
(ряд. 1 / ряд. 2) 

   

- валового доходу  
(ряд. 1 / ряд. 3) 

   

- чистого доходу  
(ряд. 1 / ряд. 4) 

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Таблиця 9.2 Склад та структура витрат на валове виробництво 
у _____________________________________________________ району 

 

Статті затрат 
20___ р. 20___ р. Відхиле-

ння, 
в.п.  тис. грн % тис. грн % 

Прямі витрати на оплату 
праці 

     

Відрахування на соціальні 
заходи 

     

Насіння та посадковий 
матеріал 

     

Мінеральні добрива      

Пальне і мастильні матеріали      

Амортизація необоротних 
активів 

     

Оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

     

Решта матеріальних витрат      

Решта інших прямих та 
загальновиробничих витрат 

     

Разом      

Всього      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 2.Аналіз собівартості окремого виду продукції 
  

Таблиця 9.3Виробнича собівартість за видами продукції 
у _________________________________________ району, тис. грн 

 

Види продукції 
Роки 20 … р. у % до 

20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р. 20 … р. 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця 9.4Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 

виробничу собівартість__________________ у 
______________________________________ району 

 

Показники 20__ р. 20__ р. 

Факторні 
Вироблено продукції, ц 

  

Собівартість 1 ц виробленої продукції, грн    

Результативний 
Собівартість виробленої продукції, тис. грн  

  

Умовний показник, тис. грн 
Загальне відхилення, тис. грн, 
вт.ч. за рахунок факторів: 
-виробленої продукції 
-собівартості 1 ц виробленої продукції 

  

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3.Аналіз собівартості одиниці продукції рослинництва 
Таблиця 9.5 Собівартістьодиницівиробленої продукції рослинництва 

у _____________________________________________________ району, грн 
 

Види продукції 20__ р. 20 __ р. 20__ р. 
20__ р. у % до 

20__ р. 20__ р. 
Зернові та зернобобові, всього      
у т.ч.: 
- озимі зернові 

     

-       
      
- кукурудза на зерно      
Соняшник      
Овочі      

      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 9.6Склад і структура собівартості одиницівиробленої продукції 
рослинництва у_________________________________________району, грн 

 

Статті витрат 

Зернові та зернобобові Соняшник 

20___ р. 20___ р. 20___ р. 20___ р. 

грн % грн % грн % грн % 
Прямі витрати на 
оплату праці 

        

Відрахування на 
соціальні заходи 

        

Насіння та посадковий 
матеріал 

        

Мінеральні добрива         
Пальне і мастильні 
матеріали 

        

Амортизація 
необоротних активів 

        

Оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

        

Решта матеріальних 
витрат 

        

Решта інших прямих та 
загальновиробничих 
витрат 

        

Разом         
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Таблиця 9.7Вихідна інформація для визначення впливу факторів на 

собівартість 1 ц ______________ у 
_______________________________________ 

 

Показники 
Зернові та 

зернобобові 
Соняшник 

20_ р. 20_ р. 20_ р. 20_ р. 

Факторні 
Витрати на  основну продукцію 
в розрахунку на 1 га, тис.грн     

Урожайність,  ц з 1 га     
Результатвиний 

Собівартість 1 ц, грн     
Умовний показник, грн 
Загальне відхилення, грн, 
вт.ч. за рахунок факторів: 
- витрат в розрахунку на 1 га 
- врожайності 

  

 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4.Аналіз собівартості одиниці продукції тваринництва 
 

Таблиця 9.8 Рівень собівартості одиницівиробництва продукції 
тваринництва у ______________________________________району, грн 

Продукція 20__ р. 20__ р. 20__ р. 
20___ р. у % до 

20___ р. 20 ___ р. 

Молоко      

Приріст живої маси:  
- ВРХ 
- свиней 

     

      

      

      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця 9.9Склад і структура собівартості одиниці виробленої продукції 
тваринництва у _________________________________________ району, грн 

 

Статті витрат 

Свині (у живій вазі) Молоко 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 20__ р. 

грн % грн % грн % грн % 

Прямі витрати на оплату 
праці 

  
      

Відрахування на соціальні 
заходи 

  
      

Корми         

Пальне і мастильні 
матеріали 

  
      

Амортизація необоротних 
активів 

  
      

Оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

  
      

Решта матеріальних витрат         

Разом         

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. Аналіз собівартості реалізованої продукції 

 
Таблиця 10.1Собівартості реалізованої продукції 

у __________________________________________ району, тис. грн 
 

Види продукції 20 ___ р. 20 ___ р. 20 ___ р. 
20 ___ р. у % до 

20 ___ р. 20 ___ р. 

      
      
      
      
      
      
      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Таблиця 10.2Вихідна інформація длявизначеннявпливу факторів на зміну 

собівартості реалізованої продукції рослинництва  
у ___________________________________________________________ району 

 

Показники 
Зернові Соняшник 

20 ___ р. 20 ___ р. 20 ___ р. 20 __ р. 
Факторні 

Кількість реалізованої продукції, ц 
Собівартість 1 ц реалізованої продукції, 
грн 

    

Результативний 
Собівартість реалізованої продукції, тис. 
грн 

    

Умовний показник, тис. грн   
Загальне відхилення, тис. грн 
у тому числі за рахунок: 
- кількості реалізованої продукції 
- собівартості 1 ц реалізованої продукції 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Таблиця 10.3Вихідна інформація для визначеннявпливу факторів на зміну 

собівартості реалізованої продукції тваринництва  
у ____________________________________________________________ району 
  

Показники 

Молоко 
ВРХ 

 (у живій масі) 

20 ___ р. 20 ___ р. 20 __  р. 20 __ р. 

Факторні 
Кількість реалізованої продукції, ц 
Собівартість 1 ц реалізованої продукції, 
грн 

    

Результативний 
Собівартість реалізованої продукції, тис. 
грн 

    

Умовний показник, тис. грн   
Загальне відхилення, тис. грн 
у тому числі за рахунок: 
- кількості реалізованої продукції 
- собівартості 1 ц реалізованої продукції 

  

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
  
  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Провести аналітичне дослідження точки беззбитковості 
господарської діяльності підприємства. Обгрунтувати залежність 
прибутку від операційної активності та структури витрат. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

ТЕМА 11. Аналіз фінансових результатів діяльності 
сільськогосподарського підприємства 

 
План 

1. Значення, завдання та джерела даних для аналізу. 
2. Аналіз прибутку  підприємства. 
3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства. 

Таблиця 11.1 Показникифінансовихрезультатів 
у ___________________________________________________________ району 

 

Показники 
Роки 20….р. у % до 

20.... 20.... 20…. 20…..р. 20…..р. 

Прибуток від реалізації, тис.грн 
Собівартість реалізованої 
продукції, тис.грн 
Чистий прибуток, тис.грн 
Середньорічна сума активів, 
тис.грн 
Середньорічна сума власного 
капіталу, тис.грн 
Рентабельність продукції, %  
Рентабельність активів, %   
Рентабельність власного 
капіталу, % 

     

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Таблиця11.2 Прибутоквідреалізації за видами продукції 
у _________________________________________________________ району  

 

Видипродукції 20…. р. 20…. р. 20….р. 
20… р. у % до 

20… р. 20… р. 

      
      
      
      
      
      
      

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

Таблиця 11.3Вихідна інформація для визначення впливу факторів 
на прибутоквідреалізаціїпродукціїрослинництва 

у  _________________________________________________________району 
 

Показники 
   

20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
Факторні 

Кількістьреалізованоїпродукції, 
ц 

      

Середняцінареалізації 1 ц, грн       
Собівартість 1 ц 
реалізованоїпродукції, грн 

      

Результативний 
Прибутоквідреалізації, тис. грн 

      

Перший умовнийпоказник, тис. 
грн 

   

Другийумовнийпоказник, тис. 
грн 

   

Загальневідхилення, тис. грн    
у т.ч. за рахунокфакторів: 
–  кількостіреалізованоїпродукції 

   

– середньоїціниреалізації 1 
ц 

   

– собівартості 1 ц 
реалізованоїпродукції 
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

 

Таблиця11.4 Вихідна інформація для визначеннявпливуфакторів 
на прибутоквідреалізаціїпродукціїтваринництва 

у  ___________________________________________________________ району 
 

Показники 
   

20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 20… р. 
Факторні 

Кількістьреалізованоїпродукції, 
ц 

      

Середняцінареалізації 1 ц, грн       
Собівартість 1 ц 
реалізованоїпродукції, грн 

      

Результативний 
Прибуток (збиток)  
відреалізації, тис. грн 

      

Перший умовнийпоказник, тис. 
грн 

   

Другийумовнийпоказник, тис. 
грн 

   

Загальневідхилення, тис. грн    
у т.ч. за рахунокфакторів: 
–  
кількостіреалізованоїпродукції 

   

– середньоїціниреалізації 1 
ц 

   

– собівартості 1 ц 
реалізованоїпродукції 

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



86 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Таблиця 11.5Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва у  

____________________________________________ району, % 
 

Показники 20___ р. 20___ р. 20___ р. 

Рентабельність (збитковість) 
сільськогосподарськоговиробництва,  
в т.ч.: 

   

- рослинництво    
- тваринництво    
Рентабельність (збитковість) продажу,  
в т.ч.: 

   

- рослинництво    
- тваринництво    

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Таблиця 11.6Вихідна інформація для визначення впливу факторів  
на загальну рентабельність по підприємству  

у _________________________________________________________ району 
 

Показники 20___ р. 20___ р. 

Факторні 
Чистийприбуток, тис. грн 

  

Середньорічнавартістьосновних та оборотнихзасобів, тис. грн   
Результативний 

Загальнарентабельність (норма прибутку), % 
  

Умовнийпоказник, %  
Загальневідхилення, в.п.  
В т.ч. за рахунокфакторів: 
- чистого прибутку 

 

- середньорічноївартостіосновних та оборотнихзасобів  
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Таблиця11.7Вихідна інформація для визначеннявпливуфакторів на 
рівеньрентабельностівиробництва 

у ______________________________________________________ району 
 

Показники 20__ р. 20__ р. 

Факторні 
Прибутоквідреалізаціїпродукції, тис. грн 

  

Собівартістьреалізованоїпродукції, тис. грн   
Результативний 

Рівеньрентабельностівиробництва, % 
  

Умовнийпоказник, %  
Загальневідхилення, в.п.  
В т.ч. за рахунокфакторів: 
- прибуткувідреалізаціїпродукції 

 

- собівартостіреалізованоїпродукції  

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Таблиця11.8Вихідна інформація для визначеннявпливуфакторів на 
рентабельність продажу у ______________________________району 

 

Показники 20__ р. 20__ р. 

Факторні 
Прибутоквідреалізаціїпродукції, тис. грн 

  

Дохід (виручка)відреалізаціїпродукції, тис. грн   
Результативний 

Рівеньрентабельності продаж, % 
  

Умовнийпоказник, %  
Загальневідхилення, в.п.  
В т.ч. за рахунокфакторів: 
- прибуткувідреалізаціїпродукції 

 

- доходу (виручки)відреалізаціїпродукції  
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Таблиця 11.9Рівень рентабельності за галузями і основними видами 
продукції у  _____________________________________________ району, % 

 

Галузі та видипродукції 20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Відхилення, (+,–)    
20__ р. від 

20__ р. 20__ р. 

Сільськогосподарське 
виробництво в цілому 

     

в т.ч.:      
Рослинництво:      
- зерно      
- соняшник      
- ріпак      
Тваринництво:      
- ВРХ      
- свинарство      
- молоко      
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Таблиця11.10Вихідна інформація для визначеннявпливуфакторів на 
рентабельність___________у _______________________________району 

 

Показники 20__ р. 20__ р. 

Факторні 
Прибуток на 1ц реалізованоїпродукції, грн 

  

Собівартість 1ц реалізованоїпродукції, грн   
Результативний 

Рівеньрентабельності, % 
  

Умовнийпоказник, %  
Загальневідхилення, в.п.  
В т.ч. за рахунокфакторів 
- прибутку в розрахунку на 1 ц реалізованоїпродукції 

 

- собівартості 1 ц реалізованоїпродукції  
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

ТЕМА 12. Аналіз фінансового стану та ймовірності банкрутства 
сільськогосподарського підприємства 

 
План 

1. Завдання та джерела даних для аналізу фінансового стану. 
2. Аналіз основних показників фінансового стану  підприємства. 
3. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства. 

 
Таблиця12.1 Показники фінансовоїнезалежності 

у ________________________________________________ району 
 

Коефіцієнти Норматив 
На кінець 

20…р. 

На 
кінець20

…р. 

Відхи-лення, 
(+,-) 

Фінансування < 1.0    

Автономії (незалежності) > 0.5    
Стійкості (стабільності) > 1.0    
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Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
 

Таблиця12.2 Показникиліквідності 
у ____________________________________________________ району 

 
Коефіцієнти Норма-

тив 
На кінець 

20.…р. 
На 

кінець20
….р. 

Відхи-
лення, (+,-) 

Абсолютноїліквідності 0,2 - 0,35    
Швидкоїліквідності 0,7 - 1,0    
Покриття 1 - 2,5    

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Таблиця 12.3 Показники ділової активності  

 ______________________________________________________ району 
 

Показники 
(порядок розрахунку) 

20… р. 20… р. 20… р. 

1 2 3 4 

Коефіцієнт оборотності активів 
(чистий дохід (виручка) від реалізації / 
середньорічна сума активів) 

   

Коефіцієнт оборотності основних засобів 
(чистий дохід (виручка) від реалізації / 
середньорічна сума основних засобів) 

   

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 
(чистий дохід (виручка) від реалізації / 
середньорічна сума оборотних активів) 

   

Коефіцієнт оборотності запасів 
(чистий дохід (виручка) від реалізації / 
середньорічна сума запасів) 

   

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 
(чистий дохід (виручка) від реалізації / 
середньорічна сума дебіторської заборгованості) 

   

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 
(собівартість реалізованої продукції / середньорічна 
сума кредиторської заборгованості) 

   

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 
(чистий дохід (виручка) від реалізації / 
середньорічна сума власного капіталу) 

   

Період одного обороту активів 
(360/коефіцієнт оборотності активів) 

   

Період одного обороту основних засобів 
(360/коефіцієнт оборотності основних засобів) 

   
Період одного обороту оборотних активів 
(360/коефіцієнт оборотності оборотних активів) 

   

Період одного обороту запасів 
(360/коефіцієнт оборотності запасів) 

   

Період погашення дебіторської заборгованості 
(360/коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості) 

   

Період погашення кредиторської заборгованості 
(360/коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості) 

   

Період операційного циклу 
(період одного обороту запасів + період одного 
обороту дебіторської заборгованості) 

   

Період фінансового циклу 
(період операційного циклу – період погашення 
кредиторської заборгованості) 

   

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Діагностика банкрутства за коефіцієнтом Бівера 

Таблиця 12.4Вихідна інформація та оцінка ймовірності банкрутства 
_________________________________________________________ району 

(за коефіцієнтом Бівера (норматив > 0,17), тис. грн 

Показники 20… р. 20… р. 20… р. 

Чистий прибуток (збиток)    
Амортизація    
Довгострокові зобов’язання    
Поточні зобов’язання    
Коефіцієнт Бівера    
Оцінка (загрожує, не загрожує)    
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
   

Діагностика банкрутства за моделлю Альтмана 
 

Z83 = 0,717*K1 + 0,847*K2 + 3.107* K3 + 0.42* K4 + 0,995* K5   
де К1 = власний оборотний капітал / сума активів; 
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К2 = нерозподілений прибуток / сума активів;  
 К3 = прибуток до сплати відсотків / сума активів; 
К4 = ринкова вартість власного капіталу / позиковий капітал (для моделі 1983 року  
К4 – вже балансова вартість власного капіталу у відношенні до позикового капіталу);  
К5 = об’єм продажів / сума активів.  
 Якщо Z <1,23 ступінь банкрутства висока, якщо 1,23 <Z 2,89 низька ступінь ймовірності 
банкрутства. 

 
Таблиця 12.5Вихідна інформація та оцінка ймовірності банкрутства  

 _______________________________________________________________ району 
 за моделлю Альтмана Z83, тис. грн 

Показники 20… р. 20… р. 20… р. 

Прибуток до сплати відсотків    
Нерозподілений прибуток    
Середньорічна сума активів    
Виручка від реалізації    
Середньорічна сума власного 
капіталу    
Середньорічна сума залученого 
капіталу    
Сума власних обігових коштів    
К1    
К2    
К3    
К4    
К5    
Z83    
Оцінка(загрожує, не загрожує)    
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Діагностика банкрутства за методом «5К» 

Сутність методу полягає в оцінці п'яти найважливіших показників 
фінансового стану. Це коефіцієнт автономії (незалежності), коефіцієнти 
абсолютної ліквідності, покриття, рентабельності продукції і рентабельності 
активів. При цьому кожен з цих коефіцієнтів оцінюється в 20 балів за умови 
нормативного значення. Для підприємства, яке отримало до 60 балів 
фінансовий стан є критичним, 60-80 балів – не стійкий, 80-100 балів – стійкий, 
100 балів – абсолютно стійкий. 

Таблиця 12.6 Вихідна інформація та оцінка ймовірності банкрутства  
__________________________________________________________ району 

 за методом «5К» 

Показники 
Нор-
матив 

20… р. 20… р. 20… р. 

Коефіцієнт автономії > 0,5    
Коефіцієнт покриття 1-2,5    
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,2-0,35 

   
Рентабельність продукції, % позитивне    
Рентабельність активів, % позитивне    
Бальна оцінка     

 
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
  
Загальний висновок про фінансовий стан підприємства 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Враховуючи результати дослідження суб’єкта господарювання 
використовуючи SWOT-аналіз дослідити конкурентні переваги і 

обмеження у інвестиційній діяльності досліджуваного підприємства. 
Результати представити у вигяді таблиці. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДУСКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

1. Сутністьаналізугосподарськоїдіяльності, йогонеобхідність в 

управлінніпідприємством. 

2. Напрямипроведенняаналітичнихдосліджень на 

сільськогосподарськихпідприємствах. 

3. Аналіз природно-кліматичних умов господарюванняпідприємства. 

4. Аналізорганізаційних умов господарюванняпідприємства. 

5. Обґрунтуваннясистеми маркетингу. 

6. Завдання та джереладаних маркетингового аналізу. 

7. Оцінкаринковихможливостейпідприємства і 

конкурентоспроможностійогопродукції. 

8. Аналізкон’юнктури ринку і попиту на продукціюпідприємства. 

9. Аналізтоварівконкурентів. 

10. Обґрунтуванняцін, обсягу і асортиментупродукції на продаж.  

11. Аналізобсягівреалізаціїпродукції. 

12. Аналізвиручкивідреалізаціїпродукції. 

13. Аналізвпливустроківреалізаціїпродукції на ціну і обсягиреалізації. 

14. Аналізвпливуканалівреалізаціїпродукції на ціну і обсягиреалізації. 

15. Аналізвпливуякостіреалізованоїпродукції на ціну і обсягиреалізації. 

16. Завданняаналізувиробництвапродукціїрослинництва і джереладаних. 

17. Аналізваловоїпродукціїрослинництва 

18. Аналіз валового збору, посівнихплощ і урожайностісільськогосподарських 

культур 

19. Аналіз зберігання і переробки продукції рослинництва. 

20. Завданняаналізувиробництвапродукціїтваринництваі джереладаних. 

21. Аналізвиробництвапродукції за обсягом, асортиментом і якістю. 



96 
 

22. Аналізстатево-вікової  і якісноїструктурипоголів’я та обороту стада тварин.  

23. Аналізпродуктивностітварин.  

24. Аналіззабезпеченнятварин кормами і ефективностіїхвикористання. 

25. Ціль, етапи та об’єктианалізуземельнихресурсів. 

26. Завданняаналізуземельнихресурсіві джереладаних. 

27. Аналізструктури, стану та використанняземельнихугідь. 

28. Аналізекономічноїефективностівикористанняземельнихресурсів.  

29. Ринок землі  та особливості його формування. 

30. Завданняаналізутрудовихресурсів та джереладаних. 

31. Аналізчисельного складу працівниківпідприємства. 

32. Аналізвикористанняробочого часу. 

33. Аналізпродуктивностіпраці. 

34. Аналіз стану оплати праці. 

35. Завдання  і джереладаниханалізуосновнихзасобів. 

36. Аналіз складу і технічного стану основнихзасобів. 

37. Аналіззабезпеченостіосновнимизасобами і 

економічноїефективностівикористання. 

38. Завдання і джереладаниханалізуматеріальнихресурсів. 

39. Аналіз складу матеріальнихресурсів. 

40. Аналіззабезпеченостіматеріальними ресурсами і 

економічноїефективностівикористання. 

41. Завдання та 

джереладаниханалізусобівартостісільськогосподарськоїпродукції. 

42. Загальнаоцінкасобівартостісільськогосподарськоїпродукції. 

43. Аналізвитрат за елементами і статтями. 

44. Аналізсобівартостіокремихвидівсільськогосподарськоїпродукції.  

45. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та 

джерела даних. 

46. Аналіз прибутку  підприємства. 

47. Аналіз рентабельності діяльності підприємства. 

48. Завдання та джерелааналізуфінансового стану. 

49. Аналізосновнихпоказниківфінансового стану  підприємства. 

50. Діагностикаймовірностібанкрутства. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» здійснюється на основі поточно-модульного 
контролю і підсумкового контролю знань (екзамену). 

Поточний контроль знань здійснюється шляхом проведення усного 
опитування, написання контрольних робіт по вивченим темам, захист змістових 
модулів. На семінарських заняттях практикується експрес-опитування, виступи 
здобувачів вищої освіти по складним питанням, дискусії.  

Оцінці підлягають активність роботи здобувача вищої освіти протягом 
семестру при обговоренні теоретичних  питань та вирішенні практичних 
завдань, рівень знань, продемонстрованих у відповідях на практичних заняттях. 

Оцінці самостійної роботи здобувача вищої освіти підлягають виконання 
домашніх практичних завдань. 

Творча робота здобувача вищої освіти оцінюється кафедрою обліку і 
оподаткування. Вона включає:  

 участь в науково-дослідній роботі; 
 виступи в наукових гуртках і конференціях; 
 участь у внутрівузівських олімпіадах з аналізу господарської діяльності; 
 участь у Всеукраїнських олімпіадах з аналізу господарської діяльності. 

Здобувачі вищої освіти, що набрали менше 36 балів до сесії не 
допускаються. До складання екзамену такі здобувачі вищої освіти можуть бути 
допущені тільки після того, як наберуть необхідну кількість балів. 

 

Таблиця 3 Шкала оцінювання ECTS 
Оцінка 
ECTS 

Визначення 
Оцінка в 

балах 
Традиційна 

оцінка 
А Відмінно – відмінне виконання, лише 

з незначною кількістю помилок 
90 – 100 «5» 

ВС Добре – в загальному правильна 
робота з певною кількістю помилок 

75 – 89 «4» 

DE Задовільно – непогано, але з 
незначною кількістю недоліків 

60 – 74 «3» 

ЕX Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим як досягти 
мінімального критерію 

35 – 59 «2» 

F Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота 

1 - 34 «2» 

 

Звільнення здобувача вищої освіти від екзамену можливе тільки за 
рішенням кафедри при значних успіхах здобувача вищої освіти, за поданням 
викладача. Для цих здобувачів вищої освіти встановлюється по дисципліні 100 
балів. 

Підсумковий контроль знань здійснюється шляхом складання екзамену по 
екзаменаційних білетах, які містять два теоретичних питання і одну задачу. 
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