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ТЕМА 1 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ  
(РОБІТ, ПОСЛУГ) 

План 
1. Значення і завдання аналізу виробництва продукції 

(робіт, послуг). 
2. Аналіз обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) 

за номенклатурою та структурою її виготовлення. 
3. Аналіз якості та браку продукції. 
4. Аналіз ритмічності та комплектності виробництва 

продукції. 
 

 

1. Значення і завдання аналізу виробництва 

продукції (робіт, послуг) 
Сучасні умови господарювання надають підприємствам повну 

самостійність з питань виробництва та реалізації продукції: планування і 

організація технологічного процесу, обсяги виробництва, структура продукції, 

контрагенти та напрями реалізації тощо. Правильно обрана стратегія 

виробництва та відповідні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний 

обсяг реалізації та фінансові результати – прибутки, що відповідають 

масштабам цієї діяльності. При цьому необхідно враховувати, що виробнича 

діяльність підприємства зумовлена загальною економічною ситуацією, 

галузевими пропорціями та платоспроможним попитом населення. 

Метою аналізу виробництва та реалізації продукції є знаходження 

шляхів збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції порівняно з 

конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні 

виробничих потужностей і, як результат, – збільшення прибутку підприємства. 

Основне завдання комплексного аналізу виробництва та реалізації 

продукції – аналіз конкурентних позицій підприємства та його здатності до 

швидкого маневрування ресурсами при зміні кон’юнктури ринку. Це 

завдання реалізується шляхом вирішення окремих аналітичних завдань, 

що зазначені на рис. 1. 

Джерела інформації, що використовуються при проведенні аналізу 

виробництва та реалізації продукції, наведені в табл. 1. Наведені джерела 

інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. 
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Оперативний аналіз проводиться за даними первинного обліку (за інформацією 

на рахунках 23, 26, 36, 90 тощо).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виробництва та реалізації продукції 

Завдання аналізу 

оцінка якості планування 

виробництва, напруженості 

та обґрунтованості планів 

діяльності як у цілому, так і 

окремих виробничих 

підрозділів 

оцінка виконання виробничої 

програми за асортиментом, якістю 

і ритмічністю; взаємозв’язку та 

взаємозумовленості показників 

обсягу виробництва, реалізації, 

асортименту, якості продукції 

аналіз динаміки 

обсягів 

виробництва та 

реалізації 

продукції  

оцінка ступеня 

виконання плану 

реалізації продукції 

і виробничої 

програми 

визначення основних 

факторів, що вплинули на 

загальні обсяги виробництва 

протягом останніх років і 

зокрема у звітному періоді  

виявлення і кількісна оцінка 

резервів збільшення 

виробництва та реалізації 

продукції; розробка заходів з 

освоєння виявлених резервів 

Об’єкти аналізу 

обсяг 

виробництва 

та реалізації 

продукції 

ритмічність 

виробництва 

та реалізації 

продукції 

 

якість 

продукції 

асортимент і 

структура 

продукції 

резерви збільшення 

обсягу 

виробництва та 

реалізації продукції  

Етапи аналізу 

Маркетинговий аналіз 

аналіз 

кон’юнктури 

ринку 

аналіз 

цінової 

політики 

 

аналіз системи 

розподілу 

продукції 

аналіз 

конкурентоспро-

можності продукції 

аналіз стадій 

життєвого циклу 

товару  

Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства 

Аналіз обсягу та структури виробництва продукції 

Вивчення динаміки та виконання 
плану виробництва валової і 

товарної продукції порівняно з 
обсягом проданої продукції 

аналіз виконання 
виробничої 
програми за 

асортиментом 

оцінка структури продукції 
та впливу структурних 
зрушень на виконання 
виробничої програми 

аналіз 

якості 

продукції 

аналіз 

ритмічності 

виробництва  

аналіз виконання 

договірних зобов’язань 

та продажу продукції  

аналіз резервів збільшення 

обсягу виробництва та 

реалізації 
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Рис. 1. Завдання, об’єкти і етапи аналізу виробництва та реалізації 

продукції 

Таблиця 1 

Інформаційна база для аналізу виробництва та реалізації продукції 

Група Джерела інформації 

1. Первинні документи 

акт приймання, акт про брак, відомість випуску 

готової продукції, відомість про брак, накладна 

на здачу готової продукції на склад, прибутково-

видаткова накладна, приймально-здавальні 

документи, рахунок-фактура, свідоцтво про якість 

товару, сертифікат відповідності державній системі 

сертифікації, товарно-транспортна накладна 

2. Дані рахунків 

бухгалтерського обліку 

23 „Виробництво”, 26 „Готова продукція”, 

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 

90 „Собівартість реалізації” та інші 

3. Облікові регістри журнал 5. 5Л 

4. Фінансова звітність 

ф. № 1 „Баланс”, ф. № 2 „Звіт про фінансові 

результати”, ф.№5 „Примітки до річної фінансової 

звітності” 

5. Статистична 

звітність 

ф. № 1 – підприємництво „Звіт про основні 

показники діяльності підприємства”, ф. № 1-Б 

„Звіт про фінансові результати і дебіторську та 

кредиторську заборгованість”, ф№1-П (термінова) 

„Терміновий звіт про виробництво промислової 

продукції (робіт, послуг)”, ф № 1-послуги „Звіт 

про обсяги реалізованих послуг” 

6. Інші джерела 

рапорти про випуск продукції, здачу готової 

продукції, дані про простої обладнання, журнал 

техніко-економічних показників роботи цеху, 

робочі наряди, дані про якість продукції, планові 

матеріали відповідного відділу, результати 

попередніх аналітичних досліджень 

 
Прогнозний аналіз виробництва та реалізації продукції застосовується 

при оцінці відповідних альтернативних управлінських рішень. 

 

 

2. Аналіз обсягу виробництва продукції (робіт, 
послуг) за номенклатурою та структурою її виготовлення 
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Аналіз обсягів виробництва продукції звичайно починають з 

оцінки того, як виконано план виробництва підприємством в цілому і в 

розрізі його основних виробничих одиниць, які були рівні виконання за 

місяцями і кварталами звітного періоду, визначають причини можливих 

невдач і винних у цьому осіб. 

Враховуючи складне економічне становище в країні, повсюдний 

спад виробництва, доцільно особливо уважно вивчити динаміку обсягів 

випуску продукції на підприємстві. При цьому використання натуральних 

вимірників обсягів випуску продукції найбільш доречне, оскільки дає 

змогу запобігти перекрученням, котрі заподіює інфляція. Якщо ці 

вимірники не можна використати, то обсяги вимірюють у незмінних цінах. 

Таблиця 2  

Динаміка виробництва продукції на підприємстві 

Показник 

П’ятирічний період 

1-й 

рік 

2-й 

рік 

3-й 

рік 

4-й рік 

(минулий) 

5-й рік 

(звітний) 

1. Виробництво цегли, тис. 

умов, штук 
20 000 13 200 9 400 8 200 11 025 

2. Відсоток до попереднього 

року 
100 66 71,2 87,2 134,5 

3. Відсоток до 1-го року 100 66 47 41 55 

 

Дані табл. 2 свідчать, що обсяги виробництва продукції невпинно 

знижувались в перші чотири роки п’ятиріччя і становили під кінець трохи 

більше половини того, що було у першому році. Водночас можна 

стверджувати, що темпи падіння виробництва в третьому і четвертому 

роках дещо сповільнились, а в останньому навіть почалось зростання 

випуску продукції. Проте загальну динаміку обсягів виробництва слід оці-

нити негативно. 

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов’язково 

визначити, які фактори спричинили таку тенденцію розвитку, й 

відокремити такі, що діяли на народногосподарському рівні, тобто були 

зовнішніми. У нашому прикладі виробництво цегли тісно пов’язане з 

будівництвом, яке зазнало спаду за браком інвестицій в економіці України. 

Проте внутрішні фактори заслуговують на увагу не менше. Обсяг 

виробництва можна збільшити, використовуючи дорожчі матеріали і 

відповідно піднімаючи ціну виробів, або, навпаки, збільшуючи у складі 

рецептур дешеві компоненти, а зекономлені дефіцитні – спрямовувати на 

додатковий випуск продукції. Всі заходи щодо розвитку спеціалізації та 
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кооперації також помітно впливають на обсяги виробництва. Регулювання 

рівня якості та зміни асортименту були „улюбленими” засобами збільшення 

обсягів виробництва на підприємствах і навіть галузях промисловості 

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

„хитрощами” простим зниженням попиту на неякісну та застарілу продукцію. 

Аналіз асортименту і структури випуску продукції. 
Одним із важливих напрямів деталізації обсягу випуску продукції є 

вивчення його в асортиментно-структурному розрізі. Під асортиментом 

розуміють перелік видів продукції, що виробляється, із зазначенням 

обсягів випуску. Більш вузьким поняттям є номенклатура випуску, яка 

характеризує тільки кількість, різноманітність продукції, що виробляється. 

Нарешті, структура – це співвідношення окремих виробів у загальному 

обсязі виробництва, вираженому здебільшого у відсотках. Зміна асортименту 

в порівнянні з планом приводить до асортиментних, а структури випуску – 

структурних зрушень. Взагалі ці явища тісно пов’язані одне з одним, і тому 

ми маємо єдині асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції. 

Зміна асортименту продукції, його оновлення до речі ґрунтується 

на добре відомому явищі – життєвому циклі товару. Помічено, що більшість 

видів продукції мають досить тривалий підготовчий період і період власне 

виробництва. Останній починається з укорінення нового товару на ринку, 

розширенням масштабів його виробництва та продажу. Далі ідуть етапи 

„зрілості” товару і насиченості їм ринку і, нарешті, наступає своєрідне 

старіння виробу, яке супроводжується скороченням обсягів виробництва 

та, наприкінці, припиненням його випуску. 

Дані про виконання плану з асортименту наведено в табл. 3. 

Таблиця 3  

Вихідні дані для аналізу асортименту 

Виріб 

Випуск продукції, тис. грн. Зараховується 

у виконання 

плану 
За 

планом 
Фактично 

Виконання 

плану, % 

А 256 313 122 256 

Б 200 120 60 120 

В 50 60 120 50 

Г 400 400 100 400 

Д 150 190 126 150 

Е* 264 160 61 160 

Є - 80 - - 

Разом 1320 1323 100,2 1136 

* „Е” – новий вид продукції замість застарілої „Є”. 
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Розрахунок показників виконання плану асортименту здійснюють 

трьома способами. 

Перший має назву „спосіб найменшого числа”. Його суть полягає 

у виборі меншої з двох сум. Інакше кажучи, береться фактична сума, проте 

за умови, що вона не перевищує планове завдання. В табл. 3 ці залікові 

суми разом становили 1136 тис. грн. Звідси коефіцієнт асортиментності 

становитиме: 

86,0
1320

1136
асК . 

 

Другий спосіб передбачає брати як загальний показник най-

менший відсоток виконання плану серед усіх виробів, тобто 60%, а у 

вираженні коефіцієнта – 0,6. 

Третій спосіб пропонує знаходити співвідношення кількості 

виробів з повним виконанням плану й кількості планових позицій. Цей 

показник тісно пов’язаний з номенклатурою продукції, тому його 

називають коефіцієнтом номенклатурності: 

667,0
6

4
нК . 

 

Отже, згідно з усіма способами план з асортименту суттєво не 

виконано. Треба зазначити, що сьогодні не можна пояснювати зрушення в 

асортименті й структурі випуску продукції якимись „об’єктивними” 

причинами, бо всі вони оперативно враховуються на самому підприємстві 

через коригування планових завдань. Тому відхилення при виконанні 

плану – це відверто погана праця виконавців і адміністраторів низових 

ланок (дільниць, цехів, філій). При аналізі потрібно звернути увагу на 

розширення й оновлення асортименту. У нашому прикладі 

планувалося – оновлення асортименту на 20% (264 / 1320 х 100), однак 

фактично частка оновленої продукції з урахуванням фактичного обсягу 

випуску становила 12% (160 / 1323 х 100). Суттєвим недоліком є те, що 

підприємство продовжило виробництво застарілої продукції „Є”, яка не 

має належного попиту на ринку. 

Завершуючи аналіз, слід дати оцінку проведеній роботі щодо 

підготовки нових зразків продукції для виробництва. Особлива увага при 

цьому приділяється вивченню стану науково-дослідних і конструкторських 
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розробок взагалі та достатності сум асігнувань на ці заходи (у складі інших 

операційних витрат субрахунок 941). 

3. Аналіз якості та браку продукції 
Таблиця 4 

Сорт 
Посортовий 

коефіцієнт 

За планом Фактично 

Кількість 

виробів, шт. 
Сума, грн. 

Кількість 

виробів, шт. 
Сума, грн. 

І 1,0 630 6300 730 7300 

II 0,9 180 1620 150 1350 

III 0,8 90 720 120 960 

Разом X 900 8640 1000 9610 

 

Плановий коефіцієнт сортності: 

96,0
900

864

900

8,0909,01800,1630





ххх
Кп

. 

 

Фактичний коефіцієнт сортності: 

961,0
1000

961

1000

8,01209,01500,1730





ххх
Кп

. 

 

Оскільки величина фактичного показника більша за планову, 

можна зробити висновок, що фактична сортність продукції вища від планової. 

Спосіб порівняння середньозважених цін. Якщо фактична 

середньозважена ціна одного виробу більша або дорівнює плановій, план 

за сортністю вважається виконаним. Це дуже простий спосіб, проте він має 

істотну ваду – його не можна використовувати для розрахунку загального 

показника підприємства. Виходячи з даних табл. 4: 

Планова ціна виробу .6,9
900

.8640
грн

грн
  

Фактична ціна виробу .61,9
1000

.9610
грн

грн
  

Здійснені розрахунки свідчать також про виконання плану за 

сортністю. 

Спосіб порівняння відсотків виконання плану у вартісному 
і натуральному вираженні. Випередження рівня виконання плану у 

вартісному вираженні 111,2% (9610 / 8640 х 100) в порівнянні з натуральним – 

111,1% підтверджує факт виконання плану за сортністю. 
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З наведених вище трьох способів найбільш універсальним є спосіб 

першосортних одиниць, оскільки він практично виключає вплив зміни й 

асортименту продукції. 

Насамкінець виконують розрахунок впливу зміни кількості та якості 

продукції на обсяг її випуску у вартісному вираженні. 

Розрахунок факторів: 

1) зміна кількості виробленої продукції: 

  .960.6,99001000 грнгрнх   

 2) зміна якості (сортності) продукції: 

  .10.10006,961,9 грнгрнх   

Разом                                         + 970 грн. 

Перевірка розрахунку: .97086409610 грн  

Частина виробів у процесі виробництва псується через порушення 

технології, несправності устаткування або низьку кваліфікацію чи 

несумлінність робітників. Це явище має назву „брак продукції”. 

Брак може бути остаточним і виправним. При аналізі ви-

значають загальну суму браку і відносну його величину (% браку), а також 

вивчають динаміку цього показника за ряд періодів. Особливу увагу 

потрібно приділити виявленню так званого прихованого браку, який з 

різних причин не обліковується. Цей брак фігурує як доброякісні деталі, 

напівфабрикати і навіть готові вироби і є причиною порушення в 

майбутньому ритмі роботи і несподіваних збитків. 

Аналізуючи брак, обов’язково з’ясовують причини його виникнення, 

місцезнаходження, час і винуватців. 

Важливими умовами профілактики браку є: 

- висока культура й організація виробництва; 

- стабільний ритм роботи і постачання; 

- впровадження у виробництво сучасних технологій і устаткування; 

- підвищення кваліфікації персоналу, його дисциплінованості і 

відповідальності тощо. 

Варто також пам’ятати, що між якістю продукції і величиною 

браку існують складні й суперечливі зв’язки. Наприклад, зростання кількості 

бракованої продукції не обов’язково спричиняє погіршення її якості, як це 

іноді вважається. Рівень браку – це передусім показник якості роботи, 

налагодженості технологічних процесів і організації виробництва. Це 

також показник порушення ритму виробництва, погіршення організації та 

контролю за виробництвом. 
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Зміна рівня якості продукції може спричиняти також зворотній 

вплив на обсяг випуску продукції. Механізми впливу пов’язані зі зміною 

трудомісткості продукції, норм витрат сировини і матеріалів тощо. 

І навпаки. Форсування виробничих процесів, які забезпечують 

додаткові обсяги продукції, зазвичай негативно відбивається на якості 

продукції. 

Виявлення такої взаємодії показників – досить складне завдання 

економічного аналізу і потребує неабияких зусиль, високих професійних 

навичок аналітиків, а також додаткових джерел інформації. 

 
 
4. Аналіз ритмічності та комплектності вироб-

ництва продукції 
Важливе значення при вивченні діяльності підприємства має аналіз 

ритмічності виробництва продукції. Ритмічність випуску продукції 
– виробництво продукції відповідно до встановленого графіку (прийнятого 

завдання) за певний період часу (день, декада, місяць, квартал). Ритмічність 

не завжди означає рівномірність (в рівні проміжки часу випуск однакового 

обсягу продукції), так як прогнозні завдання не можна розподілити 

порівну. 

Ритмічність виробництва – це збалансована діяльність 

підприємства, яка сприяє ритмічному виробництву продукції та 

виконанню своїх зобов’язань перед споживачами. Порушення ритмічності 

виробництва, як правило, призводить до неповного використання виробничих 

потужностей, збільшення обсягу незавершеного виробництва та залишків 

готової продукції на складах, уповільнення оборотності капіталу; перевитрачання 

фонду оплати праці, надурочної роботи, браку та відповідно до 

підвищення собівартості продукції, зменшення суми прибутку, погіршення 

фінансового стану підприємства. 

Аналіз ритмічності проводять шляхом зіставлення фактичних і 

прогнозних даних про випуск (питому вагу випуску) за декадами, місяцями та 

кварталами в цілому по підприємству і за окремими структурними 

підрозділами. 

Аналіз ритмічності випуску товарної продукції проведемо за 

даними табл.5. 

 

 

 

 



 13 

Таблиця 5 

Ритмічність випуску товарної продукції, % 

Показник План Факт Відхилення 

Питома вага випуску продукції у третьому 

місяці відповідного кварталу в загальному 

обсязі випуску продукції за квартал:  

- у березні 

 

 

 

17,4 

 

 

 

23,6 

 

 

 

+6,2 

- у червні 18,3 20,9 +2,6 

- у вересні 17,6 28,3 +10,7 

- у грудні 18,9 27,7 +8,8 

Питома вага випуску продукції у IV кварталі 

в загальному обсязі випуску продукції за рік 
13,3 13,8 +0,5 

 

Аналізуючи дані табл. 5, можна зробити висновок, що на підприємстві 

існують суттєві порушення ритмічності. Так, питома вага випуску продукції 

у третьому місяці кварталу перевищує планову від 2,6 пунктів до 10,7. 

Для характеристики ритмічності виробництва використовуються 

прямі та непрямі показники. До прямих показників відносяться:: 

- коефіцієнт ритмічності; 

- коефіцієнт варіації; 

- коефіцієнт аритмічності; 

- питома вага виробництва продукції за кожну декаду до місячного 

випуску, за кожний місяць до квартального випуску, за кожний квартал до 

річного обсягу виробництва; 

- питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного 

місяця до третьої декади попереднього місяця тощо. 

До непрямих показників ритмічності відносяться: наявність 

доплат за надурочні роботи, оплата простоїв з вини господарюючого 

суб’єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку та несвоєчасне 

відвантаження продукції тощо. 

Зведене оцінювання ритмічності проводять шляхом розрахунку 

коефіцієнта ритмічності ( рК ), який можна визначити декількома 

способами, (як за абсолютними показниками випуску, так і за їх питомою 

вагою): 

1. Як відношення обсягу продукції, зарахованого у виконання 

прогнозу (плану), до планового випуску продукції (табл. 6).  
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Таблиця 6 

Аналіз ритмічності випуску продукції 

Період 

Випуск продукції (грн.) Коефіцієнт 

виконання 

прогнозу 

Випуск продукції, 

зарахований у виконання 

прогнозу по ритмічності 
Прогноз Факт 

1 А1 А2 А2 / А1 А2 (якщо А2А1) 

 В1 В2 В2 / В1 В2 (якщо В2В1) 

Разом А1 + В1 А2 + 32 гр. 3 / гр. 2 А2 + В2 (підсумок по 5) 

 

Якщо 1рК , значить, фактична ритмічність відповідає плановій. 

Чим менше коефіцієнт ритмічності, тим менш ритмічно працює підприємство. 

2. Як суму фактичної питомої ваги виробництва продукції, але не 

більше планового (прогнозного) їх рівня. 

За відсутності прогнозних показників ритмічності їх можна 

самостійно розрахувати, виходячи із визначення поняття ритмічності. 

Наприклад, за декаду необхідно виконати третину (33,3%) місячного 

плану, за квартал – четверту частину (25%) річного тощо. 

Разом з тим на окремих підприємствах (на яких тривалий операційний 

цикл, значний сезонний вплив на обсяги виробництва тощо) планом, як 

правило, передбачено нерівномірний випуск продукції. Отже, оцінка 

ритмічності проводиться з урахуванням планових даних, передбачених 

графіками. 

Проведемо аналіз ритмічності виробництва за даними табл. 7.  

Таблиця 7 

Аналіз ритмічності виробництва 

Декади 

місяця 

Обсяг 

виробництва, 

грн. 

Питома вага,  

% 
Виконання 

плану, % 

Зараховується в 

рахунок виконання 

плану 

план факт план факт грн. % 

1 2300 2243 33,0 30,0 32,2 2243 32,2 

2 2430 2390 34.9 31,9 34,3 2390 34,3 

3 2240 2850 32,1 38,1 40,9 2240 32,1 

Разом 6970 7483 100,0 100,0 107,4 6873 98,6 

 

Аналізуючи дані табл. 7, можна зробити висновок, що фактичний 

обсяг виробництва був більший за плановий на 7,4%, що склало 513 грн. 

При цьому фактична структура виробництва за декадами місяця значно 

змінилася в порівнянні з плановою. Так у І-ій та ІІ-ій декадах план 
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недовиконано на 3%, за ІІІ-ій – перевиконано на 6%. За рахунок цього у 

виконання плану зараховано менше 98,6% від загального обсягу виробництва. 

За даними табл. 7 розрахуємо коефіцієнт ритмічності: 

%6,98%1,32%3,34%2,32 рК , 

або 

%6,98%100
6970

6873
 хК р

. 

 

рК  свідчить про те, що в строки, встановлені планом-графіком, 

підприємством випущено 98,6% продукції. 

Коефіцієнт варіації ( вК ) визначається як відношення середньо-

квадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, 

квартал) до середньодобового (декадного, місячного, квартального) планового 

випуску продукції: 

 
пл

пл

в
ВП

nВПВП
К

 


/
2

, 

де  2плВПВП  – квадратичне відхилення від середньогодобового 

(декадного, місячного, квартального) завдання;  

n  – число планових завдань, що додаються;  

плВП  – середнє добове (декадне, місячне, квартальне) завдання за графіком. 

 

Коефіцієнт варіації показує середнє відхилення випуску продукції 

за календарними періодами. За даними табл. 7 проведемо розрахунок: 

      
132,0

2323

3/232328502323239023232243
222




вК . 

 

У нашому прикладі коефіцієнт варіації складає 0,132. Це означає, 

що випуск продукції за декадами відхиляється від графіку в середньому на 

13,2%. 

Оскільки коефіцієнт ритмічності не фіксує випадків перевиконання 

завдання, що мають також негативний вплив на загальну ритмічність, 

підраховують коефіцієнти аритмічності, які дорівнюють підсумку позитивних 

і негативних відхилень від прогнозного завдання. Чим неритмічніше 

працювало підприємство, тим більші коефіцієнти аритмічності, та навпаки. 
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Коефіцієнт аритмічності можна визначити як різницю між коефіцієнтом 

ритмічності і одиницею. 

За даними табл. 7 коефіцієнту аритмічності дорівнює:  

014,0986,01 аК . 

Після того, як буде з’ясовано рівень аритмічності виробництва, 

визначають основні причини, що спричиняють порушення ритмічності. 

Необхідно вивчити як зовнішні, так і внутрішні причини неритмічного 

виробництва: забезпеченість робочою силою, матеріальними ресурсами, 

основними засобами; рівень організації виробництва, праці, управління, 

оперативного планування, обліку та контролю, наявність і комплектність 

матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, ритмічність постачання, 

плинність кадрів. 

У процесі аналізу необхідно підрахувати втрачені можливості 

підприємства з випуску продукції через неритмічність роботи, тобто 

визначити вартість недоданої продукції у встановлені планом-графіком 

строки в результаті неритмічної діяльності підприємства. Для цього в 

економічній літературі наводяться різні способи: 

- різниця між фактичним і можливим випуском продукції, розрахованим 

виходячи з найбільшого середньодобового (середньодекадного, середньомісячного, 

середньоквартального) обсягу виробництва (7483 – 2850) х 3 = -1067 грн.); 

- вартість недовипущеної продукції розраховується як добуток 

планового обсягу виробництва і коефіцієнта аритмічності: 

.58,97014,06970 грнхКхВПВП ао   

 

Висновки, які зробить аналітик після оцінки аритмічності виробництва, 

залежать від багатьох обставин. При цьому в центрі уваги повинно бути 

поставлено розуміння наслідків неритмічної роботи підприємства та його 

окремих ланок, адже неритмічний випуск продукції може бути однією з 

причин невиконання плану реалізації, а також застосування до підприємства 

економічних санкцій. 

У висновку за результатами проведеного аналізу розробляють 

конкретні заходи з усунення причин неритмічної роботи. 

Ритмічність тісно пов’язана з комплектністю виробництва. 

Це поняття може бути визначено як пропорційність, збалансованість 

виробництва окремих деталей, вузлів, напівфабрикатів. Засобом, що забезпечує 

необхідний обсяг збірних робіт при деяких неузгодженнях поточного 

виробництва деталей, є незавершене виробництво. Тому, при аналізі 

комплектності виробництва необхідно звертати увагу і на комплектність 
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залишків деталей та вузлів у незавершеному виробництві. Водночас 

необхідно переконатись, наскільки фактична наявність деталей відповідає 

даним обліку та плановій потребі. На підставі даних про залишки на 

рахунку 23 „Незавершене виробництво”, балансу ф. №1 (ряд. 120), 

інформації оперативного обліку, використовуючи методичні прийоми 

економічного аналізу, вивчають динаміку темпів змін, ; загальну вартість і 

склад незавершеного виробництва, порівнюють відповідність фактичних 

залишків діючим нормативам. На підставі отриманих результатів розробляють 

відповідні заходи щодо удосконалення системи оперативного планування, 

обліку та контролю за виробництвом.  
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ТЕМА 2 
АНАЛІЗ ПОПИТУ, СТАНУ РИНКУ  

Й ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) 
ПІДПРИЄМСТВА 

План 
1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу 

маркетингової діяльності підприємства. 
2. Аналіз реалізації продукції (робіт, послуг). 
3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

 

 

1. Значення, завдання та інформаційна база 

аналізу маркетингової діяльності підприємства 
Перед здійсненням аналізу виробництва продукції необхідним є 

проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства для визначення 

оптимальних напрямів виробництва продукції, оскільки підприємство „має 

виробляти те, що продається, а не продавати, те що виробляється”. З цією 

метою здійснюють маркетинговий аналіз, предметом вивчення якого є 

зовнішнє середовище підприємства, зокрема ринкове. 

Під зовнішнім середовищем розуміють сукупність всіх елементів, 

зміна властивостей яких впливає на господарюючий суб’єкт, а також на 

тих об’єктів, чиї властивості змінюються у результаті зміни поведінки 

системи (контрагенти підприємства, органи державної влади, місцевого 

самоврядування, різноманітні макроекономічні фактори тощо). Зовнішнє 

середовище є динамічним. Одночасно з прискоренням технічного прогресу 

розширюються масштаби ринку, змінюються вимоги споживачів до продукції, 

кон’юнктура ринку тощо. Взаємодію зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства наведено на рис. 1.  

Сутність маркетингу полягає у виявленні та усуненні протиріч між 

запланованим розвитком підприємства та кон’юнктурою ринку, що 

реалізується шляхом організації і управління діяльністю підприємства, яка 

спрямована на забезпечення збуту продукції з метою отримання максимального 

прибутку. Мета маркетингового аналізу полягає у вивченні ринку за 

допомогою прийомів і способів економічного аналізу. 

Оскільки комплекс питань, з яким пов’язана маркетингова діяльність, 

полягає у вивченні споживчих властивостей продукції, що виготовляється, 

цінової політики підприємства, шляхів збуту продукції і стимулюванні 

збуту, основними етапами маркетингового аналізу є: 
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1) аналіз кон’юнктури ринку; 

2) аналіз цінової політики; 

3) аналіз системи розподілу продукції; 

4) аналіз конкурентоспроможності продукції; 

5) аналіз стадій життєвого циклу товару. 

 
Рис. 1. Взаємодія зовнішнього та внутрішнього середовищ 

 

Аналіз попиту, пропозиції та ціни – ринкових показників, що 

впливають на прийняття рішення клієнтом – основа маркетингового 

аналізу кон’юнктури ринку. На цьому етапі маркетинговий аналіз дозволяє 

оцінити перспективи розвитку підприємства та уточнити заплановані 

розміри торговельного обороту, тобто оптимізувати програму продаж. Крім 

того, маркетинговий аналіз дає можливість визначити збутову політику 

підприємства, що відповідає потребам ринку, і розробити оптимальний 

план виробництва. 

Основні завдання маркетингового аналізу кон’юнктури ринку: 

- оцінка місткості ринку або окремих його сегментів (розміру та 

структуру попиту на ринку); 

- визначення впливу окремих факторів на зміну ринків збуту (ступеня 

проникнення на ринок продукції з урахуванням розвитку конкуренції; 

співвідношення якості продукції, ціни та наявності післяпродажного 
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обслуговування; зміни споживчих переваг конкурентної продукції; зміни 

доходів покупців, насиченості ринку тощо); 

- вивчення показників збуту продукції; 

- розробка пропозицій щодо формування ринків збуту. 

Важливим показником збуту продукції є ринкова частка, що 

відображає відношення обсягу продажу певного виду продукції даного 

підприємства до сумарного обсягу продажу даного виду продукції всіма 

підприємствами, що діють на ринку. 

При маркетинговому аналізі кон’юнктури ринку окрім ринкової 
частки вивчається ряд інших показників. 

Коефіцієнт цінової еластичності (
цЕ ) характеризує ступінь 

чутливості попиту до зміни ціни та визначається за формулою: 

і

ц
Ц

ПТ
Е




 , 

де ПТ  – відсоткова зміна попиту і -го товару; 

іЦ  – відсоткова зміна цін на товар. 

 

Коефіцієнт еластичності попиту до доходу ( дЕ ) характеризує 

ступінь чутливості попиту на товар при зміні доходу споживачів: 

Д

ПТ
Е і

д



 , 

де Д  – відсоткова зміна доходів покупців. 

 

Проведемо аналіз кон’юнктури ринку на продукцію підприємства, 

враховуючи, що доходи покупців зросли на 5,0% (табл. 1).  

Найбільшу ринкову частку в своєму секторі займає продукція А – 

9%, однак в динаміці обсяг попиту зменшився на 3% в основному за рахунок 

підвищення ціни. Для підприємства найбільш доцільним є виготовлення 

продукції А, оскільки при цьому підприємство отримує максимальний 

прибуток – 300 тис. грн. ((6 – 4) х 150 тис. од.). Прибуток від реалізації 

продукції Б і Г є тотожним і дорівнює 252 тис. грн. ((5,5 – 3,4) х 120 тис. 

од.) та ((4,8 – 3,0) х 140 тис. од.). Однак на продукцію Б попит є 

еластичним, саме тому необхідним є проведення граничної цінової 

політики. Коефіцієнт цінової еластичності за продуктом А є від’ємним, що 

свідчить про нееластичність попиту на даний вид продукції. 
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Таблиця 1 

Аналіз кон’юнктури ринку продукції підприємства 
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ціни 
обсяг 

попиту 

А 4,0 6,0 150 10000 9,0 + 4,0 -3,0 -0,75 -0,6 

Б 3,4 5,5 120 15000 4,4 + 3,0 + 4,5 1,5 0,9 

В 3,5 5,0 100 12000 4,2 + 2,0 + 3,0 1,5 0,6 

Г 3,0 4,8 140 14000 1,0 + 2,5 -7,0 -2,8 - 1,4 

 

Попит еластичний, якщо величина коефіцієнтів еластичності попиту 

до доходу та цінової еластичності більше одиниці, й нееластичний – 

менше одиниці. При нульовому значенні коефіцієнта еластичності, попит 

абсолютно нееластичний: зміна ціни не призводить до зміни попиту на 

продукцію. Якщо коефіцієнт еластичності рівний одиниці, то це свідчить 

про рівність темпів зростання попиту та зниження ціни. Розрізняють також 

абсолютно еластичний попит, коли при незмінній ціні або її зростанні 

попит на продукцію збільшується до межі купівельних можливостей, що 

частіше за все буває в умовах інфляції. 

При вивченні впливу окремих факторів на зміну попиту на ринку 

важливою є оцінка ризику продажу продукції за умови, що споживачі 

продукції відмовляються її купувати. Ризик визначає величину можливих 

збитків підприємства (матеріальних і моральних). Кожне підприємство 

повинно знати величину втрат за умови часткової реалізації продукції. Для 

уникнення наслідків ризику необхідно вивчити фактори його виникнення з 

метою пошуку шляхів недопущення або мінімізації витрат. Ці фактори 

можуть бути як зовнішні, так і внутрішні (рис. 2). 

Одним з напрямів маркетингового аналізу є цінова політика 

підприємства на товарних ринках. Ціна визначає ефективність діяльності 

всіх ланок виробничо-збутової діяльності підприємства. Цінова політика 

підприємства включає: оцінку впливу типів ринку на цінову політику; 

дослідження методів ціноутворення; виявлення факторів, що визначають 

цінову політику (витрат, попиту, конкуренції); визначення умов і методів 

формування початкової ціни на товар; оцінку варіантів зміни ціни конкурентами. 
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Рис. 2. Фактори виникнення ризику 

 

Аналіз цінової політики підприємства зводиться до виконання 

ряду завдань для досягнення відповідних цілей (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зв’язок цілей і завдань аналізу цінової політики 
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Дослідження системи розподілу продукції є важливим напрямом 

маркетингового аналізу. Основними завданнями аналізу системи розподілу 

продукції є: 

- дослідження динаміки, структури каналів збуту та системи розподілу 

продукції; 

- оцінка частки підприємства на ринку, невикористаних резервів 

щодо збільшення цієї частки; 

- розробка пропозицій щодо поліпшення мережі розподілу продукції 

та каналів збуту. 

Проведемо аналіз каналів збуту основної продукції підприємства 

(табл. 2). 

Таблиця 2  

Характеристика каналів збуту продукції 

Канал збуту 

Обсяг 

реалізації,  

тис. грн. 

Питома 

вага, % 
Відхилення 

1-й рік 2-й рік 
1-й 

рік 

1-й 

рік 
+/- % 

пунктів 

структури 

1. Оптові торгові 

організації 
80,00 95,00 27 21,2 + 15,00 + 18,75 -5,8  

2. Роздрібні 

торгові організації 
40,00 70,00 13 15,5 +30,00 +75,00 +2,5 

3. Спеціалізовані 

відділи 

60,00 

 

85,00 

 

20 

 

18,9 

 

+25,00 

 

+41,67 

 
-1,1 

4. Фірмові 

магазини 
120,00 200,00 40 44,4 +80,00 +66,67 +4,4 

Разом 300,00 450,00 100 100 +150,00 -50,00 - 

 

За даними табл. 2 загальна кількість реалізованої продукції 

збільшилася з 300 тис. грн. до 450 тис. грн. При цьому збільшився обсяг 

реалізації через фірмові магазини на 4,4%, що складає 80 тис. грн. Разом з 

тим питома вага реалізації через оптові магазини та спеціалізовані відділи 

зменшилася, хоча в абсолютному вираженні показники збільшувалися. 

Конкурентоспроможність – це якісна характеристика продукції, 

яка відрізняє її від продукції конкурента як за ступенем відповідності 

конкретній потребі, так і за витратами на її задоволення. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції базується на дослідженні 

потреб покупця і вимог ринку. Для того, щоб товар задовільняв потреби 

покупців, він повинен відповідати визначеним параметрам. 



 24 

Основні завдання аналізу конкурентоспроможності продукції: 

- оцінка конкурентоспроможності; 

- вивчення факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності; 

- розробка заходів для забезпечення необхідного рівня конкуренто-

спроможності продукції. 

Методика аналізу конкурентоспроможності продукції передбачає 

попереднє формулювання вимог до виробу та визначення переліку показників 

оцінки конкурентоспроможності (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Формулювання вимог до виробу та визначення переліку 

показників оцінки конкурентоспроможності продукції 

Вивчення  

ринку 

Вивчення 

запитів покупців  

Збір даних про 

конкурентів 

Формулювання вимог до виробу та визначення  

переліку показників оцінки конкурентоспроможності продукції 

Технічні 

параметри 

Естетичні 

параметри 

властивості товару, сфера його застосування і 

призначення  

зовнішній вигляд товару, етикетки, упаковка 

Ергономічні 

параметри 

відповідність товару вимогам користувача, його зручність 

та нешкідливість, наявність інструкції з використання 

Нормативні 

параметри 
відповідність товару існуючим нормам і стандартам 

Економічні 

параметри  

рівень цін на товар, сервісне обслуговування, 

наявність гарантії 

Визначення рівня одиничних і групових параметрів 

конкурентоспроможності 

Розрахунок інтегральних показників конкурентоспроможності 

Розробка заходів з підвищення конкурентоспроможності  
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У процесі аналізу конкурентоспроможності продукції необхідно 

виявити реальних і потенційних конкурентів, провести аналіз показників їх 

діяльності, оцінити цілі та стратегію щодо захоплення частки на ринку, 

технологію виробництва, якість продукції і цінову політику. 

Для оцінки конкурентоспроможності продукції необхідно зіставити 

параметри продукції, що аналізується, і продукції-конкурента. З цією 

метою розраховуються одиничні, групові та інтегральні показники конкуренто-

спроможності продукції (табл. 3). 

Таблиця 3 

Порядок розрахунку показників конкурентоспроможності 

Показники 

конкуренто-

спроможності 

Позначення 
Формула 

розрахунку 
Характеристика 

Одиничний 

показник 
 g  100

1

х
P

P
g   

відображає відсоткове 

відношення рівня будь-

якого технічного або 

економічного параметру 

( P ) до величини того ж 

параметру продукту – 

конкурента ( 1P ), 

прийнятого за 100% 

Груповий 

показник 
 G   ii gхaG  

об’єднує одиничний 

показник ( ig ) за однорідною 

групою параметрів 

(технічних, економічних, 

естетичних), застосовуючи 

вагові коефіцієнти ( ia ), 

визначені експертним 

шляхом 

Інтегральний 

показник 
 I  

G

G
I T  

характеризує відношення 

групового показника за 

технічними параметрами 

( TG ) до групового 

показника за економічними 

параметрами  G  
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При аналізі конкурентоспроможності продукції доцільним є також 

використання показника ринкової частки продукції (див. аналіз кон’юнктури 

ринку). Чим більшою є ця частка, тим вища фактична конкуренто-

спроможність продукції підприємства на даному ринку, і навпаки. При 

оцінці конкурентоспроможності продукції використовуються також 

рейтингові, матричні та табличні методи. 

Процес вивчення конкурентоспроможності продукції, що реалізується 

на ринку, має проводитися безперервно та систематично. 

Ринок збуту впливає на обсяги продаж продукції, середній рівень 

цін, виручку від реалізації продукції і суму отриманого підприємством 

прибутку. Відповідно до рівня цих показників визначають життєвий цикл 

товару. 

Життєвий цикл товару – це період існування товару на 

ринку. Концепція життєвого циклу товару полягає у тому, що будь-який 

товар з певними споживчими властивостями з плином часу витісняється з 

ринку більш досконалим, якому властиві кращі споживчі властивості. 

Теорія життєвого циклу товару розглядає товар як живий організм 

з притаманними йому стадіями розвитку (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Життєвий цикл товару 

 

До процесу продажу розрізняють нульову стадію життєвого циклу 

товару, що пов’язана з вивченням, дослідженням і розробкою нового товару. 

На етапі виведення товарів на ринок спостерігається період 

повільного зростання збуту, де через великі витрати на введення товару 

прибутку ще немає, а комерційна діяльність є збитковою, так як значна 
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сума коштів спрямовується на покриття витрат, пов’язаних з нульовою 

стадією життєвого циклу товару. Товари прийнято називати на цьому етапі 

„знаком питання” („важкими дітьми”), оскільки ще не зрозуміло, чи 

принесуть вони підприємству прибуток, потребуючи додаткових витрат, 

пов’язаних з освоєнням нових шляхів збуту, додаткової реклами тощо. 

На другому етапі життєвого циклу відбувається швидке 

розширення обсягів продажу продукту на ринку. Товар починає приносити 

прибуток. Проте на цьому етапі виникають певні труднощі, пов’язані з 

тим, що конкуренти пропонують аналогічний продукт. Тому поточні 

завдання підприємства значною мірою зосереджені на залученні інтересів 

покупців не просто до даного продукту, а до продукту своєї марки. На 

цьому етапі відбувається конкурентна боротьба за частку підприємства на 

ринку. 

Товари мають назву „зірки”, оскільки мають перспективи високого 

темпу розвитку. Вони сприяють економічному зростанню підприємства та 

репрезентують значні інвестиційні можливості. 

Третій етап життєвого циклу – етап зрілості товару. Він 

охоплює період, якому відповідає насичення ринку даним товаром і 

відносній стабілізації. Товар має стабільний ринок, приносить регулярний 

прибуток. Для даного етапу характерними є посилення цінової конкуренції, 

повільне зниження цін, що призводить до поступового зниження прибутковості 

товару. Товари мають назву „дійні корови”, оскільки вони є головним 

джерелом доходів підприємства і не потребують додаткових витрат щодо 

руху на ринку. 

На четвертому етапі життєвого циклу товар виходить з ринку, 

попит скорочується. Це призводить до значного зменшення прибутковості. 

Товари – „собаки” („невдахи”), адже вони не приносять прибутку і не 

сприяють економічному зростанню. Підприємство зосереджує увагу на 

тому, як найбільш вигідно зняти товар з виробництва та піти з ринку, або 

вчасно попередити спад попиту на товар шляхом його удосконалення або 

заміною іншими. 

Знання впливу кожного етапу на обсяг реалізації і рентабельність 

допоможе спланувати грошові надходження і стратегію збуту. Характеристика 

зміни основних показників залежно від етапів життєвого циклу товару 

наведена в табл. 4. 
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Таблиця 4  

Характеристика зміни показників залежно від етапів 

Показники 
Етапи виведення 

товарів на ринок 

Етап 

зростання 

Етап 

насичення 

Етап  

спаду 

Характеристика 

Обсяг 

збуту 
невеликий 

швидко 

зростає 

повільно 

спадає 
зменшується 

Сума 

прибутку 
незначним максимальний зменшується 

низький або 

нульовий 

Споживачі любителі нового 
масовий 

ринок 

масовий 

ринок 
відстаючі 

Кількість 

конкурентів 
невелика 

постійно 

зростає 
велика зменшується 

Відповідна реакція виробників 

Основні 

стратегічні 

зусилля 

розширення 

ринку 

проникнення 

вглиб ринку 

відстоювання 

своєї частки 

ринку 

підвищення 

рентабельності 

виробництва 

Витрати на 

маркетинг 
високі 

високі, але 

низькі в 

процентному 

відношенні 

зменшуються невеликі 

Основні 

зусилля 

маркетингу 

створення 

інформації про 

товар 

створення 

переваг 

марки 

створення 

популярності 

марки 

Селективний 

вплив 

Ціна висока низька найнижча зростаюча 

 

Отже, одержання максимального прибутку можливе лише при 

формуванні стратегії розвитку підприємства на основі вивчення ринкового 

середовища. Аналіз кон’юнктури ринку, цінової політики, системи 

розповсюдження товару, конкурентоспроможності продукції та оцінка 

стадій життєвого циклу товару дозволяє оцінити всі аспекти динаміки 

ринкового середовища та врахувати їх при виробництві та реалізації 

виготовленої продукції. 

 

 

2. Аналіз реалізації продукції  (робіт, послуг) 
У процесі аналізу необхідно вивчити зміни не тільки в обсязі 

виробництва товарної продукції, але й у обсязі її реалізації. Від обсягу 

продажів залежить фінансовий результат підприємства, його фінансове 
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становище і платоспроможність. Аналіз реалізації продукції виконується 

за кожен місяць, квартал, півріччя і рік. У процесі аналізу фактичні дані 

порівнюються з плановими, даними попередніх періодів, розраховуються у 

відсотках відхилення від плану, темпи росту і приросту за аналізований 

період, абсолютне значення 1% приросту. Можливі два варіанти методики 

аналізу реалізації продукції. Якщо виторг на підприємстві визначається за 

відвантаженням товарної продукції, то баланс товарної продукції буде 

мати такий вигляд: 

кн ГПРПТПГП  , 

кн ГПТПГПРП  . 

 

Приклад: 

Показники 

М
и
н
ул

и
й
 р

ік
 Поточний рік Відхилення 

План Факт 

абсолютні,  

тис. грн. 

відносні,  

% 

від 

минулого 

року 

від 

плану 

від 

минулого 

року 

від 

плану 

1. Залишки 

нереалізованої ТП 

на початок року, 

тис. грн. 

180 - 120 -60  -33,3 - 

2. Обсяг 

виробництва 

продукції 

1150 1200 1230 80 30 6,9 2,5 

3. Залишки 

нереалізованої 

продукції на кінець 

року, тис. грн. 

160 - 110 -50 - -31,3 - 

4. Обсяг ТП, 

призначений до 

реалізації 

1170 1200 1240 70 40 6,0 3,3 

 

Якщо виторг визначається після оплати відвантаженої продукції, 

то товарний баланс записують так: 

ккнн ГПОТРПОТТПГП  , 

ккнн ГПОТОТТПГПРП  . 
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де кн ГПГП ,  – відповідно залишки готової продукції на початок і кінець 

періоду. 

ТП  – вартість випуску товарної продукції. 

РП  – обсяг реалізації продукції за звітний період. 

кн ОТОТ ,  – залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду, 

не оплачені покупцем. 

 

Розрахунок впливу цих факторів на обсяг реалізації продукції 

виконується в порівнянні фактичних показників із плановими і обчисленні 

абсолютного і відносного приросту кожного з них. Для вивчення впливу 

цих факторів аналізується баланс товарної продукції (ТП ). Аналіз 

реалізації продукції тісно пов’язаний з аналізом виконання договірних 

зобов’язань з постачання продукції. Недовиконання плану за угодами 

обертається для підприємства зменшенням виторгу, прибутку, штрафними 

санкціями. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити 

ринки збуту продукції, що спричинить спад виробництва. У процесі ана-

лізу визначається виконання плану постачань за місяць і з нарощенням у 

цілому по підприємству, з урахуванням окремих споживачів, видів продукції, 

аналізуються причини недовиконання плану, і дається оцінка діяльності з 

виконання договірних зобов’язань. Відсоток виконання договірних зобов’язань 

розраховується як відношення різниці між плановим обсягом відвантаження 

з договірними зобов’язаннями і його недовиконанням до планового обсягу. 

пл

нпл
дп

ОП

ОПОП
К


 , 

де К  – коефіцієнт договірних постачань; 

плОП  – обсяг планової продукції; 

нОП  – недовиконання обсягу планового відвантаження. 

 

Недовиконання обсягу постачань негативно позначається не тільки 

на підсумку діяльності підприємств, але й на роботі торгових організацій, 

підприємств-суміжників, транспортних організацій. У процесі аналізу 

також необхідно вивчити причини збільшення неоплачених залишків 

продукції, відвантажених покупцеві. Якщо терміни оплати її ще не 

наступили, то це нормальне явище; прострочена заборгованість покупців за 

товари ускладнює фінансовий стан підприємств, тому необхідно вживати 

заходи для стягнення неоплачених сум. Обсяг виробництва товарної 
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продукції на підприємстві залежить від різноманітних факторів. За 

економічним змістом їх можна згрупувати на три групи: 

1 група – забезпеченість підприємства трудовими ресурсами й 

ефективність їхнього використання; 

2 група – забезпеченість основними фондами, у тому числі машинами 

й устаткуванням, і ефективність їхнього використання; 

3 група – забезпеченість сировиною і матеріалами й ефективність 

їхнього використання. 
 

 

3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємства 

Згідно із Законом про підприємства в Україні можливість зовніш-

ньоекономічної діяльності створюється для підприємств усіх форм влас-

ності, які самостійно вибирають напрямки, цілі і партнерів по співпраці. 

Відповідно до встановленого порядку зовнішньоекономічні зв’язки 

здійснюються на основі господарських договорів по спеціалізації) і 

кооперування у виробництві, науково-технічну співпрацю, торгівлю, на 

основі протоколів про встановлення прямих виробничих і науково-

технічних зв’язків та ін. Такі відносини встановлюються за погодженням з 

МЗЕС України. 

З включенням у зовнішньоекономічну діяльність підприємства 

стають одним із специфічних об’єктів економічного аналізу. Економічний 

аналіз дозволяє вивчати три групи проблем: по-перше, стан і розвиток 

світового господарства й економіки будь-якої країни, будь-якої форми; по-

друге, економіко-правове середовище зовнішньоекономічної діяльності, 

конкурентну сферу; по-третє, сегментацію світового ринку, пріоритетні 

напрямки активізації на ньому. 

Можна виділити три основні етапи економічного аналізу зовнішньо-

економічної діяльності. Перший етап – це обґрунтування доцільності – 

переваг укладення договору, контракту, протоколу із зовнішньоеконо-

мічної співпраці. Для цього виділяються цілі і пріоритети, обґрунто-

вуються різноманітні варіанти співпраці, оцінюються ресурсні можливості, 

стратегія і тактика співпраці. Другий етап здійснюється у ході реалізації 

угод міжнародної співпраці, що передбачає спостереження за раціональним 

використанням ресурсів, усунення небажаних відхилень від розроблених 

завдань, регулювання процесів, співпраці залежно від зміни умов. Як 

правило, тут переважають методи оперативного аналізу і постійного 

контролю. Третій етап передбачає аналітичну оцінку виконання угод по 
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зовнішньоекономічній діяльності, досягнути виробничо-фінансових результатів, 

втрачених можливостей і упущеної вигоди. При цьому уточнюється стратегія 

зовнішньоекономічної діяльності, проводиться пошук нових форм міжнародної 

співпраці і його економіко-правових гарантій. 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності розглядається у системі 

комплексного економічного аналізу діяльності підприємств у цілому, а 

сфера зовнішньоекономічної співпраці досліджується за моделями те-

матичного аналізу. Зокрема, виділяються такі напрямки тематичного аналізу, 

як комерційний, валютний, фінансовий, транспортний, розрахунковий і 

т.п. Тематичний аналіз застосовується при вивченні особливо актуальних 

питань – таких, як ефективність реалізації різних товарів на певному ринку 

чи одного товару на різних ринках та ін. 

Аналіз оперує різними економічними показниками. Кількісні 

показники відображають обсяги зовнішньоекономічних операцій – вартість 

експорту чи імпорту товарів за окремими торговельними угодами, то-

варними групами, країнами; обсяг виконаних робіт і послуг тощо. Якісні 

показники характеризують раціональність використання коштів, зайнятих 

в експортно-імпортних операціях, фінансові результати діяльності, швидкість 

обороту засобів у зовнішньоторговельних операціях, ефективність цих 

операцій, віддача оборотних засобів при експорті та імпорті товарів, 

забезпеченість банківських кредитів. 

Результати зовнішньоекономічної діяльності залежать від дії внутрішніх 

і зовнішніх факторів. Виділяють особливість дії таких зовнішніх факторів, 

як стан економічного і політичного середовища в країнах, стан міждержавних 

угод і співпраці та ін. Внутрішні фактори пов’язані із виробництвом 

конкурентоспроможної продукції, популярністю фірм на світовому ринку, 

рекламним забезпеченням і т.п. 

Аналіз у зовнішньоекономічній діяльності спрямований на вивчен-

ня мотивацій і наслідків виробничо-комерційних фінансових змін, її 

впливу на стан економіки підприємств у цілому.  

Основними завданнями аналізу є: 

а) оцінка ступеня й якості виконання зобов’язань за експортними, 

імпортними і реекспортними операціями та характеристиками досягнутих 

кількісних і вартісних рівнів експорту, реекспорту та імпорту товарів і 

послуг; 

б) оцінка раціональності використання коштів при здійсненні 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

в) характеристика фінансових результатів зовнішньоекономічної 

діяльності і резервів поліпшення фінансового стану за зовнішніми зв’язками. 
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Основними джерелами даних для аналізу зовнішньоекономічної 

діяльності є бухгалтерська і статистична звітність, митні декларації, звіти 

про міждержавний експорт і імпорт, дані міжнародних біржових довідників. 

Загальна модель зовнішньоекономічної діяльності подана на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Модель аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

 

Аналіз виконання зобов’язань за експортно-імпортними операціями. 

При аналізі експортно-імпортних операцій і виконання за ними 

договірних зобов’язань проводять оцінку за вартістю, фізичним обсягом, 

строками і якістю поставок, визначають вплив факторів на названі показники і 

вимірюють їх вплив; встановлюють причини і винуватців порушення 

договірної дисципліни. Інформацію для аналізу можна отримати із оперативного 

обліку і звітності фірми. 

Як правило, виділяють дію двох основних груп факторів: зміна 

фізичного обсягу поставок і зміна цін. Для цього може, бути використана 

аналітична табл. 5.  

За допомогою способу різниці абсолютних величин легко визначи-

ти вплив зміни обсягу поставок за імпортом та за експортом і зміни цін. 

При постійній зміні кон’юнктури ринку фактор цін може бути ви-

рішальним. Як відомо, рівень цін залежить від співвідношення попиту і 

пропозиції товарів на ринку, від зміни курсів валют, підвищення конкуренто-

спроможності товарів. Експортні ціни залежать, крім того, від уміння 

використати кон’юнктуру ринку, а саме правильності вибору ринку, часу 
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виступу на ринку, оптимальною на даний момент величиною запропонованої 

товарної партії та найбільш вигідніших умов поставки і реалізації товару. 

Таблиця 5 

Аналіз виконання зобов’язань  

за експортно-імпортними операціями 

Товарна 

група 

Одиниця  

виміру 

Прийнято зобов’язань Виконана зобов’язань 
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За експортом  

001 тис. т. 5 600 3000 5 550 2750 -250 

002 тис. т. 4 500 2000 5 480 2400 +400 

    5000   5150 +150 

За імпортом 

800 тис. од. 20 60 1200 20 65 1300 +100 

801 тис. од. 25 40 1000 20 40 800 -200 

Разом    2200   2100 -100 

 

При аналізі виконання зобов’язань за експортно-імпортними опе-

раціями проводять оцінку в розрізі окремих контрактів. Особлива увага 

приділяється невиконаним або простроченим контрактом. Ступінь ви-

конання зобов’язань за контрактами визначається за формулою: 










n

і

зі

n

і

пі

пр

К

хК

k

1

1

100
, 

де 


n

і

зіК
1

 – сума укладених для виконання контрактів за рік, млн. грн.; 




n

і

піК
1

 – сума невиконаних (прострочених) контрактів за рік, млн. грн. 

Важливе місце в аналізі займає оцінка якості продукції (робіт), що 

проходить за експортно-імпортними угодами. Якість товарів (виконаних 

робіт) повинна відповідати умовам замовлення, оскільки це один із 

показників авторитету фірми. Якість оцінюють за кількістю рекламацій і 

втратами від рекламацій. 
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Параметри якості товарів тісно пов’язані з рівнем конкуренто-

спроможності фірми і продукції, що нею виробляється. 

Особливу увагу в аналізі експортно-імпортних операцій приділя-

ють поставкам на умовах комерційного кредиту. Така форма поставок ду-

же поширена у зовнішньоекономічній діяльності. Її зміст полягає у тому, 

що продаж товарів здійснюється з відстроченням платежу на кілька років, 

тобто на умовах комерційного кредиту. Кредит надається різної величини і 

на різний термін. Величина відсотка, який отримується за кредит, залежить, 

як правило, від величини відсоткової ставки на грошовому ринку країни-

продавця, а також величини комісії банку за гарантією кредиту. При аналізі 

операцій на умовах комерційного кредиту треба встановити значення для 

підприємства фірмових кредитів, визначити вартість кредитів, з’ясувати 

величину і динаміку заборгованості підприємства за комерційними кредитами 

та середні терміни їх погашення. 

Вартість кредиту кЦ  визначається за формулою: 
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ііік РхТхКЦ
1

, 

де 


n

і

іК
1

 – суми, кредиту, млн. грн.; 

іТ  – термін погашення і -кредиту, років; 

іР  – річна відсоткова ставка і -го кредиту, одиниць. 

 

Середній термін погашення кредиту Т визначається за формулою: 
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де ik  – частини i -го кредиту, що погашаються за один рік, млн. грн. 

 

Наприклад, товар вартістю 1000 млн. грн. куплений на умовах 20% 

вартості товару погашається відразу після його поставки; 80% – у  кредит 

на 4 роки з погашенням щороку рівної частки (табл. 6). 

 



 36 

Таблиця 6 

Аналіз поставок товарів за імпортом на умовах комерційного кредиту 

Обсяг  

кредитування Строки погашення Т  
Обсяг кредитування 

 Тхk  

200 через 1 рік 200 

200 через 2 роки 400 

200 через 3 роки 600 

200 через 4 роки 800 

  800К  рокиТ 5,2
800

2000
    2000Тхk  

 

Завершальним етапом є аналіз динаміки зовнішньоекономічних 

операцій. Оборот експортно-імпортних операцій подається в динаміці ро-

ків у зіставних цінах, що дозволяє встановити динаміку змін, виперед-

ження чи сповільнення за окремими товарними групами і зміну структури 

зовнішньоекономічних операцій. 

Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні експортно-

імпортних операцій. 

Виконання зобов’язань за експортом і імпортом товарів і послуг 

пов’язане з витраченням коштів для оплати рахунків постачальників 

експортних і імпортних товарів та оплати накладних видатків за експортом 

і імпортом. Ці кошти об’єднання і фірми отримують переважно у формі 

кредитів банку. Вони повинні використовуватися найбільш раціонально та 

ефективно. Тому в процесі аналізу раціональності використання коштів 

необхідно: 

- по-перше, вивчити обіг коштів в операціях зовнішньоекономічних 

зв’язків. У ході такого вивчення з’ясовують можливість прискорення 

оборотності коштів; 

- по-друге, дослідити склад і структуру накладних витрат, для чого 

встановлюють доцільність здійснених витрат і резерви їх скорочення; 

- по-третє, визначити рівень ефективності зовнішньоекономічних 

операцій, що пов’язані з виявленням факторів, які приводять до зміни 

показників ефективності і пошуку більш вигідних зовнішньоекономічних 

операцій. 

Обіг зовнішньоекономічних операцій є одним із основних показників, 

який в аналізі оцінюється за кругообігом коштів, вкладених у товари, і 

кругообігом коштів у розрахунках. Для вивчення обігу розраховують швидкість 
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обігу коштів, яка вказує на тривалість обігу за експортно-імпортними 

операціями. 

С

ДхСЗ
То  , 

де оТ  – середня тривалість одного обороту, днів; 

СЗ  – середній залишок товарів за експортом чи імпортом, грн.; 

Д  – число днів у звітному періоді; 

С  – собівартість реалізованих товарів (послуг, робіт) на зовнішньо-

економічному ринку за звітний період, грн. 

 

Для аналізу оборотності за експортними чи імпортними операціями 

використовують аналітичну табл. 7. 

Таблиця 7 

Аналіз оборотності коштів в експортних операціях 

Показник 

Базовий період 

(квартал) 
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Середній 

залишок коштів, 

млн. грн. 

4500 3167 1333 5667 3917 1750 +1167 +750 +417 

Середня 

тривалість одного 

обороту, днів 

33,7 23,7 10,0 39,2 27,1 12,1 +5,5 +3,4 +2,1 

Собівартість 

реалізованих 

товарів (робіт, 

послуг), млн. грн. 

12000   13000   +1000   

 

Вкладення в експортні операції збільшились на 1167 млн. грн., що 

було наслідком зміни реалізації товарів (за собівартістю) і сповільнення 

швидкості обороту. За способом ланцюгових підставок встановимо, що: 

а) за рахунок зміни обсягу реалізації вкладення зросли на 373 млн. грн. 
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373
90

7,3312000

90

7,3313000


хх
; 

б) за рахунок сповільнення оборотності коштів вкладення зросли 

на 794 млн. грн. 

794
90

7,3313000

90

2,3913000


хх
. 

Тривалість обороту коштів у товарах залежить від умов і місця 

реалізації, способу й організації перевезень товару, організації документообігу, 

структури товарних запасів. На тривалість обороту коштів в розрахунках 

впливає форма і порядок розрахунків і платежів. Аналіз накладних витрат 

за експортно-імпортними операціями передбачає оцінку доцільності й 

обґрунтованості витрат з перевезення товарів, їх зберігання і реалізації з 

урахуванням курсів валют. 

Завершальним етапом аналізу є оцінка вигоди для підприємства 

експортно-імпортних операцій. Показник ефективності реалізації експортних 

товарів являє собою відсоткове вираження відношення виручки-нетто в 

іноземній валюті за реалізований товар, перерахованої за офіційним курсом 

країни-експортера до собівартості у грошовій оцінці країни-експортера. 

Тобто ефективність експорту оцінюється за виручкою на один гривен 

витрат. Ефективність імпорту розраховується за формулою: 

ім

в
ім

Ц

хЦ
Е

100
 , 

де імЕ  – відносний показник ефективності імпорту товарів (робіт, послуг), %; 

вЦ – внутрішня ціна товару (робіт, послуг), грн.; 

імЦ  – імпортна фактурна ціна товару (робіт, послуг), грн. 

 

Фінансовим результатом експортно-імпортних операцій є прибуток, 

який визначається як різниця між комісійним збором, розрахованим за 

реалізованими експортними та імпортними товарами і витратами обігу. До 

витрат обігу відносять: накладні витрати за зовнішньоекономічними операціями; 

відсотки, сплачені за кредити банку, кошторисні витрати на утримання 

апарату управління і товарно-операційні витрати. На величину прибутку 

впливають також штрафи, пені, неустойки, отримані і сплачені за 

експортними, імпортними і транспортними операціями; нестача товарів 

понад норму збитку; диспач і демередж, що відносяться на підприємство, 

списані безнадійні борги; різниця курсів валют і т.п. 
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ТЕМА 3 
АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ  

І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ 
ПІДПРИЄМСТВА 

План 
1. Аналіз використання трудових ресурсів. 

1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами. 

1.2. Аналіз використання робочого часу. 
1.3. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості 

виробництва продукції. 
1.4. Аналіз оплати праці. 

2. Аналіз ефективності використання основних засобів. 
2.1. Аналіз складу, структури та руху основних 

засобів. 
2.2. Аналіз ефективності використання основних 

засобів. 
2.3. Аналіз ефективності використання обладнання 

за часом та потужністю. 
3. Аналіз ефективності використання матеріальних 

ресурсів. 
3.1. Аналіз матеріально-технічного забезпечення. 
3.2. Аналіз ефективності використання матеріальних 

ресурсів. 
 

 

1. Аналіз використання трудових ресурсів 

1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами 

Результати господарської діяльності залежать передовсім від 

ефективності використання живої праці – найбільш активного і, власне, 

вирішального фактора виробництва. Забезпеченість підприємства необхідними 

трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, 

ефективному використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню 

собівартості та зростанню прибутку. 

Одним із найважливіших завдань економічного аналізу є контроль 

за правильним і ефективним використанням трудових ресурсів. 
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Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою здійснюється 

способом порівняння фактичної чисельності працівників за категоріями із 

плановими показниками і з показниками, досягнутими в минулому періоді. 

Це дає можливість визначити рівень виконання плану (завдання), а також 

динаміку показників. 

Аналіз забезпеченості робочою силою та використання її проводиться 

в тісному зв’язку з аналізом обсягу виробництва продукції, продуктивності 

праці, трудомісткості та використання робочого часу. 

Основними показниками використання трудових ресурсів є дані 

про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію 

та освітній рівень, про витрати робочого часу в людино-днях, людино-

годинах, кількість виробленої продукції або виконаних робіт, а також 

відомості про рух особового складу підприємства. 

Зміни особового складу працівників підприємства відображаються 

в первинних документах: наказах та розпорядженнях про приймання, 

переведення, звільнення, надання відпусток. 

Розрахункову чисельність працівників (особовий склад) визначають 

за планово-нормативними розрахунками самого підприємства; фактичну 

чисельність беруть за даними облікового складу, які наявні в службі (відділі) 

кадрів. 

Працівники підприємства за характером участі у виробничому 

процесі розподіляються на працівників основної діяльності, які зайняті 

безпосередньо виготовленням продукції, і невиробничий персонал, що 

зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах. 

До працівників основної діяльності ( ПОД ) відносять такі кате-

горії працівників: робітники, учні, інженерно-технічний персонал, службовці, 

молодший обслуговуючий персонал ( МОП ) і персонал охорони. 

Для аналізу трудових ресурсів використовується інформація 

звітних форм 2-ПВ „Звіт із праці”, 1-п „Звіт підприємства з продукції”, 6-

ПВ „Чисельність окремих категорій працівників підприємства і підготовка 

кадрів”, а також дані планово-нормативної, облікової та оперативної 

інформації зі звітів підрозділів підприємства, інші оперативні дані. 

Деякі дані, необхідні для аналізу забезпеченості підприємства 

трудовими ресурсами, наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 

Категорії персоналу  

і обсяг продукції 

Фактично 

за минулий 

період 

За звітний 

період 

Відхилення 

абсолютне, 

(±) 

Фактично, % 

за
 п

л
ан

о
м

 

ф
ак
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н

о
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о
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п
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Усього персоналу, 

осіб, у т. ч.: 
1415  1400  135  -52  -61  96,3 95,69 

1. Працівники 

основної діяльності 

( ПОД ), із них:  
1400 1390 1340 -50 -60 96,4 95,71 

- робітники 1010 1000 958 -42 -52 95,8 94,85 

- службовці, у т. ч.: 390 390 382 -8 -8 97,95 97,95 

- керівники 15 15 10 -5 -5 66,67 66,67 

- спеціалісти 375 375 372 -3 -3 99,2 99,2 

2. Непромисловий 

персонал (неосновної 

діяльності) 

15 16 14 -2 -1 87,50 93,33 

Обсяг товарної 

продукції, тис. грн. 
8000 8400 8500 +100 +500 101,19 106,25 

 

З табл. 1 бачимо, що на підприємстві у звітному періоді відбулося 

скорочення персоналу як у цілому, так і за окремими категоріями 

працівників. Так, фактична чисельність усього персоналу проти планової 

зменшилась на 52 особи, у тому числі ПОД  – на 50 осіб, робітників – на 

42 особи. Проти минулого періоду загальна чисельність зменшилась на 61 

особу, чисельність ПОД  – на 60 осіб, робітників – на 52 особи. 

Скорочення працівників основної діяльності (у тому числі ро-

бітників) у період становлення ринкових відносин є позитивним фактором 

за умови досягнення запланованого обсягу виробництва продукції з 

меншою кількістю працівників. 

Зменшення кількості спеціалістів і керівників проти плану і 

минулого періоду – це результат нових методів керівництва, зокрема 

запровадження принципу більшої оплати за активнішу роботу, тобто 

підвищення посадових окладів за рахунок скорочення кількості спеціалістів і 
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керівників. Однак треба обов’язково перевірити, чи не призвело зменшення 

кількості спеціалістів і керівників до погіршання стану організації 

виробництва і трудової дисципліни, затримки освоєння нових (чи якісніших) 

виробів, нових технологій, автоматизації цехів тощо. 

Оскільки кількість працівників залежить від обсягу виконання 

виробничої програми, то одночасно з розрахунком абсолютного відхилення 

чисельності необхідно розрахувати відносне відхилення, яке визначається 

через порівняння фактичної чисельності з плановою, скоригованою на 

відсоток виконання плану або обсягу виробництва. 

Так, на нашому підприємстві у звітному періоді мала місце відносна 

економія чисельності основного персоналу – 17 осіб (1390 х 101,19 / 100 – 1390), 

робітників – 12 осіб (1000 х 101,19 / 100 – 1000), службовців – 5 осіб (390 х 

х 101,19 / 100 – 390). 

Вплив зміни чисельності робітників на обсяг випуску продукції 

(ТП ) можна розрахувати множенням різниці між фактичною і плановою 

чисельністю робітників на планову кількість робочих днів у звітному 

періоді, планову середню тривалість робочого дня та планову середньогодинну 

продуктивність праці одного робітника: 

  ..3531000/794,4821942 грнтисхххТп   

Розрахунок свідчить, що якби підприємство не скоротило чисельність 

робітників на 42 особи у звітному періоді, то воно могло б одержати 

продукції на 353 тис. грн. більше. 

Поряд з аналізом наявності та руху чисельності працівників 

важливо вивчити структуру персоналу основної діяльності ( ПОД ) і визначити 

рівень її оптимальності. Для цього порівнюють фактичну питому вагу 

кожної категорії персоналу в його загальній кількості з необхідною, 

протягом кількох періодів і визначають відхилення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура трудових ресурсів підприємства 

Категорії 
персоналу 

Персонал основної діяльності 
Минулий період За планом Фактично 
кількість, 

осіб 
питома 
вага, % 

кількість, 
осіб 

питома 
вага, % 

кількість, 
осіб 

питома 
вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Працівники 
основної 
діяльності всього, 
у т. ч.: 

1400 100 1390 100 1340 100 

- робітники 1010 72,14 1000 71,94 958 71,49 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

- службовці, із 

них: 
390 27,86 390 28,06 382 28,51 

- керівники 15 1,07 15 1,08 10 0,75 

- спеціалісти 375 26,79 375 26,98 372 27,76 

 

Дані табл. 2 свідчать, що питома вага робітників у загальній 

чисельності ПОД  проти плану й минулого періоду знизилась відповідно 

на 0,45% і 0,65%, а питома вага спеціалістів зросла. 

Зниження (підвищення) питомої ваги робітників проти планової 

спричиняє відповідне зниження (підвищення) продуктивності праці у розрахунку 

на одного працівника основної діяльності і цілому, а також на одного 

робітника. Величина впливу цього фактора на продуктивність праці одного 

робітника розраховується множенням різниці між фактичною і плановою 

питомою вагою робітників у загальній чисельності на планову середню 

продуктивність праці одного робітника: (71,49 – 71,94) х 8400 / 100 = (-37) 

грн., а на всіх робітників (-36) тис. грн. (-37 х 958). 

Зниження питомої ваги робітників у загальній чисельності спричинило 

зниження продуктивності їхньої праці у звітному періоді на 36 тис. грн. 

Дальше поглиблення аналізу структури чисельності персоналу 

треба проводити, виходячи з того, що для високопродуктивної праці 

підприємство має бути забезпечене основними й допоміжними робітниками, 

кваліфікація яких відповідала б потребам виробництва. Відтак вивчають 

співвідношення між основними й допоміжними робітниками, тенденцію 

зміни цих співвідношень, і якщо вони не на користь основних робітників, 

то керівництву підприємства необхідно з’ясувати причини утримання 

понадпланової чисельності допоміжних робітників і розглянути можливість їх 

скорочення за рахунок механізації й автоматизації виробничих процесів, 

поліпшення організації допоміжних робіт (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Чисельність основних і допоміжних робітників 

Категорії 

робітників 

План Фактично 
Минулий  

період 

Відхилення 

абсолютне (±) 
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Робітники, 

усього осіб, у 

т. ч.:  

1000 100 958 100 1010 100 -42  -52 

- основні 790 79,0 790 82,5 800 79,2 - -10 

- допоміжні 210 21,0 168 17,5 210 20,8 -42 -42 

 

З табл. 3 бачимо, що питома вага основних робітників зросла 

проти планової на 3,5% (82,5 – 79), а проти минулого періоду – на 3,3% 

(82,5 – 79,2). Підвищення питомої ваги основних робітників у загальній 

кількості робітників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки 

супроводжується зростанням продуктивності праці. Вплив зміни питомої 

ваги основних робітників у загальній їх чисельності на виробіток одного 

робітника визначається діленням різниці між фактичною і плановою 

питомою вагою основних робітників на планову питому вагу основних 

робітників: (82,5 – 79) / 79 х 100 = 4,43%. 

Завдяки підвищенню питомої ваги основних робітників у загальній 

їх чисельності продуктивність праці одного основного робітника збільшилась 

на 4,43%. 

Успішне виконання виробничої програми залежить від забезпечення 

виробництва кадрами найбільш важливих професій та кваліфікацій 

працівників. Для цього фактична кількість робітників за професіями та 

розрядами порівнюється з потребою в них для виконання обсягу робіт 

дільниці, цеху й підприємства в цілому. Потрібна кількість робітників 

обчислюється діленням величини трудомісткості робіт за кожним їх видом 

на плановий фонд часу праці одного робітника. 

Для оцінки відповідності кваліфікації робітників складності 

виконуваних робіт порівнюють середні тарифні розряди робіт і робітників, 

розраховані за середньою арифметичною: 





ЧР

ЧРхТ
Т

р

р , 
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або 





ТП

ТПхТ
Т

р

р , 

де 
рТ  – середній тарифний розряд; 

ЧР  – чисельність робітників; 

ТП  – обсяг робіт кожного виду. 

 

Аналіз використання робітників за кваліфікацією базується на 

зіставленні складності виконуваних за нарядами робіт із розрядом робітників 

(табл. 4). 

Таблиця 4 

Кваліфікаційний склад робітників 

Розряд 

робітників 

Коефіцієнт 

за тарифом 

Кількість робітників, осіб Відхилення від 

плану (±), осіб за планом фактично 

1 1,0 - - - 

2 1,40 230 237 +7 

3 1,52 150 160 +10 

4 2,60 420 420 - 

5 2,73 125 85 -40 

6 2,90 75 56 -19 

Усього  1000 958 -42 

 

Використовуючи дані табл. 4, можна визначити середній плановий 

і фактичний тарифний коефіцієнт ( рТ ): 

20,2
1000

90,27573,212560,242052,115040,1230





ххххх
Т р

. 

15,2
958

90,25673,28560,242052,116040,1237
.. 




ххххх
Т фр

. 

Розрахунок свідчить, що кваліфікація робітників відстає від складності 

виконуваних робіт. Фактичний тарифний коефіцієнт є нижчим за плановий 

на 0,05 х (2,15 – 2,20), що знижує ефективність виконуваних робіт і може 

призвести до випуску менш якісної продукції. 

У процесі аналізу перевіряють правильність використання ро-

бітників відповідно до їхньої кваліфікації. Для цього (за нарядами) з’ясовують, 

роботи якої складності виконували робітники кожного розряду. Дефіцит 
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робітників і їх завантаження встановлюють на основі фотографії робочого 

дня. 

Кваліфікаційний рівень працівників керівного складу персоналу і 

спеціалістів перевіряють, установлюючи відповідність фактичного рівня 

освіти і ділових якостей кожного працівника його посаді. 

Кваліфікаційний рівень працівників здебільшого залежить від їхнього 

віку, стажу роботи, освіти. Тому в процесі аналізу трудових ресурсів вивчають 

зміни цих показників.  

Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства 

робочою силою є вивчення її руху. 

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

скороченням штатів, звільненням з власного бажання, виходом працівників 

на пенсію, пересуванням їх на посадах у межах структурних підрозділів та 

прийманням нових робітників замість вибулих або у зв’язку з розширенням 

виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові 

витрати на підготовку та перепідготовку нових робітників, знижує на 

певний час продуктивність праці не тільки нових робітників, які освоюють 

нові умови праці, а й тих, що звільняються і потребують певного часу для 

пошуків нової роботи. 

Отже, оборот робочої сили поділяють на необхідний, що відбувається 

з об’єктивних причин, котрі не залежать від адміністрації підприємства, та 

надмірний, який включає звільнення працівників за порушення трудової 

дисципліни, прогули, через недостатньо високу кваліфікацію, у зв’язку з 

рішенням судових органів тощо. 

На практиці має місце і зворотне явище – недостатній оборот робочої 

сили, коли з будь-яких причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів 

підприємства. Про це свідчить зростання кількості працівників пенсійного 

віку. 

Дані для аналізу руху робочої сили підприємства наведено в табл. 5. 

Таблиця 5 

Рух робочої сили на підприємстві 

Показник 
Минулий 

період 

Звітний 

період 

Відхилення 

абсолютне, 

(+) 
% 

1 2 3 4 5 

1. Середньоспискова 

чисельність працівників, осіб 
1400 1390 -10 -0,7 

2. Прийнято на роботу нових 

працівників протягом року 
100 89 -11 -11 
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Продовження табл. 5 

1 2 3 4 5 

3. Вибуло працівників, у т. ч. з 

причин: 
86 85 -1 -1,2 

а) призов до армії, вибуття на 

навчання, вихід на пенсію та 

з інших причин, передбачених 

законом 

38 45 +7 +18,4 

б) з власного бажання 44 35 -9 -20,4 

в) звільнення за порушення 

трудової дисципліни 
4 5 +1 +25,0 

4. Коефіцієнт обороту:     

- з приймання, % 7,14 6,4 -0,74 -10,4 

- зі звільнення, % 6,1 6,1 — — 

5. Коефіцієнт плинності кадрів, 

% 
3,4 2,9 -0,5 -14,7 

6. Коефіцієнт загального 

обороту, % 
13,3 12,5 -0,8 -6,0 

 

Для вивчення руху робочої сили на підприємстві розраховуються 

коефіцієнти обороту з приймання та зі звільнення, а також коефіцієнти 

плинності, стабільності, загального обороту. 

Коефіцієнт обороту з приймання ( пКП ) – це відношення заново 

прийнятих працівників до середньоспискової чисельності ПОД : 

%14,7100
1400

100
 хКПп

; 

%4,6100
1390

89
 хКПп

. 

Коефіцієнт обороту зі звільнення ( зКП ) – це відношення кількості 

звільнених працівників до середньоспискової чисельності ПОД : 

%1,6100
1400

86
 хКПз

; 

%1,6100
1390

85
 хКПз . 
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Коефіцієнт загального обороту ( обКП ) обчислюють як відношення 

кількості заново прийнятих на роботу і тих, що вибули, до середньо-

спискової чисельності: 

%3,13100
1400

86100



 хКПоб

; 

%5,12100
1390

8589



 хКПоб

. 

Коефіцієнт плинності кадрів ( плКП ) розраховують як відношення 

кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни 

до середньоспискової чисельності: 

%4,3100
1400

444



 хКПпл

; 

%9,2100
1390

535



 хКПпл

. 

Розрахунок показує, що на підприємстві коефіцієнт загального 

обороту знизився у звітному періоді на 6% [12,5 / 13,3 х 100 – 100], 

коефіцієнт обороту з приймання – на 10%, коефіцієнт плинності кадрів – 

на 15%. Зниження коефіцієнта загального обороту та плинності кадрів 

пов’язане зі зменшенням звільнених за власним бажанням на 20,4% проти 

минулого періоду. 

Особливу увагу потрібно звертати на плинність кадрів, бо плинність, як 

було сказано, знижує продуктивність праці на підприємстві. Для того, щоб 

розробити заходи, спрямовані на закріплення робочих кадрів, необхідно 

знати конкретні причини звільнень з власного бажання (складні умови 

праці, низька заробітна плата, незадовільні перспективи службового 

зростання, незадоволення професією, незадовільний моральний клімат у 

колективі тощо) і порушень трудової дисципліни. Щоб визначити, в якому 

напрямку відбуваються зміни цих показників, який вплив на них 

справляють умови організації праці і виробництва на підприємстві в 

цілому і на окремих його дільницях, важливим є встановлення динаміки 

показників обороту робочої сили, 

Напруженість у забезпеченні підприємства трудовими ресурсами 

можна зняти за рахунок ефективнішого використання наявної робочої сили, 

підвищення продуктивності праці, інтенсифікації виробництва, удосконалення 

організації і технології виробництва, запровадження більш продуктивної 

техніки. 
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Проте щойно розглянуті показники використання трудового потенціалу 

не дають вичерпної характеристики його використання і їх не можна 

вважати факторами, котрі безпосередньо впливають на обсяг випуску 

продукції. Обсяг випуску залежить не тільки від чисельності працівників, а 

й від кількості затраченої на виробництво праці, тобто від величини 

робочого часу, а також від ефективності праці, її продуктивності. Тому на 

наступному етапі аналізу необхідно перейти до вивчення ефективності 

використання робочого часу трудовим колективом підприємства, перевірити 

обґрунтованість виробничих програм (завдань), вивчити рівень їх 

виконання, виявити непродуктивні витрати робочого часу, установити 

причини таких, намітити способи дальшого поліпшення використання 

робочого часу. 

 

1.2. Аналіз використання робочого часу 

Умовою виконання виробничої програми, раціонального використання 

трудових ресурсів є економне й ефективне використання робочого часу. 

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю 

відпрацьованих днів і годин одним робітником за період часу, що 

аналізується, а також за ступенем використання фонду робочого часу. 

Аналіз використання робочого часу проводиться за даними 

статистичної звітності (форма 3-ПВ „Звіт про використання робочого часу”), 

балансу робочого часу та оперативного табельного обліку. Інформаційне 

забезпечення аналізу використання робочого часу протягом дня, що 

міститься в офіційній статистичній звітності, є недостатнім, бо в ній 

містяться (наводяться) дані лише про документовані (офіційно зафіксовані) 

внутрішньозмінні простої працюючих, у тому числі робітників. Тому 

велике значення для виявлення реальної суми внутрішньозмінних втрат 

робочого часу мають матеріали обробки разових спостережень, фотографування і 

самофотографування робочого дня. 

При розрахунку балансу робочого часу використовуються як 

нормативні матеріали, так і дані за попередні періоди (наприклад, неявки з 

причин хвороби), а також дані табельного обліку явок і неявок на роботу з 

розшифруванням причин останніх. Баланс робочого часу складається по 

господарюючому суб’єкту в цілому, кожному виробничому підрозділу та 

категорії працюючих. У балансі робочого часу розраховуються календарний, 

табельний, максимально можливий і явочний фонди робочого часу. 

У процесі аналізу використання робочого часу виконуються наступні 

завдання: 

- загальна оцінка повноти використання робочого часу; 
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- виявлення факторів і розміру їх впливу на використання робочого 

часу; 

- з’ясування причин цілоденних і внутрішньозмінних втрат робочого 

часу; 

- розрахунок впливу простоїв на продуктивність праці та зміну 

обсягу виробництва. 

Використання робочого часу за категоріями робітників оцінюється 

за допомогою двох показників: середня кількість днів, відпрацьованих 

робітником за звітний період (місяць, квартал, рік), і середня тривалість 

робочого дня (зміни). Ці показники можна обчислити на підставі даних 

звіту з праці. 

Перший показник, що характеризує тривалість робочого періоду в 

днях (явочні дні), залежить від наступних факторів: 

- кількість вихідних і святкових днів; 

- кількість днів чергової відпустки, інших видів відпусток, передбачених 

законодавством; 

- кількість днів непрацездатності; 

- неявки на роботу з дозволу адміністрації; 

- прогули тощо. 

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від: 

- величини нормативно встановленого робочого тижня; 

- часу простою протягом робочого дня (зміни), зафіксованого в 

обліку; 

- часу інших скорочень робочого дня, передбачених законодавством 

(для підлітків, матерів-годувальниць тощо); 

- часу понадурочної роботи (збільшує величину показника) тощо. 

Під час аналізу визначаються відхилення фактичних показників від 

запланованих, проводиться порівняння їх з аналогічними показниками за 

минулі періоди, встановлюються конкретні причини можливих відхилень. 

Дані для аналізу використання трудових ресурсів наведені у табл. 6. 
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Таблиця 6 

Використання трудових ресурсів підприємства 

Показник 

У
м

о
вн

і 

п
о
зн

ач
ен

н
я 

О
д
и

н
и
ц
і 

ви
м

ір
у
 

1-й 

рік 

2-й рік Відхилення 

План факт 

від 1-го року від плану 

+/- % +/- % 

Середньоспискова 

чисельність 

робітників 
ЧР  чол. 670 670 668 -2 -0,3 -2 -0,3 

Відпрацьовано 

одним робітником 

днів 

Д  дні 261 260 253 -8 -3,1 -7 -2,7 

Відпрацьовано 

одним робітником 

годин 
загТ  год. 1749 2080 1999 +250 +14,3 -81 -3,9 

Середня тривалість 

робочого дня 
Т  год. 6,7 8,0 7,9 +1,2 +17,9 -0,1 -1,3 

Непродуктивні 

витрати робочого 

часу 
нвТ  

тис. 

год. 
4,0 - 4,3 +0,3 +7,5 - - 

 

За даними табл. 6 можна зробити висновок, що середня тривалість 

робочого дня у звітному році була більшою, ніж у минулому році на 

17,9%, але меншою від плану на 1,3%, що складає 0,1 год. Вказана зміна 

обумовлена збільшенням відпрацьованих годин одним робітником у 

звітному році в порівнянні з минулим роком на 14,3%, що склало 250 год. 

Збільшення середньої тривалості робочого дня ще не свідчить про 

покращання використання робочого часу; це є свідченням збільшення часу 

середнього перебування робітників на роботі, а не збільшенням власне 

робочого часу. 

Так, за даними табл. 6, непродуктивні втрати робочого часу 

збільшилися у 2-му році порівняно з 1-м на 0,3 тис. год. або на 7,5%. 

Після загальної оцінки повноти використання робочого часу 

необхідно визначити вплив наступних факторів на зміну фонду робочого 

часу ( рчФ ): 

- чисельності робітників (ЧР ); 

- кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за 

звітний період ( Д ); 
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- середньої тривалості робочого дня (Т ). 

Зв’язок між цими показниками можна представити за допомогою 

мультиплікативної моделі: 

ТхДхЧРФрч  . 

 

Проведемо розрахунок за даними табл. 6: 

1) фонд робочого часу за 1-й рік: 

.).(6,11712617,6670 грнтисххФрчб  ; 

2) фонд робочого часу плановий: 

.).(6,139326080670 грнтисххФрчg  ; 

3) фонд робочого часу за 2-й рік: 

.).(1,13352539,7668 грнтисххФрчф  . 

Таким чином, фонд робочого часу у звітному році був менший за 

плановий на 58,5 тис. год. і на 163,5 тис. год. більший, ніж за минулий 

період. 

Вплив факторів на зміну фонду робочого часу, можна встановити 

способом абсолютних різниць. Зміна фонду робочого часу за рахунок 

зміни: 

- середньоспискової чисельності робітників: 

    .).(2,40,8260670668. годтисххТхДхЧРЧРФрч плзагплплфрч 

 

- відпрацьованих днів одним робітником: 

    .).(1,370,8260253662. годтисххТхДДхЧРФрч плзагплффд   

 

- середньої тривалості робочого дня: 

    .).(9,160,89,7253668.. годтисххТТхДхЧРФрч плзагфзагффпч 

.).(2,586,13931,1335 годтисФрчФрчФрч пф   

 

З проведеного розрахунку можна зробити висновок, що на фонд 

робочого часу найбільший вплив мала середня тривалість робочого дня. За 

рахунок збільшення тривалості робочого дня на 1,9 год. фонд робочого 

часу збільшився на 152,0 тис. грн. Негативно вплинули на фонд робочого 

часу зниження чисельності робітників і кількість відпрацьованих днів 

одним робітником, що знизило фонд робочого часу відповідно на 3,6 і 32,7 

тис. грн. 
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Аналізуючи використання робочого часу на підприємстві, необхідно 

визначити загальні втрати робочого часу, цілоденні та внутрішні. 

Загальні втрати робочого часу ( в тТ ) визначаються: 

1) як різниця між фактично відпрацьованим часом усіма робітниками 

за звітний період в урочний час (з фактично відпрацьованого часу 

вираховується час, відпрацьований надурочно) та часом, передбаченим для 

виконання планового завдання з випуску продукції, перерахованого на 

фактичну чисельність робітників. Алгоритм розрахунку: 

  







 ф

б

б
нвфв т ЧРх

ЧР

Фрч
ТФрчТ ; 

 

2) як сума добутку втрат робочого часу, допущених одним робітником, 

і фактичної чисельності робітників та відпрацьованих надурочно годин. 

   нвббфвт ТЧРхТТТ  . 

 

Таким чином, за даними табл. 6 загальні втрати робочою часу складають: 

  .).(7,1621,11688,1330668
670

6,1171
3,41,1335 годтисхТв т 








  

    .).(2,1633,45,1673,467017491999 годтисхТв т   

Цілоденні втрати робочого часу ( ..дв тТ ) розраховуються за 

наступними формулами: 

1) як різниця між відпрацьованими людино-днями фактично та за 

планом, перерахованими на фактичну чисельність робітників: 

 
фпфн ЧРхДДТ  ; 

 

2) як множення цілоденних втрат робочого часу одним робітником 

на фактичну чисельність робітників: 

  бфбфчв ТхЧРхДДТ   

або 

бвчв ТхТТ  . 

 

За даними наведеного прикладу цілоденні втрати робочого часу 

становлять: 

1)   )..(3,5668261253 днівлюдтисхТв  ; 
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2) .)..(5,357,63,5 годлюдтисхТчв  . 

Внутрішньозмінні втрати робочого часу ( в тТ ) розраховуються: 

1) як різниця між загальними втратами робочого часу та цілоденними 

втратами, обчисленими в годинах: 

чвв тчв т ТТТ  . ; 

 

2) як зміна середньої тривалості робочого дня, помножена на кількість 

днів, відпрацьованих одним робітником фактично та помножена на 

фактичну кількість робітників плюс години надурочної роботи: 

   нвффбфчвт ТЧРхДхТТТ  .
. 

 

Внутрішньозмінні втрати робочого часу за даними табл. 6:  

1) .).(7,1985,352,163. годтисТ чв т  ; 

2)      .).(5,19843006682537,69,7. годтисххТ чв т  . 

Зафіксовані в обліку та виявлені методом вибіркових спостережень 

внутрішньозмінні простої групуються за причинами, що дає можливість 

розробити заходи щодо їх скорочення. 

Крім того, причини втрат робочого часу (цілоденних і внутрішньо-

змінних) можна встановити, порівнюючи плановий і фактичний баланс 

робочого часу. 

Причини втрат робочого часу можуть бути викликані різними 

об’єктивними та суб’єктивними обставинами, не передбаченими планом: 

додатковими відпустками з дозволу адміністрації, хворобою робітників, з 

тимчасовою втратою працездатності, прогулами, простоями через несправність 

машин, механізмів, кліматичні умови, відсутність роботи, електроенергії, 

палива тощо. Кожний вид втрат аналізується більш детально, особливо ті, 

які залежать від підприємства. Більшість з них (крім втрат, пов’язаних з 

хворобами та кліматичними умовами) можна вважати невикористаними 

резервами збільшення фонду робочого часу. При цьому необхідно враховувати, 

що втрати робочого часу не завжди призводять до зменшення виробництва 

продукції, вони можуть бути перекриті підвищенням продуктивності праці 

робітників підприємства. 

Проведемо аналіз балансу робочого часу на підставі даних табл. 7. 
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Таблиця 7  

Аналіз балансу робочого часу 

Показники 

О
д
и

н
и
ц

я 

ви
м

ір
 На 1 робітники Відхилення, (+/-) 

план факт 
на 1-го 

робітника 

на всіх 

робітників 

Календарний фонд часу, у т.ч.: 

дні 

365 365 - - 

- святкові 10 10 - - 

- вихідні 52 52 - - 

- вихідні суботи 50 50 - - 

Номінальний фонд робочого 

часу 
дні 253 253 - - 

Неявки на роботу, у т.ч.: 

дні 

23 44 +21 +14028 

- щорічні відпустки 12 12 - - 

- відпустки у зв’язку і 

навчанням 
- 1 +1 +668 

- відпустки по вагітності і а 

пологах 
2 1 -1 -668 

- додаткові відпустки 2 7 +5 +3340 

- хвороби 7 10 +3 +2004 

- прогули - 5 +5 +3340 

- простої - 8 +8 +5344 

Фонд робочого часу без 

урахування неявок 
дні 230 209 -21 - 14028 

Тривалість робочої зміни год. 8 8 - - 

Бюджет робочого часу год. 1840 1672 -168 -112224 

Скорочені дні год. 10 10 - - 

Пільговий час підліткам год. 1 о + 1 +668 

Внутрішньозмінні простої год. - 2 +2 + 1336 

Корисний фонд робочого часу год. 1829 1658 - 171 - 114228 

Середня тривалість робочої 

зміни 
год. 7,95 7,93 - 0,02 - 13,36 

Понаднормово відпрацьований 

час 
год. - 2 +2 + 1336 

 

Чисельність робітників взято з табл. 6 і становить 668 чоловік. 

За даними табл.7 можна зробити висновок, що більша частина 

втрат робочого часу ((2004 + 3340 + 5344) х 7,95 + 1336 = 86306 (год.)) 

викликана суб’єктивними факторами: додаткові відпустки, прогули, простої, 
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що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду 

робочого часу. Недопущення їх рівнозначно вивільненню 47 працівників 

підприємства (86306 / 1829). За рахунок вказаних факторів фонд робочого 

часу фактичний був менший за плановий на 21 день з розрахунку на 1 

робітника або на 14028 днів роботи всіх робітників. При цьому корисний 

фонд робочого часу фактичний був менший за плановий на 168 год. з 

розрахунку на 1 робітника, або на 112,2 тис. год. роботи всіх робітників, а 

фактична середня тривалість робочої зміни зменшилася у порівнянні з 

планом на 0,02 год. (на 1 робітника) або на 13,36 год. (на всіх робітників 

підприємства). 

Після вивчення втрат робочого часу визначаються непродуктивні 

витрати робочого часу. 

Непродуктивні витрати робочого часу складаються із втрат 

робочого часу внаслідок виготовлення браку, його виправлення, а також 

витрат робочого часу, пов’язаних з відхиленнями від технологічного 

процесу (додаткові витрати робочого часу). 

У спеціалізованій літературі пропонується наступна методика 

розрахунку непродуктивних витрат праці в результаті браку: 

1) розраховується питома вага заробітної плати виробничих робітників 

у собівартості товарної продукції; 

2) визначається сума заробітної плати у собівартості остаточного 

браку. Для цього необхідно собівартість забракованої продукції помножити на 

питому вагу зарплати у собівартості товарної продукції; 

3) розраховується питома вага заробітної плати виробничих робітників 

у собівартості товарної продукції за вирахуванням матеріальних втрат; 

4) визначається сума заробітної плати робітників за виправлення 

браку. Для цього необхідно витрати на виправлення браку помножити на 

питому вагу заробітної плати виробничих працівників у собівартості 

товарної продукції за вирахуванням матеріальних затрат; 

5) розраховується заробітна плата робітників в остаточному браку 

та на його виправлення (сума 2 п. і 4 п.); 

6) обчислюється середньоденна заробітна плата як відношення 

заробітної плати робітників і фактичного фонду робочого часу в годинах; 

7) визначається робочий час, витрачений на виготовлення браку та 

його виправлення як відношення суми заробітної плати та середньо-

годинної заробітної плати (п. 5 / п. 6). 

За результатами аналізу необхідно розробити заходи щодо скорочення 

втрат робочого часу та пов’язаних з ними непродуктивних виплат заробітної 



 57 

плати. Особлива увага при цьому звертається на посилення контролю за 

внутрішньозмінними втратами робочого часу. 

При вивченні використання робочого часу проводиться аналіз організації 

праці (табл. 8). 

Таблиця 8  

Головні напрями досліджень при аналізі організації праці 

Напрям 

досліджень 
Характеристика 

1. Аналіз 

режиму роботи 

підприємства 

Аналіз і оцінка режиму роботи підприємств проводяться, 

виходячи з можливостей найбільш інтенсивного 

використання виробничого устаткування, досягнення 

пропорційності в роботі всієї технологічної і загально-

виробничої систем машин, дотримання раціонального 

режиму праці та відпочинку 

2. Аналіз умов 

праці 

Аналіз умов праці проводиться за оцінками ступеня її 

монотонності та напруженості, шкідливого впливу на 

здоров’я працівників, важкості фізичної праці та ін. 

Результатом таких досліджень є визначення напрямів 

подолання монотонності праці та скорочення застосування 

ручних робіт, ліквідації важкої фізичної праці, забезпечення 

необхідних санітарно-гігієнічних умов і впровадження 

досконалої техніки безпеки 

3. Аналіз стану 

та якості 

нормування 

праці 

Аналіз стану та якості нормуванням праці проводиться за 

станом охоплення робіт нормування, обґрунтованістю та 

напруженістю чинних норм та оцінкою ступеня їх виконання. 

Стан нормування праці на підприємстві характеризує 

показник частки нормованих робіт у їх загальному обсязі. 

Цей показник аналізують як у розрізі окремих виробництв, 

так і за категоріями працюючих. Ступінь прогресивності 

норм визначається за часткою науково та технічно-

обґрунтованих норм у загальній їх кількості та за масштабами 

перегляду. Часто в аналізі використовують середній процент 

виконання норм праці, який дає загальну характеристику 

їх виконання 

 

Викладена методика аналізу використання фонду робочого часу 

застосовується для господарюючих суб’єктів, які працюють в одну зміну. 

При двох- і трьохзмінному режимі роботи використовується узагальнюючий 

показник – коефіцієнт змінності робітників. Він розраховується шляхом 
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ділення загальної чисельності робітників, які фактично працювали, на 

число робітників, що працювали в найбільшій зміні, тобто визначається 

скільки змін у середньому за період, що аналізується, працював господарюючий 

суб’єкт кожен робочий день. 

 

1.3. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості 
виробництва продукції 

РВ  – середньорічний виробіток продукції одним працівником; 

Д  – кількість відпрацьованих днів 1 робітником за рік; 

ДВ  – середньоденний виробіток продукції 1 робітником; 

Т  – середня тривалість дня працівника; 

СВ  – середньогодинний виробіток продукції; 

ПВ  – питома вага (частка) робітників у загальній чисельності 

працівників; 

КР  – середньоспискова чисельність робітників; 

нТ  – невиробничі витрати часу; 

еТ  – надпланова економія часу за рахунок упровадження НТП. 

Для оцінки рівня продуктивності праці застосовується система 

узагальнюючих, приватних і допоміжних показників. До узагальнюючих 

відносяться: 

РВ  – середньорічний виробіток продукції 1 працюючого; 

ДВ  – середньоденний виробіток продукції 1 працюючого; 

СВ  – середньогодинний виробіток продукції 1 працюючого. 

Приватні показники – це витрати часу на виробництво одиниці, 

визначеного виду продукції в натуральному вираженні за один день чи одну 

годину. 

Допоміжні показники характеризують витрати часу на виготовлення 

одиниці визначеного виду робіт або обсягу виконаних робіт за одиницю часу. 

Приклад.  

Виконати аналіз продуктивності праці за даними табл. 9 і розрахувати 

вплив факторів на рівень середньорічного виробітку. 
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Таблиця 9  

Факторний аналіз продуктивності праці 

Показники План Факт Відхилення, (+, -) 

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 96000 100800 4800 

2. Середньоспискова чисельність    

а) ВПП (виробничо-промисловий персонал) 2000 2016 16 

б) робітників 1600 1653 53 

2. Питома вага робітників у загальній 

чисельності ВПП, % (ПВ) 
80 82 2 

3. Відпрацьовано 1-м робітником за рік 

( Д ) 
240 230 -10 

5. Середня тривалість робочого дня (Т ), г 8 7,8 -0,2 

6. Загальна кількість відпрацьованого часу:    

а) всіма працівниками за рік (Т ), тис. г 3072 2965, 5 106,5 

б) в тому числі 1 -м робітником л/г    

7. Середньорічний виробіток, тис. грн.    

а) одного працюючого ( РВ ) 48 50 2 

б) одного робітника ( РВ ) 60 61 1 

8. Середньорічний виробіток робочих 

( ДВ ), грн. 
250 25833, 99 8 

9. Середньогодинний виробіток 

робітників (СВ ), грн. 
31,25  2,74 

 

Найбільш узагальнюючим показником продуктивності праці є 

середньорічний виробіток одним працюючим. Величина його залежить не 

тільки від виробітку робітників, але й від загальної чисельності останніх у 

чисельності ВПП, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості 

трудового дня. Звідси середньорічний виробіток продукції одним працівником 

можна подати у вигляді добутку факторів: 

СВхТхДхПВРВ  . 
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Таблиця 10  

Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічного виробітку 

Фактор впливу Алгоритм розрахунку РВ , грн. 

1. Зміни ПВ роб. в 

загальній чисельності 

ВПП 
плпв РВхПВРВ   1200,0 

2. Кількість 

відпрацьованих днів 

1-м робітником 
плфд ДВхДхПВРВ   -2050, 0 

3. Тривалість робочого 

дня сплффт РВхСВхТхДхПВРВ   -1178,75 

4. Середньогодинний 

виробіток 
СВхТхДхПВРВ фффсв   4030, 0 

Всього  2000 

 

Розрахунок впливу цих факторів виконується способами ланцюгових 

підстановок, абсолютних різниць, відносної різниці або аналітичним методом. 

У процесі аналізу обов’язково аналізуються зміни середньогодинного виробітку, 

як одного з показників продуктивності праці і фактора, від якого залежить 

рівень середньоденного та середньорічного виробітку. Величина цього 

показника залежить від факторів, пов’язаних із змінами трудомісткості і 

вартісної оцінки. До 1 групи факторів належать: 

- технічний рівень виробництва; 

- організація виробництва; 

- непродуктивні витрати часу в зв’язку з браком і його виправленням. 

До 2 групи належать фактори, пов’язані із змінами обсягу виробництва 

продукції у вартісній оцінці, у зв’язку зі змінами структури продукції і рівня 

кооперованих постачань. Для розрахунку впливу цих факторів на середньо-

годинний виробіток використовують спосіб ланцюгових підстановок. Крім 

планового і фактичного рівня середньогодинного виробітку, Треба розрахувати 

три умовних показники: 

- 1-й умовний показник середньогодинного виробітку повинний 

бути розрахований у зіставлених із плановими умовами. Для одержання цього 

показника фактичний обсяг виробництва продукції варто скорегувати на 

величину по його зміні в результаті структурних зрушень і кооперативних 

постачань, а кількість відпрацьованого часу – на виробничі витрати часу і 

надпланову економію часу від упровадження науково-технічних заходів, 

що необхідні попередньо визначити: 
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знф

стрф

ТТТ

ВПВП
СВусл




1 . 

 

Якщо порівняти отриманий результат із плановим, то довідаємося, 

як він змінився за рахунок інтенсивності праці, у зв’язку з поліпшенням 

його організації. 

- 2-ий умовний показник відрізняється від 1-ото тим, що при розрахунку 

витрати праці не корегується на економію часу від упровадження НТП. 

 
 

нф

стрф

ум
ТТ

ВПВП
СВ






2
. 

 

Різниця між показниками 2 і 1 покаже зміну середньогодинного 

виробітку, надпланову економію часу в зв’язку з упровадженням НТП. 

- 3-ій показник відрізняється від 2-ого тим, що знаменник не 

коректується на непродуктивні витрати часу: 

 
ф

стрф

ум
Т

ВПВП
СВ




3
. 

 

Різниця між 3-ім і 2-им умовними показниками відображає вплив 

непродуктивних витрат часу на рівень средньогодинного виробітку. 

Велику роль у вивченні факторів впливу на рівень середньогодинного 

виробітку відіграють моделі кореляційного і регресивного аналізу. У 

багатофакторну кореляційну модель средньогодинного виробітку можна 

включити фактори: 

- фондоозброєність (енергоозброєність праці); 

- % робітників, що мають вищу кваліфікацію; 

- середній термін служби обладнання, частки прогресивного обладнання 

в загальній його вартості. 

Коефіцієнт рівняння множинної регресії показує, на скільки гривень 

змінився середньогодинний виробіток при зміні кожного факторного 

показника на одиницю в абсолютному вираженні. Для того, щоб довідатися, 

як за рахунок цих факторів змінився середньорічний виробіток робіт-

ників, необхідно отримані прирости середньогодинного виробітку 

помножити на фактичну кількість люд./годин, відпрацьованих одним 

робітником: 

ффхіхі ТхДхСВРВ  , 
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де хіРВ  – середньорічний виробіток; 

СВ  – середньогодинний виробіток.  

 

Для визначення їхнього впливу на середньорічний виробіток 

працівника треба отримані прирости середньорічного виробітку робітників 

помножити на фактичну питому вагу робітників у загальній чисельності 

ВПП. 

фхіхі ПВхРВРВ  , 

де ПВ  – питома вага робітників у загальній чисельності ВПП. 

 

Щоб розрахувати вплив цих факторів на зміну обсягу випуску 

продукції, необхідно приріст середньорічного виробітку працівника за рахунок 

і -гo фактора помножити на фактичну середньоспискову чисельність 

виробничо-промислового персоналу (ВПП). 

ПВПхіхі КРхРВВП  . 

 

Домогтися підвищення продуктивності праці можна за рахунок: 

а) зниження трудомісткості продукції, тобто скорочення витрат 

праці на її виробництво шляхом упровадження заходів НТП; комплексної 

механізації й автоматизації виробництва; заміни застарілого обладнання 

більш прогресивним; скорочення втрат робочого часу й інших утрат 

відповідно до плану оргтехнічних заходів; 

б) більш повного використання виробничої потужності, тому що 

при нарощуванні обсягу виробництва збільшується тільки перемінна частина 

витрат робочого часу, а постійна – без зміни. У результаті витрати часу на 

одиницю продукції зменшуються. Резерви збільшення середньогодинного 

виробітку визначаються за формулою: 

ф

ф

qф

ф

фв
Т

ВП

ТхТРТ

ВПРВП
СВСВСВР 




 , 

де СВР  – резерв збільшення середньогодинного виробітку; 

фв СВСВ ,  – можливий і фактичний рівень середньогодинного виробітку; 

ВПР   – резерв збільшення валової продукції за рахунок упровадження 

заходів НТП; 

фТ – фактичні витрати робочого часу на фактичний випуск продукції; 
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ТР   – резерв скорочення робочого часу за рахунок механізації й 

автоматизації виробничих процесів, поліпшення організації праці, підвищення 

рівня кваліфікації робітників тощо; 

qТ  – додаткові витрати. 

 

Для визначення резерву збільшення випуску продукції необхідно 

можливий приріст середньогодинного виробітку помножити на 

планований фонд робочого часу робітників. 

плТхСВРВПР  , 

де плТ  – планований фонд робочого часу робітників. 

 

Приклад. 

Використовуючи дані табл. 11, методом абсолютних різниць визначити 

вплив різних факторів на відхилення в обсягах реалізації. 

Таблиця 11  

Вхідні дані для факторного аналізу впливу виробітку на обсяги реалізації 

Показники План Звіт 
Абсолютне 

відхилення 

% виконання 

плану 

Реалізація продукції, тис. грн. 469200 440154 29046 94% (93,81) 

Чисельність працівників, чол. 260 240 -20 92% (92,3) 

Відпрацьовано за місяць, люд. 

/дн., люд. /год. 

5200 

40560 

5040 

40320 
-160 -240 

97% (96,9) 

99% (99,41) 

 

1. Відносне відхилення чисельності з урахуванням виконання плану 

реалізації складає: 

240 – (260 х 93,81 / 100) = 240 – 244= -4 чол. 

2. Середньорічний виробіток праці: 

За планом: 

469200 / 260 = 1804615 грн. / чол.  

За звітом: 

440154 / 240 = 1833975 грн. / чол. 

3. Середньоденний виробіток робітників:  

За планом: 

469200 / 5200 = 90,231 тис. грн. / дн.  

За звітом: 

440154 / 5040 = 87,3 32 тис. грн. / дн. 

4. Середньогодинний виробіток робітників:  
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За планом: 

469200 / 40560 = 11,568 тис. грн. / год. 

За звітом: 

440154 / 40320 = 10,917 тис. грн. / год. 

5. Т. ч. середньорічний виробіток праці робітників збільшився на 

29360 грн. / чол.: 

(1833975 – 1804615) і на 1,63% (1833975 /  1804615 х 100% – 100%). 

Середньоденний виробіток робітників знизився на 2899 грн. / дн.: 

(87332 – 90231) і на 3,29% (87332 / 90231 х 100% – 100%),  

а середньогодинний виробіток знизився на 651 грн. / год.: 

(10917 – 11568) і на 5,63% (10917 / 11568 х 100% – 100%). 

6. Зниження обсягу реалізації за рахунок впливу чисельності:  

(240 – 260) х 1804615 = -36092,3 тис. грн. 

7. Збільшення обсягу реалізації за рахунок середньорічного виробітку: 

(1833975 – 1804615) х 240 = 7046,4 тис. грн. 

8. Т. ч. сумарний вплив 2 факторів: 

-36092,3 + 7046,4 = -29045,9 = -29046 тис. грн.,  

що відповідає значенню абсолютного відхилення обсягу реалізації продукції в 

таблиці. 

Висновок: Зниження чисельності робітників на 20 осіб призвело до 

зменшення обсягів реалізації на 36092, 3 тис. грн. а збільшення середньорічного 

виробітку на 29360 грн. / чол. призвело до збільшення обсягів реалізації на 

7046, 4 тис. грн. 

Приклад.  

Виконати аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції. 

Таблиця 12 

Аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції 

Показники План Звіт Відхилення, (+ -) 

Валова продукція, тис. грн. 12000 12600 +600 

Середньоспискова кількість працюючих, чол. 3000 3050 +50 

 

1. Розрахуємо зміни виготовленої продукції за рахунок змін у чисельності: 

  ВПРВхЧЧ плплзв  . 

 

./..0,4
.3000

..12000
чолгрнтис

чол

грнтис
РВпл   
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./..13,4
.3050

..12600
чолгрнтис

чол

грнтис
РВзв   

  ..200400030003050 грнтисх   

2. Розрахуємо зміни виготовленої продукції за рахунок змін у 

річному виробітку праці: 

  ВПЧхРВРВ звплзв  . 

 

  ..4003050413,4 грнтисх   

3. Розрахуємо вплив двох факторів:  

..600200400 грнтис  

Трудомісткість продукції – показник, що характеризує затрати 

робочого часу на виробництво одиниці або всього обсягу виготовленої 

продукції. 

У економічному аналізі є два поняття трудомісткості. Питома 

трудомісткість – це загальні витрати людино-годин на продукцію (на один 

виріб, на одну тисячу гривень товарної продукції). Технологічна трудомісткість 

– це витрати нормованого робочого часу основних робітників-відрядників 

на виробництво продукції. 

Між показниками трудомісткості та продуктивності праці існує 

обернено пропорційний зв’язок – при зниженні трудомісткості продуктивність 

праці зростає, і навпаки. 

Скорочення затрат робочого часу на виробництво одиниці продукції 

безпосередньо впливає на величину середньогодинного виробітку робітників. 

Рівень і динаміка годинної продуктивності праці зазнають по-

стійного впливу інтенсивних факторів. 

Інтенсивні фактори забезпечують зниження трудомісткості виготовлення 

продукції і відповідний рівень виконання норм виробітку. До них відносять: 

кваліфікаційний, професійний рівень робітників; технічну й енергетичну 

озброєність праці; механізацію та автоматизацію технологічних процесів 

за впровадження прогресивної техніки, технології, матеріалів; організацію 

нормування праці; застосування у виробництві комплектуючих виробів та 

покупних напівфабрикатів; поліпшення якості структури, асортименту 

продукції; удосконалення організації виробництва й управління. 

У процесі економічного аналізу трудомісткості вивчається її ди-

наміка, причини зміни її величини і вплив на продуктивність праці. 
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Динаміку та вплив зміни величини трудомісткості на продук-

тивність праці робітника можна простежити, використовуючи показник 

питомої трудомісткості в розрахунку на 1000 грн. продукції (табл. 13). 

Таблиця 13 

Аналіз трудомісткості продукції 

Показник 
минулий 

період 

Звітний період Зміна показника, % 

за
 п
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н
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о 

п
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1. Обсяг товарної 

продукції, тис. грн. 
8000 8400 8500 105 106,25 101,19 

2. Відпрацьовано 

всіма робітниками 

люд.-год. 

1747 1752 1529 100,26 87,50 87,27 

3. Питома 

трудомісткість на 

1000 грн., люд.-год. 

[(ряд. 2 / ряд. 1)1000] 

218,42 208,57 179,88 95,49 82,35 86,24 

4.Середньогодинний 

виробіток кожного 

робітника, грн.  

(ряд. 1 / ряд. 2) 

4,578 4,794 5,559 104,72 121,43 115,96 

Середньорічний ви-

робіток одного робі-

тника, грн. 

5714,3 6043,2 6343,2 105,76 111,0 104,96 

 

Наведені в табл. 13 дані показують, що питома трудомісткість 

знизилась проти минулого періоду на 17,65% (100 – 82,35) за плану 4,51% 

(100 – 95,49). За рахунок цього фактора було в основному забезпечене 

зростання годинної продуктивності праці, яка залежить від рівня трудових 

затрат і виконання норм. 

За рахунок зниження трудомісткості планувалось підвищити годинну 

продуктивність праці на 4,72% (
51,4100

10051,4



х
). Фактично вона зросла (у 

тому числі за рахунок зниження трудомісткості) на 21,43% (
65,17100

10065,17



х
). 
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Виконання норм залишилось практично на тому самому рівні, а 

підвищення середньогодинного виробітку досягнуто цілком за рахунок 

зниження трудомісткості. 

Відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості 

становило 262 особи ([
 

3,5714

10001529578,4559,5 х
]) за плану 66 осіб 

([
 

3,5714

10001752578,4794,4 х
]). 

Оскільки між трудомісткістю (ТМ ) і продуктивністю праці існує 

зворотний зв’язок, можна визначити темп зростання середньогодинного 

виробітку ( ГВ ): 

ТМ

хТМ
ГВ




100

100
% ; 

 

%96,15
76,13100

10076,13





х
ГВ . 

і навпаки, знаючи темп зростання продуктивності праці, можна визначити 

відсоток зниження трудомісткості: 

%76,13
96,15100

10096,15

100

100
% 







х

ГВ

хГВ
ТМ . 

У процесі дальшого аналізу трудомісткості продукції необхідно 

визначити показники питомої трудомісткості окремих видів продукції. 

Дані для аналізу беремо з табл. 14. 

Таблиця 14 

Види продукції і оцінка їх питомої трудомісткості 

Продукція 

Обсяг виробни-

цтва продукції, 

тис. грн. 

Питома  

трудомісткість 

продукції, год. 

Затрати праці на випуск 

продукції, тис. люд.-год. 

за 

планом 

( плТП ) 

фактично 

( фТП ) 

за 

планом 

( плТМ ) 

фактично 

( фТМ ) 

за
 п

л
ан

о
м

 

за
 п

л
ан

о
м

, 

п
ер

ер
ах

о
ва

н
и

м
  

н
а 

ф
ак

т,
 в

и
п

у
ск

 

ф
ак

ти
ч
н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Виріб 1 2800 2606 186,6 153,2 522,5 470,0 399,2 
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Продовження табл. 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Виріб 2 2800 2666 200,4 176,5 561,1 534,0 470,5 

Виріб 3 1432 1638 239,9 196,9 343,6 392,0 322,6 

Виріб 4 1368 1590 237,4 211,8 324,8 377,0 336,7 

Усього 8400 8500 208,6 179,9 1752,0 1773,0 1529,0 

 

Як бачимо з табл. 14 збільшення випуску продукції на 100 тис. грн. 

загальна трудомісткість порівняно з планом знизилась на 223 тис. люд.-

год. (1529 – 1752), а за рахунок зміни структури – затрати праці 

збільшились на 21 тис. люд.-год. (1773 – 1752) При цьому відбулося 

зниження питомої трудомісткості продукції на 244 тис. люд.-год. (1529 – 

1773) проти фактичних затрат праці на випуск продукції і планових затрат 

праці, перерахованих на фактичний випуск. У цілому на підприємстві 

рівень трудомісткості знизився на 13,75% ( 
















100100

6,208

9,179
х ); питома 

вага трудомісткості виробу 1 зменшилась на 17,9%, виробу 2 – на 11,9%, 

виробу 3 – на 17,9%, виробу 4 – на 10,8%. 

Зниження або підвищення середнього рівня питомої трудоміс-

ткості може відбутися за рахунок зміни її рівня щодо окремих видів 

продукції та зміни структури виробництва. Для того, щоб визначити 

середній рівень трудомісткості, скористуємося розрахунками на основі 

методу ланцюгових підстановок: 

..6,208
8400

1752
1000.. годлюдх

ТПі

ТМі
хТПіТМ

пл

пл
плспл  ; 

..9,179
8500

1529
1000.. годлюдх

ТПі

ТМі
хТПіТМ

ф

ф

фсф  ; 

..6,208
8500

1773
1000... годлюдх

ТПі

ТМі
хТПіТМ

ф

пл
фсфпл  , 

де сфплсфспл ТПТМТП ..... ,,  – середній рівень питомої трудомісткості за планом, 

фактично і за планом, перерахованим на фактичний випуск товарної 

продукції; 

іі ТПТМ ,  – зміна рівня трудомісткості за окремими видами продукції і 

структури виробництва. 
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Розрахунки свідчать, що середній рівень питомої трудомісткості не 

змінився під впливом випуску більш трудомісткої продукції (виробів 3 і 4) 

в загальному випуску. 

 6,2086,208.....  сплсфплс ТМТМТМ . 

 

Проте, за рахунок зниження трудомісткості кожного із видів про-

дукції, середній рівень трудомісткості зменшився на 28,7 люд.-год. 

 6,2089,179.....  сфплсфс ТМТМТМ . 

 

На наступному етапі аналізу трудомісткості вивчається виконання 

заходів з підвищення ефективності виробництва, які впливають на зміну 

трудомісткості. 

Суттєвий вплив на рівень і динаміку трудомісткості справляє 

застосування комплектуючих виробів і покупних напівфабрикатів. Збільшення 

питомої ваги покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів забезпечує 

зниження трудомісткості продукції. 

Таблиця 15 

Залежність зміни трудомісткості продукції  

від зміни рівня кооперації 

Показник 
За 

планом 
Фактично 

Відхилення, (±) 

абсолютне % 

1. Товарна продукція, тис. грн. 8400 8500 +100 +1,19 

2. Покупні комплектуючі вироби і 

напівфабрикати, тис. грн. 
1520 1580 +60 +3,95 

3. Питома вага покупних 

комплектуючих виробів і 

напівфабрикатів у вартості 

товарної продукції, % 

18,10 18,59 +0,49 +2,71 

 

Використовуючи дані табл. 15, розрахуємо вплив зміни питомої 

ваги покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів на трудомісткість 

продукції ( кТМ ) за формулою: 

п

фп

к
ПВ

ПВПВ
ТМ






100
, 

де фп ПВПВ ,  – питома вага покупних напівфабрикатів і комплектуючих 

виробів у товарній продукції за планом і фактично. 
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Отже, 
 
 

%60,0100
10,18100

59,1810,18





 хТМ к . 

Розрахунок показує, що внаслідок збільшення використання 

покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів проти планового на 

0,49% сталося зниження трудомісткості продукції на 0,60%. 

Вплив зміни рівня механізації виробництва кожного виду робіт на 

відхилення фактичної трудомісткості від планової можна розрахувати за 

формулою: 

 
 

100100
100

100





 х

ТМхПВТМхПВ

ТМхПВТМхПВ
ТМ

рпмп

рфмф

м , 

де 
фп ПВПВ ,  – питома вага виробництва продукції за планом і фактично, %; 

рм ТМТМ ,  – нормативна трудомісткість механізованих і ручних робіт. 

 

Для всебічного аналізу виконання плану з трудомісткості про-

дукції необхідно проаналізувати виконання норм виробітку робітниками-

відрядниками індивідуально, за групами і в середньому на підприємстві. 

Рівень виконання норм виробітку визначається як відношення 

нормованого часу до фактично витраченого щодо окремих робіт робітників 

основного й допоміжного виробництва. 

Аналіз виконання норм виробітку робітниками-відрядниками можна 

простежити, використовуючи дані табл. 16. 

Таблиця 16 

Виконання норм виробітку робітниками-відрядниками 

Виконання норм виробітку,  

% 

Кількість робітників-відрядників 

минулий період звітний період 

від 80 до 90 11 49 

від 90 до 100 110 122 

від 100 до 110 509 450 

від 110 до 120 89 106 

від 120 до 130 58 46 

від 130 до 140 17 14 

від 140 до 150 6 3 

від 150 і вище - - 

Усього: 800 790 
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Дані табл. 16 свідчать, що кількість робітників-відрядників, які не 

виконали норм виробітку, у звітному періоді збільшилась і становить 

21,6% (
 








 
100

790

12249
х ) проти 15,2% (

 







 
100

800

11011
х ) у базовому 

періоді. Отже, стан виконання норм виробітку на підприємстві погіршав. 

За даними таблиці можна розрахувати середній рівень виконання 

норм виробітку ( нвК ) робітниками-відрядниками, використовуючи середньо-

арифметичну зважену: 

%4,105
790

83270
790

1453135141254646115106105450951228549







хххххххх

Кнв
 

А середній рівень виконання норм виробітку без урахування 

робітників, які не виконали норм, становив 109%: 

 
%109

619

67515

12249790

14531351412546115106105450







ххххх
Кнв . 

Отож, за умови виконання норм виробітку всіма робітниками-відряд-

никами продуктивність праці зросла б на 3,41% ( 
















100100

4,105

109
х ). 

Виконання норм виробітку в цілому по підприємству передбачалося 

планом на рівні 104%. Таким чином, план з продуктивності праці робітників-

відрядників перевиконано на 1,35%. 

Оскільки питома вага робітників-відрядників у загальній чисе-

льності робітників становить 76% (
 









100

958

790
х ), то середньогодинна 

продуктивність праці робітника зросла на 1,06% (
100

76,14 х
), трудомісткість 

продукції знизилась на 1,05% (
06,1100

10006,1



х
). 

Причини невиконання норм виробітку одними робітниками і 

способи досягнення високих результатів іншими виявляють на основі 

матеріалів хронометражних спостережень, узагальнених фото- і само-

фотографій робочого дня, аналізу первинних документів на доплату, 
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причин і характеру понадурочних робіт, матеріалів перегляду норм на 

робочих місцях, у дільницях, бригадах, цехах. 

 

1.4. Аналіз оплати праці 
Аналіз використання трудових ресурсів, зростання праці необхідно 

розглядати у взаємозв’язку з оплатою праці. Зі зростанням продуктивності 

праці створюються реальні передумови підвищення її оплати. При цьому 

кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи 

зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати. 

Тільки за такої умови створюються реальні можливості для нарощування 

темпів розширеного виробництва. 

У економічному аналізі оперують наступними поняттями, пов’язаними 

з оплатою праці працівників та іншими виплатами (табл. 17). 

Таблиця 17  

Основні поняття щодо оплати праці, які застосовуються 

Фонди Характеристика фондів 

1 2 

Фонд оплати 

праці 

Основний економічний показник, що широко використовується у 

господарській практиці, статистичній звітності, аналізі. Він 

включає в себе основну та додаткову заробітну плату персоналу 

підприємства, інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

(крім тих, які у законодавчо встановленому порядку до фонду 

оплати праці не входять, наприклад, допомога ї тимчасової 

непрацездатності, вихідна допомога та деякі інші) 

Фонд 

основної 

заробітної 

плати 

Заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований 

час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими 

окладами, включаючи преміальні доплати робітникам за 

перевиконання норм виробітку (крім одноразових премій), 

доплати за роботу у нічний час, у понаднормовий час, оплати 

простоїв не з вини робітників 

Фонд 

додаткової 

заробітної 

плати 

Виплати, пов’язані з різними надбавками та доплатами, які 

передбачені чинним законодавством (наприклад, персональні 

надбавки за суміщення професій, за шкідливі умови праці 

тощо), а також оплата щорічних і додаткових відпусток, 

передбачених законодавством, і робочого часу працівників, 

які залучаються до виконання державних або громадських 

обов’язків 
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Продовження табл. 17 

1 2 

Загальний 

фонд 

заробітної 

плати 

підприємства 

Фонд основної заробітної плати та фонд додаткової 

заробітної плані разом 

Інші 

заохочувальні 

та 

компенсаційні 

виплати з 

фонду оплати 

праці 

До них належать винагороди за підсумками роботи за рік, 

суми наданих трудових і соціальних пільг працівникам 

(наприклад, одноразова допомога ветеранам праці, 

здешевлення вартості харчування працівників тощо), суми 

матеріальної допомоги 

 

Аналіз фонду оплати праці працівників підприємства проводиться 

у наступній послідовності: 

1. Оцінюється структура фонду оплати праці за економічним 

змістом, джерелами формування, категоріями працівників тощо. 

2. Розраховуються абсолютне та відносне відхилення фонду 

заробітної плати. Порівнюючи фактично нараховану заробітну плату за 

місяць, квартал, наростаючим підсумком з початку року, за рік і за групами 

персоналу на підприємстві, а також у цехах, ділянках з плановим 

(минулим) періодом, визначається абсолютна економія або перевитрати 

коштів на заробітну плату. 

Абсолютна економія (перевитрати) ( абсФЗП ) розраховується 

при порівнянні фактично використаних коштів на оплату праці ( фФЗП ) з 

базисним фондом заробітної плати ( бФЗП ) у цілому по підприємству, за 

виробничими підрозділами та категоріями працюючих: 

бфабс ФЗПФЗПФЗП  . 

 

Абсолютна перевитрата (економія) фонду заробітної плати всього 

персоналу, у тому числі промислово-виробничого, без урахування змін 

обсягу виробництва продукції не дає можливості оцінити ефективність 

використання коштів на оплату праці. 

Оскільки фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу 

тісно пов’язаний з обсягом виробництва продукції та продуктивністю 
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праці, то визначається відносна економія (перевитрата) фонду заробітної 

плати. Відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати 

( в іднФЗП ) визначається як різниця між фактично нарахованою заробітною 

платою та базовим її фондом, скоригованими на фактичний темп зростання 

(зниження) обсягу виробництва та продуктивності праці. 

При цьому необхідно враховувати, що коригується тільки змінна 

частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно до зміни 

обсягу виробництва продукції. Це заробітна плата робітників за розцінками, 

премії робітникам та управлінському персоналу за виробничі результати та 

сума відпускних, що відповідає частці змінної заробітної плати. 

Постійна частина не змінюється при збільшенні або зменшенні 

обсягу виробництва (зарплата робітникам за тарифними ставками, заробітна 

плата службовцям за окладами, всі види доплат, оплата праці працюючим 

у житлово-комунальному господарстві, соціальній сфері та відповідна до 

них сума відпускних): 

)( постззмфскфвідн ФЗПТхФЗПФЗПФЗПФЗПФЗП  , 

де в іднФЗП  – відносне відхилення фонду заробітної плати; 

фФЗП  – фонд заробітної плати фактичний; 

скФЗП  – фонд заробітної плати базовий, скоригований на фактичний 

темп зміни обсягу виробництва; 

постзм ФЗПФЗП , – відповідно змінна та постійна сума базового фонду 

заробітної плати; 

зТ  – темп зростання (зниження) обсягу виробництва. 

 

3. Визначають вплив факторів на абсолютне та відносне 

відхилення ФЗП . В економічній літературі наводяться наступні фактори, 

що впливають на фонд оплати праці працівників підприємства (рис. 1). 

Розглянемо характер впливу основних факторів, наведених на рис. 

1. Передусім формування витрат на оплату праці залежить від категорії 

працюючих, так як оплата праці робітників найбільше підлягає впливу 

обсягу випуску продукції (при відрядній оплаті праці) або відпрацьованого 

часу (при погодинній оплаті праці); оплата праці працівників визначається 

за встановленим посадовим окладом і безпосередньо з обсягом випуску 

продукції не пов’язана. 
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Рис. 1. Фактори впливу на оплату праці 

 

Постійна частина фонду заробітної плати залежить від середньо-

спискової чисельності працівників і їх середнього заробітку за відповідний 

період часу. 

Змінна частина витрат на оплату праці, передусім, залежить від 

обсягу випущеної продукції. Чим він більший, тим більша нараховується 

заробітна плата робітникам. Фактор обсягу продукції діє спільно зі структурним 

фактором, тобто зі зміною частки окремих виробів, що мають більшу або 

меншу трудомісткість і відповідно оплату за одиницю продукції. 

Іншим фактором, що спричиняє вплив на змінну частину оплати 

праці робітників, є пряма оплата праці за одиницю виробу, яка залежить 

від трудомісткості одиниці виробу та годинної оплати праці (розцінок за 

Фактори, що впливають на оплату праці працівників підприємства 

Оплата праці робітників 

Змінна частина Постійна частина 

структура 

продукції  

обсяг 

продукції 

пряма оплата 

одиниці виробу  

зміна оплати за 

тарифними ставками 

з інших видів 

доплат і оплат 

трудомісткість 

одиниці виробу  

Середньогодинна 

оплата  

доплати за 

надурочний час  

зміна по оплаті 

відпусток 

Оплата цілоденних і 

внутрішньо-змінних простоїв  фактори науково-технічного 

прогресу і покращення організації 

виробництва і праці  

чисельність працівників  

Оплата праці працівників 

середня оплата праці працівників  

доплати  зміна суми премій зміна складів 
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вироби), що змінюються під впливом науково-технічного прогресу та 

покращення організації виробництва та праці. 

Для розрахунку факторів відхилення затрат на оплату праці за рахунок 

собівартості можна використовувати алгоритми, наведені в підручнику 

Любушина Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. „Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия”. 

Таблиця 18  

Вихідні дані  

для аналізу коштів на оплату праці у складі собівартості продукції 

Види оплат 
Одиниця 

виміру 

Оплата праці 

січень лютий 
відхилення 

+ / - % 

1 2 3 4 5 6 

1. Змінна частина заробітної плати 

робітників без оплати відпусток: 
грн. 5000 6000 + 1000 + 20,0 

- відрядні розцінки грн. 4000 4800 + 800 + 20,0 

- премія за виробничі результати грн. 1000 1200 + 200 + 20,0 

2. Постійна частина оплати праці грн. 3000 3500 + 500 + 16,7 

- оплата праці за тарифними 

ставками 
грн. 2600 2700 + 100 + 3,8 

- всі види доплат, в тому числі 

доплати за надурочний час 
грн. - 4,0 + 4,0 - 

- інші види оплат, в тому числі 

оплата простоїв 
грн. - 20 1 

+ 20  

+ 1 

- 

- 

3. Заробітна плата робітників без 

відпускних (ряд. 1 + ряд. 2) 
грн. 9000 9500 + 500 + 5,6 

4. Питома вага змінної частини 

(ряд. 1 / ряд. 3 х 100) 
% 55,6 63,2 + 7,6 + 13.7 

5. Розподіл відпускних:       

- що відносяться до змінної 

частини (ряд.5 х ряд.4 / 100) 
грн. 334 442 + 108 + 32,3 

- що відносяться до постійної 

частини (ряд. 5 – (ряд.5 х ряд.4 / 100)) 
грн. 266 258 -8 -3,0 

Всього оплата відпусток грн. 600 700 + 100 + 16,7 

6. Всього заробітна плата 

робітників з відпускними 
грн. 8600 10200 + 1600 + 18,6 

- змінна частина  

(ряд. 1 + (ряд.5 х ряд.4 / 100)) 
грн. 5334 6442 + 1108 + 20.8 
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Продовження табл. 18 

2 3 4 5 6 7 

- постійна частина  

(ряд.2 + (ряд. 5 – (ряд.5 х ряд.4 / 100))) 
грн. 3266 3758 + 492 + 15,1 

7. Заробітна плата службовців грн. 2500 3000 + 500 + 20,0 

- оплата за окладами грн. 1600 1700 + 100 + 6,3 

- оплата відпусток  200 300 + 100 + 50,0 

- премії грн. 650 920 + 270 + 41,5 

- доплати і надбавки грн. 50 80 + 30 + 60,0 

8. Оплата праці робітників 

неосновної діяльності 
грн. 100 120 + 20 + 20,0 

9. Всього витрат на заробітну 

плату по підприємству 
грн. 11200 13320 + 2120 + 18.9 

10. Чисельність службовців чол. 7 5 -2 -28,6 

 

За даними табл. 18 можна зробити висновок, що фонд оплати праці 

у II кварталі збільшився на 18,9% або на 2120 грн. При цьому його змінна 

частина збільшилася на 20,8% або на 1108 грн., а постійна частина – на 

15,1%, що склало 492 грн. 

Проведемо аналіз змінної частини фонду заробітної плати (табл. 

16) за рахунок: 

- зміни обсягу виробництва: 

ІІ зм

І

ІІ
змовзм ФЗП

ОВ

ОВ
хФЗПФЗП 








 . , 

де змФЗП  – змінна частина фонду заробітної плати; 

ОВ  – обсяг виробництва. 

 

- зміни прямої оплати праці за одиницю продукції: 











І

ІІ
змзмзпзм

ОВ

ОВ
хФЗПФЗПФЗП

ІІІ. , 

 

.)(47,10990016,153346442. грнхФЗП зпзм  . 

.)(110846,109953,8 грнФЗП  . 

З проведених розрахунків можна зробити висновок, що фонд 

змінної заробітної плати у І кварталі був більший на 1108 грн. за II квартал. 
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Найбільший вплив на збільшення змінної частини фонду заробітної 

плати здійснила зміна прямої оплати праці за одиницю продукції, що 

призвела до збільшення змінної частини фонду заробітної плати на 1099,47 

грн.; за рахунок збільшення обсягу виробництва – лише на 8,53 грн. 

Проведемо аналіз фонду заробітної плати службовців ( сФЗП ) за 

даними табл. 18. 

НПВОФЗП с  , 

де О  – оплата за окладами; 

В  – оплата відпусток; 

П  – премії; 

Н  – доплати і надбавки. 

 

мСхЧПО  , 

де мС  – середньомісячна заробітна плата. 

 

Визначимо зміну оплати за окладами за рахунок: 

- чисельності службовців: 

.)(45716001143 грнОчр  ; 

- середньомісячної заробітної плати службовців: 

.)(55711431700 грнОсм  . 

 Загальна зміна становить: 

.)(100557457 грнО  . 

З проведеного розрахунку можна зробити висновок, що фонд 

заробітної плати службовців у лютому збільшився на 500 грн. у порівнянні 

з січнем або на 20,0%. 

На зміну фонду заробітної плати службовців вплинули наступні 

фактори: зменшення чисельності службовців призвело до зменшення 

фонду заробітної плати на 457 грн.; при цьому за рахунок збільшення 

середньомісячної заробітної плати службовців фонд заробітної плати 

збільшився на 557 грн., збільшення оплати відпусток – на 100 грн., збільшення 

премій – на 270 грн., збільшення доплат і надбавок – на 30 грн. 

Найбільший вплив на фонд заробітної плати службовців мала середньо-

місячна заробітна плата службовців. 

4. Важливе значення під час аналізу використання фонду заробітної 

плати має вивчення даних про середній заробіток працюючих, його зміну, 

а також про фактори, що впливають на його рівень. Тому подальший аналіз 
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повинен бути спрямований на вивчення причин зміни середньої заробітної 

плати працюючих за галузями виробництва, підрозділами, категоріями та 

професіями. 

При цьому потрібно враховувати, що середньорічна зарплата робітників 

залежить від кількості відпрацьованих днів кожним робітником, середньої 

тривалості робочого дня та середньогодинної заробітної плати. 

5. У процесі аналізу необхідно встановити відповідність між темпами 

росту середньої заробітної плати та продуктивністю праці. Як вже відмічалось, 

для розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку та рентабельності, 

необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи 

росту його оплати. Якщо цей принцип не дотримується, то відбуваються 

перевитрачання фонду заробітної плати, підвищення собівартості продукції 

та, відповідно, зменшення суми прибутку. 

Для оцінки співвідношення розраховують коефіцієнт випередження 

темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої 

заробітної плати, приріст середньої заробітної плати на 1% приросту 

продуктивності праці чи приріст продуктивності праці на 1% приросту 

середньої заробітної плати. Коефіцієнт випередження є співвідношенням 

індексів продуктивності праці та середньої заробітної плати. 

В умовах інфляції під час аналізу індексу росту середньої заробітної 

плати необхідно враховувати індекс росту цін на споживчі товари та послуги. 

Таблиця 19 

Розрахунок показників використання трудових ресурсів 

Показники 
Одиниця 

виміру 
1-й рік 2-й рік 

Відхилення 

+/- % 

1. Чистий дохід грн. 60000 70000 +10000 +16,7 

2. Чисельність робітників чол. 670 668 -2 -0,3 

3. Фонд оплати праці грн. 9000 10000 +1000 +11,1 

4. Продуктивність праці грн. / чол. 89,6 104,8 +15,2 +17,0 

5. Продукція на 1 грн. оплати 

праці 
грн. 6,7 7,0 + 0,3 + 4,5 

6. Співвідношення приросту 

чисельності виробничого 

персоналу в розрахунку на 1 

% приросту продукції 

чол. / грн. X X X -0,02 

 

Відносна економія (перевитрати) ресурсів (характеризує величину 

необхідних ресурсів при досягнутому обсязі виробництва на базовому рівні 

ефективності їх використання): (668 – 670) х (70000 – 60000) = -20 (чол.). 
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Відносна економія оплати праці: (10000 – 9000) х 1,167= 1167 (тис. грн.). 

За наведеними в табл. 19 даними темпи зростання продуктивності 

праці є більшими у порівнянні з темпами зростання оплати праці. Це сприяло 

економії фонду оплати праці на суму 1167 тис. грн., що є свідченням 

інтенсифікації використання трудових ресурсів 

Аналізуючи ефективність використання трудових ресурсів, необхідно 

оцінити ефективність використання коштів на оплату праці. Для цього 

розраховують співвідношення обсягу виробництва, чистого доходу, валового 

або чистого прибутку до фонду заробітної плати; вивчають динаміку цих 

показників, проводять порівняння з наявною інформацією з інших підприємств; 

визначають вплив факторів на зміну кожного показника. На підставі результатів 

проведеного аналітичного дослідження приймаються відповідні управлінські 

рішення щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів. 

 

 

2. Аналіз ефективності використання основних 
засобів 

2.1. Аналіз складу, структури та руху основних 

засобів 
Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства 

багато в чому залежать від забезпеченості основними фондами та їх 

використання. Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які 

підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання 

товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) 

основних фондів перевищує один рік (операційний цикл, якщо останній є 

тривалішим за один рік). 

Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного 

використання основних виробничих фондів. 

Основні засоби підприємства – це сукупність матеріально-речових 

цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у 

сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість 

яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом. 

Починати аналіз основних фондів слід з ознайомлення зі складом 

основних фондів у цілому на підприємстві і за окремими групами. При 

цьому виявляється рух і напрямок зміни основних фондів, питома вага 

промислових основних фондів, виробничих основних фондів в інших 

галузях і невиробничих основних фондів. 
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Вивчаючи зміну структури основних фондів у вартісному виразі, 

з’ясовують, за рахунок чого вона сталася – за рахунок зміни складу будівель і 

споруд чи складу машин, обладнання та інших груп основних засобів. 

Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання 

виробничої площі у порівнянні з невиробничою, зокрема виробничої площі 

цехів, де відбуваються виробничі процеси. 

Вивчаючи стан основних фондів, визначають також і забезпечення 

ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність обладнання й 

те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства. 

Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних фондів 

і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його 

техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та 

фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, 

економії капітальних вкладень. 

Завдання аналізу стану та ефективності використання основних 

виробничих фондів можна визначити так: 

а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних 

підрозділів основними фондами, тобто встановлення відповідності величини, 

складу та технічного рівня фондів виробничій програмі підприємства; 

б) визначення рівня використання основних фондів і факторів, які 

впливають на нього; 

в) установлення належної комплектності наявного парку обладнання; 

г) з’ясування ефективності використання обладнання в часі та за 

потужністю; 

д) розрахунок впливу використання основних фондів на обсяг продукції; 

є) виявлення резервів підвищення ефективності використання 

основних фондів. 

Джерелами інформації для аналізу основних фондів підприємства 

є: паспорт підприємства; план економічного та соціального розвитку; план 

технічного розвитку; форма 1 „Баланс підприємства”; форма 4 „Звіт про 

власний капітал”; форма 1-П „Звіт підприємства (об’єднання) з продукції”; 

форма 11-ОФ „Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)”. 

Крім названих джерел інформації, для аналізу використовуються 

також дані проведених на підприємстві інвентаризацій, інвентарні картки 

обліку основних засобів тощо. 

Основні напрями аналізу використання основних фондів та 

послідовність його проведення показано на рис. 2. 

Аналіз основних фондів починають із визначення забезпеченості 

підприємства основними фондами. Для цього необхідно з’ясувати, чи достатньо 



 82 

в підприємства основних фондів, яка їхня динаміка, склад, структура, 

технічний стан, яким є рівень виробництва та його організація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аналіз використання основних виробничих фондів основного 

виду діяльності 

 

Велике аналітичне значення мають показники структури основних 

фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на 

основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі 

фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського 

харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого 

призначення. 

Основні виробничі фонди головного виду діяльності є такою 

частиною основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий 

час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих 

Основні напрямки аналізу 

Аналіз наявності  

та структури  

основних фондів 

Аналіз стану та 

руху  основних 

фондів 

Аналіз 

фондоозброєності 

праці 

Аналіз 

використання 

основних фондів 

Оцінка обсягу 

основних фондів 

Аналіз структури 

основних фондів 

Аналіз структури 
основних 

виробничих 
фондів 

Аналіз 

технічного 

стану основних 

виробничих 

фондів 

Аналіз руху 
основних 

виробничих 
фондів 

Аналіз 
технічної 

озброєності 
праці 

Аналіз 
машино-

озброєності 
праці 

Аналіз 
ефективності 
використання 

основних 
виробничих 

фондів 

Аналіз впливу 
факторів на 
зміну рівня 

фондовіддачі 

Оцінка впливу 
зміни 

фондовіддачі 
на обсяг 

виробництва  

Аналіз 
використання 

наявного 
обладнання 
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фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, 

відповідно до часу використання. Поновлюються основні виробничі фонди 

через капітальні вкладення. 

Невиробничі основні фонди – це житлові будинки та інші об’єкти 

соціально-культурного й побутового обслуговування, які перебувають на 

балансі підприємства і не використовуються в господарській діяльності. 

Вони відтворюються тільки за рахунок прибутку, який залишається в 

розпорядженні підприємства. 

Усі основні фонди (засоби) підприємств за характером участі у 

виробничому процесі та функціонування в невиробничій сфері поділяються 

на три амортизаційні групи (для кожної з них установлено єдину норму 

амортизаційних відрахувань): 

- перша група – будівлі, споруди, передавальні пристрої; 

- друга група – автомобільний транспорт, меблі, офісне обладнання, 

електронно-обчислювальні машини та інше обладнання для автоматизованої 

обробки інформації, побутові прилади та інструменти, телефони, мікрофони, 

рації; 

- третя група – машини, устаткування і будь-які інші основні 

засоби, що не входять до першої і другої груп; 

 

 

 

Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі 

фонди. Крім цього, заведено виокремлювати активну (робочі машини та 

обладнання) та пасивну частини фондів, а також окремі підгрупи відповідно до 

їхнього функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, 

склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади та обладнання, 

транспортні засоби). Основні промислово-виробничі фонди безпосередньо 

пов’язані з виробництвом продукції і тому мають найбільшу питому вагу. 

Наявність, рух та динаміку основних фондів можна простежити, 

склавши таблицю за зразком (табл. 20). 
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Таблиця 20 

Наявність, рух та динаміка основних фондів 

Основні фонди 

Наявність 

на початок 

звітного 

періоду 

Надходження 

за звітний 

період 

Вибуття 

за 

звітний 

період 

Наявність  

на кінець 

звітного 

періоду  

(гр.1+гр.2–гр.3) 

В
ід

х
и
л
ен

н
я,

 т
и
с.

 г
р
н
. 
 

(г
р
.7

 –
 г

р
.1

) 

ти
с.

 г
р
н
. 

п
и
то

м
а 

ва
га

, %
 

ти
с.

 г
р
н
. 

п
и
то

м
а 

ва
га

, %
 

ти
с.

 г
р
н
. 

п
и
то

м
а 

ва
га

, %
 

ти
с.

 г
р
н
. 

п
и
то

м
а 

ва
га

, %
 

1. Промислово-

виробничі основні 

фонди, у т. ч.: 

1821 93,3 250 92,6 90 64,3 1981 95,2 160 

- активні фонди  953 48,84 225 83,3 75 53,5 1103 53,0 44 

2. Виробничі 

основні фонди 

інших галузей  

- - - - - - - - - 

3. Невиробничі 

основні фонди 
130 6,7 20 7,4 50 35,7 100 4,8 -30 

Усього 1951 100 270 100 140 100 2081 100 130 

 

Для підвищення ефективності виробництва темпи зростання активної 

частини основних фондів мають випереджати темпи зростання пасивної їх 

частини, а зростання кількості машин і обладнання – темпи зростання 

інших видів активної частини основних фондів. 

Методом порівняння звітних даних у табл. 20 (складеної за формою 

11), які показують вартість основних фондів на початок і кінець планового 

періоду, проводять аналіз основних фондів. Відношенням окремих видів 

основних фондів до загальної вартості визначається їх структура. 

Порівнюванням структури основних фондів на початок і кінець звітного 

періоду можна виявити динаміку її змін і відхилень. 

Так, за даними табл. 20 вартість основних фондів на підприємстві 

зросла на 130 тис. грн. (2081 – 1951), або на 7%, у тому числі основних 

виробничих фондів – на 160 тис. грн. (1981 – 1821), або на 9%. 

Збільшилась частка основних виробничих фондів у загальній кількості на 

2,6% і відповідно зменшилась частка невиробничих фондів (наприклад, 

відбулася приватизація житлового фонду), а також значно збільшилась 

питома вага активної частини фондів (від 48,84% до 53,0%). 
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Аналіз складу і структури основних виробничих фондів забез-

печить керівництво підприємства інформацією про склад основних фондів 

і співвідношення між їхніми групами, уможливить виявлення тенденції 

зміни структури основних фондів за групами. Порівняння із середніми та 

найліпшими показниками дасть змогу вжити відповідних заходів для 

відновлення оптимальної питомої ваги машин і обладнання як найбільш 

активної частини основних фондів, а також визначити міру впливу цих 

змін на показники використання основних фондів. 

Постійно змінюється і обсяг основних фондів підприємства. Передовсім 

він збільшується за рахунок уведення в дію основних виробничих будівель, 

верстатів, машин та іншого обладнання, їх реконструкції і модернізації. 

Крім того, підприємство може отримувати основні фонди від інших 

підприємств у порядку безоплатної передачі. 

Отже, зміна обсягу основних фондів підприємства обумовлюється їх 

надходженням і їх вибуттям. 

Аналізуючи основні фонди, треба брати до уваги те, що збі-

льшення обсягу продукції, яка виробляється, залежить від частки в цих 

фондах нових, досконаліших засобів праці. Аналіз повинен розкрити 

причини вибуття основних фондів як щодо всього їх складу, так і за 

окремими видами або об’єктами. 

Проаналізувавши динаміку та структуру основних фондів, не-

обхідно розглянути технічний стан фондів. Від нього також значною 

мірою залежить збільшення випуску продукції. 

Для характеристики технічного стану основних фондів використовуються 

такі основні показники: коефіцієнти спрацювання (зносу), придатності, 

оновлення, вибуття та кілька інших (допоміжних) коефіцієнтів. 

Розрізняють два види зносу – фізичний і моральний. У свою чергу, 

кожний із них має ще дві форми. 

Фізичний знос – це поступова втрата засобами праці своїх 

первісних техніко-експлуатаційних якостей унаслідок їх використання у 

виробництві (перша форма), а також у стані бездіяльності – під впливом 

сил природи (корозія металу, вивітрювання) і надзвичайних обставин 

(друга форма). им інтенсивнішим є використання основних фондів, тим 

швидшим буде їх фізичний знос. 

Фізичний знос можна визначити двома способами: на підставі 

паспортних даних про можливу тривалість експлуатації (кількість 

виконаних робіт), або за даними обстежень технічного стану основних 

фондів. Ці методи використовуються, як правило, під час проведення 

інвентаризації та переоцінки основних фондів. 
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Моральний знос – це знецінення об’єктів основних фондів 

унаслідок нових досягнень технічного прогресу ще задовго до повного їх 

фізичного зносу. Розрізняють дві форми морального зносу: знецінення 

машин унаслідок здешевлення їх виробництва або внаслідок випуску 

нових, досконаліших і продуктивніших машин. 

Суму морального зносу першої форми можна визначити за даними 

переоцінки основних фондів як різницю між первісною і відновною 

вартістю об’єкта основних фондів. За морального зносу другої форми, 

визначаючи відновну вартість, необхідно враховувати продуктивність 

об’єкта основних фондів, тривалість міжремонтних періодів, споживання 

енергії та інші показники засобів праці сучасної конструкції. Найшвидше і 

найбільше морально зношуються активні основні форми. 

Фізичний знос основних фондів частково компенсується ремонтами. 

На практиці (згідно з існуючою методикою) сума зносу основних фондів 

характеризується сумою нарахованої амортизації. 

Амортизаційні відрахування – частина вартості основних 

фондів, яку перенесено на виготовлену продукцію. Для визначення суми 

амортизації здійснюють допоміжні розрахунки або беруть відомості про 

використання аналогічних видів основних фондів. 

На практиці суму амортизації визначають на основі норм амортизації. 

При цьому припускають, що основні фонди зношуються рівномірно протягом 

усього періоду функціонування. Норми амортизації диференційовані за 

групами й видами основних фондів, тобто за строками служби, 

конструктивними особливостями тощо, і виражені у відсотках. Норми 

амортизації періодично переглядаються та вдосконалюються. 

Для науково обґрунтованого планування відтворення основних 

фондів необхідні дані про їх стан, який характеризують коефіцієнти зносу і 

придатності засобів праці 

Коефіцієнт зносу характеризує ту частку вартості основних 

фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах, а 

коефіцієнт придатності – частку, не перенесеної на створюваний 

продукт вартості. 

Коефіцієнт зносу основних фондів розраховують на початок та на 

кінець звітного періоду, а також вивчають його динаміку за кілька років. 

Аналіз проводять на підставі даних першого розділу активу бухгалтерського 

балансу. Чим нижчий коефіцієнт зносу (вищий коефіцієнт придатності), тим 

ліпшим є технічний стан, основних фондів. Спрацьовані (застарілі) основні 

засоби зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних 

процесів, що призводить до неконкурентоспроможності продукції підприємства. 
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Так, на підставі даних табл. 21 можна розрахувати і коефіцієнт 

зносу і коефіцієнт придатності (на певному умовному підприємстві). 

Таблиця 21 

Аналіз зносу основних фондів (засобів) 

Показник 
Одиниця 

виміру 

На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

Зміна, 

(±) 

1. Первісна вартість основ них 

засобів 
тис. грн. 1951 2081 +130 

2. Знос основних засобів за час їх 

експлуатації 
тис. грн. 700 762 +62 

3. Рівень зносу основних засобів % 35,88 36,62 +0,74 

4. Рівень придатності основних 

засобів 
% 64,12 63,38 -0,74 

 

Коефіцієнт зносу ( знК ): 

36,0
1951

700


п

зн
ОФ

З
К , 

де З  – сума зносу основних фондів; 

пОФ  – первісна вартість основних фондів на початок періоду.  

 

Коефіцієнт придатності ( придК ): 

64,0
1951

7001951





п

з
прид

ОФ

ОФ
К , 

де зОФ  – залишкова вартість основних фондів; 

пОФ  – початкова вартість основних фондів. 

 

Якщо первісна вартість основних засобів зросла на 130 тис. грн., то 

знос їх за час експлуатації збільшився на 62 тис. грн. Це призвело до 

зростання рівня зносу (зменшення рівня придатності) основних засобів на 

0,74%, що свідчить про погіршання їх технічного стану. 

Взаємозв’язок видів зносу основних фондів і форм їх заміщення 

показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема аналізу форм заміщення зносу основних фондів 

 

Аналіз технічного стану основних фондів проводиться за схемою, 

поданою на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема аналізу технічного стану та тенденції розвитку 

основних фондів 

Види зносу основних фондів 

Відновний 
фізичний 

знос 

Невідновний 
фізичний 

знос 

Моральний 
знос 

Ремонт Модернізація Заміна 

Форми заміщення зносу основних фондів 

Аналіз впливу забезпеченості основними фондами та їх 

технічного стану на результативні показники 

Аналіз фізичного й морального 

зносу обладнання 

Аналіз обґрунтованості форм 

відновлення зносу обладнання 

Аналіз вікового  

й прогресивного складу 

Оцінка відповідності 

обладнання вимогам та 

напрямкам науково-технічного 

прогресу 

Аналіз темпів та способів 

відновлення основних фондів 

Оцінка ефективності 

відновлення зносу обладнання 

Аналіз виробничої та 

технологічної структури 

основних фондів 

Оцінка відповідності фактичної 

структури основних фондів 

оптимальній  
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Технічний стан і відповідність основних фондів науково-технічним 

досягненням формується в процесі їх відновлення. 

Форми і темпи відновлення основних фондів обумовлені доцільністю 

реконструкції, заміни, модернізацій груп і видів обладнання. 

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтен-

сивність уведення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених 

основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів 

на кінець звітного періоду. 

Цей показник розраховується як в цілому, так і в розрізі окремих 

груп основних фондів. Більш високий коефіцієнт оновлення активної 

частини, ніж інших основних фондів, покаже, що оновлення фондів на 

підприємстві здійснюється саме за рахунок, активної частини і позитивно 

вплине на показник фондовіддачі. 

Коефіцієнт оновлення ( онК ): 

129,0
2081

270


к

о
он

ОФ

ОФ
К , 

де оОФ  – вартість введених основних фондів за звітний рік; 

кОФ – загальна вартість основних виробничих фондів на кінець року. 

 

Коефіцієнт вибуття основних фондів характеризує рівень 

інтенсивності вибуття основних фондів зі сфери виробництва. 

Коефіцієнт вибуття ( в ибК ): 

072,0
1951

140


п

в
в иб

ОФ

ОФ
К , 

де вОФ  – вартість основних фондів, які вибули; 

пОФ  – вартість основних виробничих фондів на початок періоду. 

 

Коефіцієнт вибуття доцільно розраховувати для всіх основних фондів, 

промислово-виробничих фондів, активної їх частини, окремих груп 

промислово-виробничих основних фондів і основних видів обладнання. 

Коефіцієнти придатності та вибуття якнайтісніше залежать від темпів 

оновлення основних фондів: що більше коефіцієнт вибуття фондів наближається 

до коефіцієнта оновлення, то нижчим є рівень зносу фондів і ліпшим їх 

технічний стан. Це стосується і нашого умовного підприємства 

( 072,0;129,0  в ибон КК ). 
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Коефіцієнт приросту основних фондів характеризує рівень 

приросту основних фондів або окремих його груп за певний період. 

Коефіцієнт приросту ( пК ): 

067,0
1951

140270





п

пр

п
ОФ

ОФ
К , 

де 
прОФ  – вартість приросту основних фондів; 

пОФ  – вартість основних фондів на початок періоду. 

 

Методика порівняльного аналізу цього коефіцієнта аналогічна методиці 

аналізу коефіцієнтів оновлення та вибуття основних фондів. 

У процесі аналізу руху та технічного стану основних фондів 

перевіряється виконання плану впровадження нової техніки, уведення в 

дію нових об’єктів, ремонту основних засобів. Визначається частка 

прогресивного обладнання в загальній його кількості і за кожною групою 

окремо, а також частка автоматизованого обладнання. Для характеристики 

вікового складу та морального зносу основні фонди групуються за 

тривалістю використання (за строками служби) – до 5 років, 5-10 років, 10-

15 років і т.д. – і розраховується питома вага кожної групи в загальній 

кількості обладнання. 

Оптимальним віком для обладнання є 7 років, оптимальні строки 

експлуатації інших видів фондів залежать від їх особливостей. 

У табл. 22 проаналізовано склад і структуру обладнання підприємства 

за віком. 

Таблиця 22 

Аналіз вікового складу та структури обладнання 

Вікова  

група, роки 

М
ет

ал
о
р
із

ал
ьн

е 

Л
и

ва
р
н

е 

К
о
ва

л
ьс

ьк
о
-

п
р
ес

у
ва

л
ьн

е 

П
ід

й
о
м

н
о
-

тр
ан

сп
о
р
тн

е 

Д
ер

ев
о
о
б
р
о
б
н

е 

Ін
ш

е 

Р
аз

о
м

 

П
и

то
м

а 
ва

га
,  

%
 

До 5 років 386 48 57 96 27 28 642 21,6 

Від 5 до 10 255 50 62 128 24 27 546 18,4 

Від 10 до 15 591 70 81 177 45 37 1001 33,7 

Понад 15 415 65 72 156 40 35 783 26,3 

Усього 1647 233 272 557 136 127 2972 100 

Питома вага, % 55,4 7,8 9,2 18,7 4,6 4,3 100 X 
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Так, обладнання, що експлуатується протягом 10 років і менше, 

становить  40%  (21,6 + 18,4), у тому числі металорізальне – 38,9% (386 + 255 / 

/ 1647 х 100), ковальсько-пресувальне – 43,8% (57 + 62 / 272 – 100). 

Понад 15 років експлуатується 26,4% обладнання, у тому числі 

металорізальне – 25,2% (415 / 1647 х 100) і ковальсько-пресувальне – 26,5% 

(72 / 272 х 100). Отже, для підвищення ефективності використання основних 

фондів потрібно провести заміну і модернізацію застарілого обладнання, 

використовуючи нові види верстатів і машин (автоматичні, напівавтоматичні, а 

також з програмним управлінням), які забезпечують високу досконалість 

та економічність технологічних процесів. 

Технічний стан основних фондів залежить від своєчасного і якісного 

їх ремонту (табл. 23). 

Таблиця 23 

Аналіз виконання плану ремонту основних фондів 

Показник 
План, 

тис. грн. 

Фактично, 

тис. грн. 

Відхилення 

від плану (±), 

тис. грн. 

Виконання 

плану, % 

1. Витрати на ремонт (усього 

на підприємстві) 
891  875  -16  98,2  

1.1. Витрати на ремонт  

основних промислово-

виробничих фондів 

751 745 -6 99,2 

1.1.1 Витрати на ремонт 

машин і обладнання 
620 630 +10 101,6 

 

Як видно з табл. 23, в цілому план з ремонту на нашому умовному 

підприємстві виконано тільки на 98,2%, а з ремонту основних промислово-

виробничих фондів – на 99,2%. Водночас план витрат на ремонт машин і 

обладнання перевиконано на 1,6%. Залучивши додаткові дані, необхідно 

з’ясувати конкретні причини відхилень (наприклад, дефіцит запчастин 

тощо). Щоб проаналізувати виконання плану ремонту за конкретними видами 

обладнання, застосовують дані відділів головного механіка та головного енергетика. 

Особливу увагу звертають на строки виконання ремонтних робіт та їхню якість. 

Групування за технічною придатністю застосовують для характеристики 

стану робочих машин і обладнання, інструментів, пристосувань. При цьому 

виділяють такі групи: придатне обладнання, обладнання, яке потребує 

капітального ремонту, непридатне обладнання, котре потрібно списати. 

Наступний етап аналізу – вивчення забезпеченості підприємства 

основними виробничими фондами. 
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Забезпеченість підприємства основними фондами характеризуєть-

ся показниками фондоозброєності праці та технічної озброєності праці. 

Фондоозброєність праці розраховується як відношення середньої 

вартості основних виробничих фондів основного виду діяльності до кількості 

робітників у найбільшу зміну або до їх середньоспискової чисельності. 

Рівень технічної озброєності праці розраховується як відношення 

середньої вартості активної частини основних фондів до кількості робітників 

у найбільш численну зміну або до їх середньоспискової чисельності. 

Порівнюючи фактичні показники з планом або з фактичними 

торішніми показникамивизначають темпи і напрямки зростання цих показників. 

Темпи зростання фондоозброєності та технічної озброєності 

порівнюють із темпами зростання продуктивності праці. 

 

2.2. Аналіз ефективності використання основних 

засобів 

Для узагальнюючої характеристики ефективності використання 

основних засобів використовують такі показники: 

- фондовіддачі; 

- фондомісткості; 

- рентабельності; 

- питома вага капітальних вкладень на 1 грн. товарної продукції. 

Розраховується також відносна економія основних фондів. 

ІВПхОПФОПФЭопф 01  , 

де 01, ОПФОПФ  – середньорічна вартість основних виробничих фондів у 

звітному і базисному роках; 

ІВП  – індекс обсягу виробництва продукції. 

 

У процесі аналізу вивчається динаміка перерахованих показників, 

виконання плану по їхньому рівню, проводяться міжгосподарські порівняння. 

З метою більш глибокого вивчення ефективності використання 

основних фондів показник фондовіддачі визначається по всіх основних 

фондах, фондах виробничого призначення й активної їхньої частини (рис. 5). 

При розрахунку показників фондовіддачі вихідні дані приводять 

до такого вигляду: обсяг продукції треба скорегувати на зміну оптових цін 

і структурних зрушень, а вартість основних засобів на їхню переоцінку. 
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Рис. 5. Аналіз ефективності використання обладнання 

 

Приклад: 

Розрахувати вплив фондовіддачі на валову продукцію. 

Таблиця 24  

Вплив на валову продукцію фондовіддачі 

 план звіт +,- 

ВП в порівняльних цінах, тис. грн.  4680  4792  +112  

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, 

тис. грн. 
1300 1320 +20 

 

1. Основним показником, що характеризує ступінь використання 

основних виробничих фондів, є фондовіддача. 

ОВФ

ВП
ФВ  . 

 

- план: 4680 / 1300 = 3,6 тис. грн. 

- звіт: 4792 / 1320 = 3,63 тис. грн. 

2. Вплив фондовіддачі на величину ВП: 

  ..4,3913006,363,3 грнтисхВПфо   

 

Фондовіддача основних виробничих фондів 

Фондовіддача активної 

частини фондів 

Зміни частки активної 

частини фондів 

Зміни структури 

обладнання 

Зміни часу 
роботи 

обладнання 

Зміни виробітку обладнання 

Цілодобові  

простої 

Освоєння нового 

обладнання 

Впровадження заходів НТП 

з удосконалення технологій 

і організації виробництва 
Коефіцієнт 

змінності 

Внутрішньозмінні 

простої  

Соціальні фактори 
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3. Вплив вартості основних виробничих фондів на величину ВП: 

  ..6,7263,313001320 грнтисхВПфо   

4. Загальний вплив цих двох факторів:  

..1126,724,39 грнтисВП   

На зміну рівня фондовіддачі впливає ряд факторів, що згруповані. 

Фактором першого рівня, що впливає на фондовіддачу основних фондів, є 

застосування частки активної їх частини в загальній їхній сумі, зміна 

фондовіддачі активної частини фондів: 
@@

плФВхПВФВ  , 

де @  – активна частина фондів; 

ФВ  – фондовіддача основних виробничих фондів; 
@ФВ  – фондовіддача активної частини основних виробничих фондів; 
@ПВ  – питома вага активної частини основних виробничих фондів. 

 

Розрахунок впливу зазначених факторів на рівень фондовіддачі 

здійснюється способом абсолютної різниці: 

  @@@@

плплфпв ФВхПВПВФВ    @@@@

фплффва ПВхФВФВФВ  . 

 

Фондовіддача активної частини фондів залежить від її структури, 

часу, роботи і середньогодинного виробітку. Для аналізу можна використовувати 

таку факторну модель: 

@

@

ОВФ

СВхТхК
ФВ е , 

де К  – кількість обладнання; 

Те  – час роботи обладнання; 

СВ  – середньогодинний виробіток 1-єї одиниці обладнання; 
@ОВФ  – вартість активної частини основних виробничих фондів. 

 

Факторну модель фондовіддачі обладнання можна розглянути, якщо 

час роботи обладнання подати у вигляді добутку кількості відпрацьованих 

днів ( Д ), коефіцієнта змінності ( змК ) і середньої тривалості зміни (Т ). 

Середньорічну вартість технологічного устаткування можна також подати 

як добуток кількості ( К ) і середньої вартості одиниці обладнання в по-

рівнянних цінах ( Ц ): 
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ТхКхДТ зме  , 

ЦхКОВФ @
, 

 

тоді 

Ц

СВхТхКхД

ЦхК

СВхТхКхДхК
ФВ змзм @

. 

 

Для розрахунку впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнання 

використовується спосіб ланцюгових підстановок: 

пл

плплплзмпл
пл

Ц

СВхТхКхД
ФВ .@  . 

 

Для визначення першого умовного показника фондовіддачі треба 

замінити планову на фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання, що 

при однакових цінах може змінитися тільки за рахунок структури обладнання: 

ф

плплплзмпл
ум

Ц

СВхТхКхД
ФВ .@

1
 , 

а

плум

уа ФВФВВФ 
1

. 

 

При другій умові необхідно установити, якою була б фондовіддача 

при фактичній цілі одиниці обладнання і фактичній кількості відпрацьованих 

днів, але при плановій величині інших факторів: 

ф

плплплзмa
ум

Ц

СВхТхКхД
ФВ .@

2
 , 

@@@

12

У

ум

Д

ум

Д ФВФВФВ  . 

 

Третій умовний показник фондовіддачі розраховується при фактичній 

цілі одиниці обладнання, фактично відпрацьованій кількості днів, фактичному 

коефіцієнті змінності і при плановому рівні основних факторів: 

ф

плплфзмф

ум
Ц

СВхТхКхД
ФВ

.@

3
 , 

Д

ум

К

ум

К
ФВФВФВ змзм @@@

23
 . 
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При розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі залишається 

плановий рівень середньогодинного виробітку: 

ф

плффзмф

ум
Ц

СВхТхКхД
ФВ

.@

4
 , 

змК

ум

Т

ум

Т ФВФВФВ
@@@

34
 . 

 

Таким чином при фактичному рівні виробітку обладнання фондовіддача 

складе: 

ф

фффзмф

ф
Ц

СВхТхКхД
ФВ

.@  . 

 

 

Приклад: 

Виконаємо аналіз фондовіддачі і впливу факторів на фондовіддачу 

основних виробничих фондів на прикладі табл. 25. 

Таблиця 25 

Аналіз фондовіддачі 

Показники План Факт +,- 

1 2 3 4 

1. Обсяг виробництва продукції (ВП), млн. грн. 96000 100800 4800 

2. Середньорічна вартість основних виробничих 

фондів, млн. грн.:  

- активної частини ( аОВФ ) 

 

12715  

7680 

 

14000  

8400 

 

1285  

720 

3. Вартість одиниці обладнання ( Ц ), тис. грн. 120 127,27 7,27 

4. Питома вага, коефіцієнт: активної частини 

фондів ( аУД ). 
0,6 0,6  

5. Фондовіддача, млн. грн.: 

- активної частини ( аФВ ) 

 

7,55 

12,5 

 

7,2  

12 

 

-0,35 

-0,5 

6. Середньорічна кількість технологічного 

обладнання ( К ) 
64 66 2 

7. Відпрацьовано за рік усім обладнанням (Т ), тис. 

год. 
240 226,51 -13,49 
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Продовження табл. 25 

1 2 3 4 

8. В тому числі одиницею обладнання:  

- годин ( едТ )  

- змін ( мЗ )  

- днів ( Д ) 

 

3750 

500  

250 

 

3432 

470,4 

245 

 

-318 

29,6 

-5 

9. Коефіцієнт змінності роботи обладнання 
500, 

1,92 -0,08 
250 

10. Середня тривалість зміни ( П ), год. 7,5 7,3 -0,2 

11. Виробіток продукції на 1 машино-годину 

(середньогодинний виробіток, СВ ), тис. грн. 
400 445 45 

 

Розрахувати вплив факторів на приріст фондовіддачі. 

Розрахуємо вплив на фондовіддачу активної частини вартості 

обладнання: ..786,11
27,127

4005,72250@

1
грнмлн

ххх
ФВум  , 

..7144,05,12786,11 грнмлн  

..55,11
27,127

4005,72245@

2
грнмлн

ххх
ФВум  , 

..236,0786,1155,11 грнмлн  

..088,11
27,127

4005,792,1245@

3
грнмлн

ххх
ФВ ум  , 

..462,055,11088,11 грнмлн  

..792,10
27,127

4003,792,1245@

4
грнмлн

ххх
ФВум  , 

..296,0088,11792,10 грнмлн  

..0,12
27,127

4453,792,1245@

5
грнмлн

ххх
ФВум  , 

..208,1792,100,12 грнмлн  

..5004,0208,1)296,0()462,0()236,0(7144,0@ грнмлнФВ   

Щоб довідатися, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі 

основних фондів, отримані результати необхідно помножити на фактичну 

питому вагу активності фондів у загальній сумі основних фондів: 



 98 

@@

фхіі ПВхФВФВ  . 

 

тобто:  

..3,06,05004,0 грнмлнхФВ   

Для розрахунку впливу фактора третього порядку на рівень фондовіддачі 

необхідно знати, як змінився обсяг виробництва продукції в зв’язку з 

заміною обладнання чи його модернізацією. З цією метою треба порівняти 

випуск продукції на новому і старому обладнанні за період часу після його 

заміни і фактичний результат поділити на фактичну середньорічну вартість 

технологічного обладнання: 

 
@

@

ф

сіні

н
ОВФ

СВТСВхТ
ФВ

  
 , 

де іТ  – час роботи і -го устаткування з моменту введення до кінця звітного 

періоду; 

сн СВСВ ,  – відповідно середньогодинний виробіток продукції за 1 машино-

годину після заміни і до заміни 1-го обладнання. 

 

Аналогічним способом визначаються зміни обсягу виробництва 

продукції і фондовіддачі за рахунок соціальних факторів. Змінюється обсяг 

виробництва продукції і фондовіддачі за рахунок упровадження заходів 

НТП з удосконалення технології виробництва і визначається за формулою: 

 
@

@

ф

іні

НТП
ОВФ

СВТСВхТ
ФВ

  
 . 

 

Зміна фондовіддачі за рахунок підвищення кваліфікації робітників, 

поліпшення умов праці і відпочинку, оздоровчих заходів, визначається сальдовим 

методом за такою формулою: 
@@@@

НТПнсвсоц ФВФВФВФВ  . 

 

Вплив факторів третього порядку на рівень фондовіддачі основних 

виробничих фондів розраховується шляхом множення приросту фондовід-

дачі обладнання за рахунок 1-го фактора на фактичну питому вагу активної 

частини фондів. Щоб довідатися, як зміниться обсяг виробництва 

продукції, необхідно зміну фондовіддачі основних виробничих фондів за 
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рахунок кожного фактора помножити на середньорічну вартість основних 

виробничих фондів. 

Рентабельність основних виробничих фондів розраховується як 

відношення прибутку ( П ) до вартості основних виробничих фондів (ОВФ ) : 

%100х
ОВФ

П
Р  . 

 

Приклад: 

Виконати аналіз впливу факторів на рентабельність основних виробничих 

фондів. 

Таблиця 26 

Вплив на рентабельність виробництва 

розмірів основних виробничих фондів та прибутку 

Показники План Звіт 

Прибуток, тис. грн.  15000  16500  

Основні виробничі фонди, тис. грн. 150000 156000 

 

1. Показники рентабельності виробництва: 

- за планом %0,10%100
150000

15000
 хР ; 

- за звітом: %5775,10%100
156000

16500
 хР . 

2. Вплив зміни вартості основних виробничих фондів на рентабельність: 

%385,010615,9%100%100 







 х

ОВФ

П
х

ОВФ

П

пл

пл

зв

пл . 

Таким чином, у результаті збільшення основних виробничих фондів 

підприємства в звітному періоді, рентабельність виробництва зменшилася 

на 0, 385%. 

3. Вплив зміни прибутку підприємства на рентабельність:  

%962,0%100%100 







 х

ОВФ

П
х

ОВФ

П

зв

пл

зв

зв . 

Таким чином, внаслідок збільшення суми прибутку в звітному 

періоді, рентабельність виробництва збільшилась на 0,962%. 

Загальний приріст рентабельності: %571,0962,0385,0  . 
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Це відбулося завдяки тому, що прибуток збільшувався швидшими 

темпами ( %10100100
15000

16500
х ), ніж темпи зростання вартості 

основних виробничих фондів ( %4100100
15000

15600
х ). 

 

2.3. Аналіз ефективності використання обладнання 

за часом та потужністю 
Вивчивши узагальнюючі показники ефективності використання 

основних засобів, необхідно провести більш детальний аналіз використання 

виробничого обладнання. 

Насамперед, перевіряється забезпеченість підприємства обладнанням, 

повнота його використання. 

Розрізняють обладнання наявне та встановлене (здане в експлуатацію), 

обладнання, яке фактично використовується у виробництві, та яке знаходиться 

в ремонті, резервне (табл. 27). Найбільший ефект досягається, якщо за 

величиною перші три групи обладнання приблизно однакові. 

Таблиця 27 

Види обладнання за рівнем використання 

Показник Характеристика 

Наявне 

обладнання 

Все наявне обладнання, незалежно від того, де воно 

знаходиться (на ділянці або на складі) і в якому стані 

Встановлене 

обладнання 

 

Змонтоване і підготовлене до роботи обладнання, 

що знаходиться на ділянках, в цехах. Частина 

встановленого обладнання може знаходитись в 

резерві або на консервації, в плановому ремонті і 

модернізації 

Діюче обладнання 
Все фактично працююче в звітному періоді 

(незалежно від часу його роботи) обладнання 

 

Для оцінки використання наявне обладнання порівнюють з встановленим, 

а встановлене – з працюючим, тому що не все наявне обладнання може 

бути встановлено і не все встановлене обладнання перебуває в експлуатації. 

Для характеристики рівня залучення обладнання у виробництво 

розраховують наступні показники: 

- коефіцієнт використання наявного обладнання: 
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обладнаннянаявногоКількість

обладнаннядіючогоКількість
Кн  ; 

 

- коефіцієнт використання встановленого обладнання: 

обладнанняоговстановленКількість

обладнаннядіючогоКількість
Кв ст  . 

 

При цьому потенціальний резерв збільшення виробництва продукції 

за рахунок збільшення кількості діючого обладнання – це різниця між 

кількістю наявного та встановленого обладнання, помножена на базовий 

середньорічний виробіток продукції на одиницю обладнання. 

Показники ефективності експлуатації обладнання поділяють на дві 

групи: 

- показники екстенсивного використання (за часом); 

- показники інтенсивного використання (за потужністю). 

Показники першого типу характеризують роботу обладнання за 

часом або за кількістю (охопленням): кількість обладнання; відпрацьований 

час; коефіцієнт змінності роботи устаткування; структура парку машин і 

обладнання. Показники другого типу пов’язані з його виробітком (випуск 

продукції за 1 машино-годину), тобто визначають рівень використання 

потужності обладнання, його продуктивність. 

Вихідними даними при аналізі екстенсивного використання 
обладнання є баланс робочого часу роботи обладнання. 

Баланс часу роботи обладнання визначається за цехами і підприємством 

в цілому, для чого розраховуються наступні фонди часу: 

1) календарний фонд часу ( кТ ) – максимально можливий час 

роботи обладнання, що дорівнює добутку кількості календарних днів у 

звітному періоді, кількості годин в добі (24 год.), кількості одиниць 

встановленого обладнання. Він поділяється на режимний і позарежимний 

час; 

- режимний фонд часу ( рТ ) розраховується як добуток кількості 

одиниць встановленого обладнання, кількості робочих днів звітного 

періоду та кількості тривалості робочого дня з урахуванням коефіцієнта 

змінності; 

Коефіцієнт змінності ( змК ) визначається як відношення суми 

відпрацьованих верстато-змін до всього встановленого обладнання (в тому 

числі, що знаходяться в ремонті та резерві): 
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обладнанняоговстановленКількість

змінверстатоСума
К зм


 . 

 

Коефіцієнт змінності показує, скільки змін пропрацював верстат. 

Чим вище коефіцієнт змінності, тим більшим є випуск продукції. 

- позарежимний час ( пзТ ) включає вихідні та святкові дні, час 

невиробничих змін, міжзмінні та обідні перерви. 

2) плановий фонд ( пТ ) відрізняється від режимного часом 

перебування обладнання в плановому ремонті та на модернізації, кількістю 

планових втрат робочого часу; 

3) фактичний фонд відпрацьованого часу (
фТ ) – кількість фактично 

відпрацьованих машино-годин. 

Для характеристики використання обладнання за часом застосовуються 

наступні показники – коефіцієнти використання: 

- календарного фонду часу: 

к

ф

фк
Т

Т
К ..

; 

  

- режимного фонду часу: 

р

ф

фр
Т

Т
К .. ; 

 

- планового фонду часу: 

п

ф

фп
Т

Т
К .. . 

 

При цьому порівняння різних фондів часу проводиться для вирішення 

наступних аналітичних завдань: 

- календарного і режимного фондів часу обладнання – дозволяє 

визначити можливості кращого використання обладнання за рахунок 

підвищення коефіцієнту змінності; 

- можливого і режимного фондів часу – дає змогу встановити 

можливості кращого використання обладнання за рахунок зменшення 

витрат часу на ремонт в робочий час; 
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- фактичного і планового календарних фондів – дозволяє встановити 

ступінь виконання плану із введення обладнання в експлуатацію за 

кількістю і строками. 

Крім того, доцільно визначити питому вагу простоїв в 

календарному фонді часу роботи обладнання, як відношення величини 

простоїв та календарного фонду часу: 

к

пр
Т

ПР
ПВ  . 

 

Зниження показників фондів часу роботи обладнання і збільшення 

питомої ваги простоїв свідчить про те, що у господарюючого суб’єкта є 

резерви зростання виробництва. Отже, необхідно посилити контроль за 

використанням обладнання, з’ясувати причини зниження зазначених показників. 

Інтенсивне використання основних засобів характеризується 

як показниками виробництва на одну машино-годину, так натуральними і 

умовно-натуральними показниками, прийнятими в тій або іншій галузі, 

показниками середньомісячного виробітку продукції з одиниці обладнання 

або виробничої площі. 

Показники інтенсивного використання обладнання розраховуються 

за планом, фактом, визначається абсолютне відхилення, виявляються причини 

зміни показників, резерви зростання обсягу випуску. Зниження фактичних 

показників порівняно з розрахунковими, виходячи з раціонального завантаження 

обладнання, свідчить про нераціональне завантаження виробничої потужності, 

втрату можливостей збільшення обсягу виробництва продукції. 

Показником інтенсивності роботи обладнання є коефіцієнт інтенсивності 

завантаження ( інтК ): 

0

1

ГВ

ГВ
Кінт  , 

де 01, ГВГВ  – відповідно фактичний і плановий виробіток обладнання ЗІ 

машино-год. 

 

Інтенсивність використання обладнання підприємства вимірюється 

кількістю виробленої продукції на одиницю обладнання за одиницю часу. 

На продуктивність одиниці обладнання в свою чергу впливають такі фактори: 

- використання прогресивних технологій; 

- застосування сучасних методів організації та управління вироб-

ництвом; 
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- рівень кваліфікації промислово-виробничого персоналу. 

Узагальнюючий показник, який комплексно характеризує використання 

обладнання, – це коефіцієнт інтегрального завантаження ( інтегК ), що 

розраховується як добуток коефіцієнтів екстенсивного (
пфК ) та інтенсивного 

завантаження обладнання: 

інтпфінтег КхКК  . 

 

Розрахуємо показники використання обладнання на підставі даних 

табл. 28. 

Таблиця 28 

Аналіз інтенсивності роботи обладнання 

Показники 
Умовні 

позначення 

1-й 

квартал 

2-й 

квартал 

Відхилення 

+ /- % 

Виробіток обладнання за 

машино-год, грн. план факт 

0ГВ  

1ГВ  

12,00 

14,00 

13,00  

17,00 

+1,00  

+3,00 

+8,30  

+21,4 

Коефіцієнт інтенсивності 

завантаження інтК  1,17 1,31 +0,14 +12,0 

Коефіцієнт екстенсивного 

використання ексК  1,02 1,07 +0,05 +4,9 

Коефіцієнт інтегрального 

завантаження інтегК  1,19 1,40 +0,21 +17,6 

 

За даними табл. 28 за 2-й рік відбулося збільшення коефіцієнтів 

інтенсивного і екстенсивного завантаження обладнання. При цьому, коефіцієнт 

інтенсивного завантаження збільшився на 12%, а коефіцієнт екстенсивного 

завантаження – на 4,9%. 

 
 

3. Аналіз ефективності використання матеріальних 
ресурсів 

3.1. Аналіз матеріально-технічного забезпечення 
Необхідною умовою виробництва продукції, зменшення собівартості, 

зростання прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення 

підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. 

Збільшення потреби підприємства в матеріальних ресурсах може 

бути задоволене екстенсивним шляхом (придбанням, виготовленням додаткової 
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кількості матеріалів і енергії) і інтенсивним (збільшення їх економії, а 

також використання наявних запасів у процесі виробництва продукції). 

Екстенсивний шлях веде до росту питомих матеріальних витрат 

на одиницю продукції і собівартості, при цьому матеріальні ресурси 

зменшуються за рахунок збільшення обсягів виробництва і від зменшення 

частки постійних витрат. 

Інтенсивний шлях веде до збільшення обсягів виробництва продукції і 

зниження собівартості. Звідси, завданнями аналізу використання матеріальних 

ресурсів є: 

1. Оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, 

ступеня їхнього виконання і впливу на обсяг виробництва, собівартість та 

інші показники. 

2. Оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів. 

3. Виявлення внутрівиробничих резервів економії матеріальних 

ресурсів і розробка конкретних заходів щодо їх використання. 

Основні джерела інформації для аналізу: 

1. План матеріально-технічного постачання; 

2. Заявки на постачання матеріальних ресурсів; 

3. Форми статистичної звітності про наявність матеріальних ресурсів;  

4. Оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання; 

5. Аналітичні дані бухгалтерського обліку про надходження, витрати і 

залишки матеріальних ресурсів. 

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, 

насамперед, визначається якість плану матеріально-технічного постачання. 

Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що 

покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах. Потім перевіряється обґрунтування плану потреби виробництва 

в матеріальних ресурсах і утворення необхідних запасів, виходячи з 

прогресивних норм і нормативів, також витрати матеріалів на одиницю 

продукції. 

Важливою умовою роботи підприємства є повна забезпеченість 

потреби в матеріальних ресурсах і джерелами їх покриття. Вони можуть 

бути зовнішніми і внутрішніми. 

До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять 

від постачальників відповідно з укладеними договорами. Внутрішні джерела – 

це скорочення витрат сировини, використання вторинної сировини, власного 

виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті 

впровадження досягнень НТП. 
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Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів іззовні – це 

різниця між загальною потребою у матеріальних ресурсах і сумою власних 

внутрішніх джерел їх покриття. 

У процесі аналізу необхідно також перевірити забезпеченість 

потреби в завезенні матеріальних ресурсів, договори на їх постачання і 

фактичне їх використання. 

Аналізується також якість отриманих матеріалів від постачальників, 

їх відповідність стандартам, технічним умовам, умовам договору. У випадку 

порушення умов договору пред’являються претензії постачальникам. 

Особлива увага при аналізі приділяється виконанню умов постачання 

матеріалів, які надходять на підприємство за державним замовленням і 

кооперативними поставками. 

Велике значення при аналізі надається виконанню плану по терміну 

постачання (ритмічність постачань). 

Порушення термінів постачань веде до недовиконання планів 

виробництва і реалізації продукції. Дня оцінки ритмічності постачань 

використовується коефіцієнт ритмічності, варіації. Пильна увага при аналізі 

приділяється стану складських запасів сировини, матеріалів. Розрізняють 

запаси поточні, сезонні і страхові. 

Величина поточного запасу ( потЗ ) залежить від інтервалу постачання 

( птІ ) (у днях) і середньодобової витрати 1-го матеріалу ( діВ ): 

діптпот ВхІЗ  . 

 

У процесі аналізу перевіряється фактична відповідність розмірів 

найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним. З цією метою на 

основі даних про фактичну наявність сировини і матеріалів у натурі і 

середньодобові їх витрати розраховують фактичну забезпеченість матеріалами 

в днях і порівнюють її з нормативною. 

Перевіряють також стан сировини і матеріалів щодо виявлення 

зайвих і непотрібних. Їх можна встановити за даними складського обліку 

шляхом порівняння приходу і витрат. Якщо за матеріалами немає витрат 

протягом року, то їх відносять до групи неходових і підраховують загальну 

вартість. Наприкінці аналізу підраховуються втрати продукції через: 

а) недопоставки матеріалів; 

б) погану якість матеріалів; 

в) заміну матеріалів; 

г) зміну цін на матеріали. 

д) простої в зв’язку з порушенням графіка постачання. 
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Зменшення обсягу виробництва продукції в зв’язку з недопоставками 

матеріалів розраховується як кількість недопоставлених матеріалів і -го 

виду, поділена на норму їх витрат на одиницю продукції: 

впл

плф

Н

ЗЗ
ОВП


 , 

де P  – запаси (фактичні і планові); 

в плН  – норма витрат матеріалів на одиницю продукції по плану. 

 

У зв’язку з низькою якістю сировини і матеріалів утворюються 

надпланові відходи. Щоб підрахувати на скільки за рахунок цього фактора 

зменшується вихід продукції, необхідно кількість надпланових витрат і -го 

виду сировини розділити на норму витрат його на одиницю продукції. 

При порушенні асортименту матеріалів, що поставляються, можна 

зробити доробку матеріалу, що надійшов, чи знайти йому заміну. При 

доробці утворюється перевитрата матеріалу на одиницю продукції, що 

веде до збільшення суми змінних витрат. Щоб визначити перевитрати 

матеріалу на одиницю продукції в результаті його доробки необхідно 

зміну норм витрат ( НВ ) матеріалів на одиницю продукції помножити на 

фактичний випуск продукції ( фОВП ) з цього матеріалу і на його ціну 

( Ц ). 

ЦхОВПхНННРЗ в о)( 1  . 

 

Крім того, буде додаткова витрата засобів на оплату праці 

працівників за доробку матеріалу: 

КМхЗПД перзп  , 

де перЗП  – перемінна заробітна плата; 

КМ  – кількість додатково обробленого матеріалу. 

 

Якщо відбувається заміна одного матеріалу іншим, більш дорогим, 

то зростає сума витрат. Для її визначення необхідно кількість заміненого 

матеріалу ( зК ) помножити на різницю у ціні взаємозамінних матеріалів: 

)( дззп ЦЦхКЗЗ  , 

де дззп ЦЦ ,  – ціна матеріалу після і до заміни матеріалу. 
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Аналогічна ситуація виникає при збільшенні постачальником цін 

на сировину і матеріали. У цьому випадку необхідно оцінити, що вигідніше 

покупцю: 

а) збільшити перемінні витрати у зв’язку з прийняттям більш дорогих 

матеріалів, але за рахунок нарощування виробництва дістати додатковий 

прибуток; 

б) зменшити обсяг виробництва, якщо в результаті використання 

дорогої сировини продукція виявилася збитковою; 

в) шукати дешеві ринки сировини;  

г) змінити структуру виробництва. 

Втрати мають місце через неритмічне постачання матеріалів. У 

зв’язку з цим підприємство простоює і недоодержує продукцію (прибуток). 

Для визначення цих втрат необхідно кількість чол./год. простою через 

відсутність матеріалів помножити на планову середньочасову виробку 

продукції: 

плпг СВхКОВП .. . 

 

Збільшиться також і сума витрат, тому що простої з вини підприємства 

оплачують робітникам в розмірі 2/3 тарифної заробітної плати. 

 

3.2. Аналіз ефективності використання мате-

ріальних ресурсів 
Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів на практиці 

аналітичної роботи здійснюється за допомогою системи різноманітних 

показників: 

1) узагальнюючі показники: матеріаломісткість продукції, 

матеріаловіддача, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, 

коефіцієнт використання матеріалів; 

2) індивідуальні показники: ефективність споживання окремих 

елементів матеріальних ресурсів (основних, допоміжних матеріалів, палива, 

енергії тощо), а також встановлення зниження матеріаломісткості окремих 

виробів (питомої матеріаломісткості). Питома матеріаломісткість окремих 

виробів може визначатися у вартісному, натурально-вартісному та натуральному 

вираженні. 

Матеріаломісткість продукції є узагальнюючим вартісним 

показником, визначається як співвідношення суми матеріальних витрат до 

вартості виготовленої продукції і показує, скільки матеріальних витрат 

припадає на кожну гривню виготовленої продукції. Матеріаломісткість 
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визначає суму матеріальних витрат: зростання матеріаломісткості збільшує 

суму матеріальних витрат, зниження – зменшує. 

Матеріаловіддача – це обернений до матеріаломісткості показник, 

що характеризує вихід продукції з кожної гривні витрачених матеріальних 

ресурсів і розраховується як співвідношення вартості продукції до суми 

матеріальних витрат. 

Для розрахунку питомої ваги матеріальних витрат сума 

матеріальних витрат ділиться на собівартість виготовленої продукції. Цей 

показник відображає не тільки рівень використання матеріальних ресурсів, 

але й структуру витрат виробництва продукції, тобто чи є воно 

матеріаломістким. 

Коефіцієнт використання матеріалів визначається як 

співвідношення суми фактичних матеріальних витрат до величини матеріальних 

витрат, розрахованої виходячи з планових калькуляцій і фактичного 

випуску та асортименту продукції. Він відображає рівень ефективності 

використання матеріалів, дотримання норм витрачання матеріалів. Якщо 

коефіцієнт використання більше 1, то це свідчить про перевитрачання 

матеріалів, якщо менше 1 – про економію матеріальних ресурсів. 

Порядок розрахунку узагальнюючих показників наведено в табл. 29. 

Таблиця 29  

Узагальнюючі показники  

ефективності використання матеріальних ресурсів 

Показники 
Алгоритм 

розрахунку 
Умовні позначення 

1 2 3 

Матеріаломісткість 

продукції ВП

М
М м   

мМ  – матеріаломісткість продукції  

М  – сума матеріальних витрат, 

тис. грн.  

ВП  – обсяг продукції (робіт, 

послуг), тис. грн. 

Матеріаловіддача 
М

ВП
М в   вМ  – матеріаловіддача 

Питома вага 

матеріальних 

витрат у собівартості 

продукції 

100х
С

М
МВ   

МВ  – питома вага матеріальних 

витрат в собівартості продукції, % 

С  – повна собівартість продукції 

(робіт, послуг), тис, грн. 
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Продовження табл. 29 

1 2 3 

Коефіцієнт 

використання 

матеріалів 

 
ум

ф

в м
М

М
К   

в мК  – коефіцієнт використання 

матеріалів 

фМ  – сума фактичних матеріальних 

витрат, тис. грн. 

умМ  – умовна величина 

матеріальних витрат, розрахована, 

виходячи з планових калькуляцій і 

фактичного випуску та асортименту 

продукції, тис, г 

 

Застосування узагальнюючих показників в аналізі дозволяє отримати 

лише загальну уяву про рівень ефективності використання матеріальних 

ресурсів і резерви її підвищення. Більш детальну інформацію забезпечує 

аналіз індивідуальних показників. 

Залежно від специфіки виробництва індивідуальними показниками 

можуть бути: сировиномісткість – у переробній галузі; металомісткість 

– у машинобудуванні та металообробній промисловості; паливомісткість, 
енергомісткість – на підприємствах тепло-електроцентралі; напівфаб-
рикатомісткість – у збиральних виробництвах тощо. 

Питома матеріаломісткість окремих виробів може бути 

розрахована як у вартісному, натуральному, так і в умовно-натуральному 

вираженні. Вартісний показник питомої матеріаломісткості розраховується 

як відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до 

її ціни. Питома матеріаломісткість у натуральному та умовно-натуральному 

вираженні вимірюється кількістю витрачених матеріальних ресурсів на 

один виріб. 

У економічній літературі і в практичній діяльності застосовуються 

також показники параметричної, конструктивної, технологічної, відносної, 

питомої матеріаломісткості, коефіцієнт використання окремих видів матеріалів. 

Питома параметрична матеріаломісткість визначається 

як відношення матеріальних витрат на одиницю потужності, продуктивності, 

вантажопідйомності й вимірюється у вартісних і натуральних показниках 

(на 1 кВт / год., 1 л. с. тощо). 

Однак індивідуальна питома та параметрична матеріаломісткість 

не відображають вагової характеристики виробів, тому виникає потреба у 

визначенні конструктивної питомої матеріаломісткості. 
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Конструктивна питома матеріаломісткість – відношення 

чистої ваги виробів на одиницю технічного параметру; визначається у 

натуральному вираженні. 

Для удосконалення конструкції виробів можливе застосування 

прогресивних видів матеріалів, при обробці яких досягається найбільший 

ефект. Тому розраховується відносна матеріаломісткість, яка є відношенням 

конструктивної матеріаломісткості до коефіцієнта використання матеріалів 

на його виготовлення. 

Коефіцієнт використання матеріалів доцільно визначати не тільки 

за всім обсягом випуску продукції (див. табл. 29), але й за окремими 

виробами, вузлами, деталями. У цьому випадку він обчислюється як 

співвідношення корисного витрачання або чистої ваги деталі, виробу в 

натуральному вираженні до норми або фактичного витрачання матеріалів, 

використаних на їх виготовлення. 

У табл. 30 наведено порядок розрахунку окремих індивідуальних 

показників ефективності використання матеріальних ресурсів. 

Таблиця 30 

Індивідуальні показники  

ефективності використання матеріальних ресурсів 

Показники 
Алгоритм 

розрахунку 
Умовні позначення 

1 2 3 

Сировиномісткість 

продукції  ВП

М
М

с

с   

сМ  – сировиномісткість продукції 

сМ  – вартість спожитих сировини і 

матеріалів, тис. грн.  

ВП  – обсяг продукції (робіт, 

послуг), тис. грн. 

Металомісткість 

продукції ВП

М
М

м ет

м ет   

м етМ  – металомісткість продукції; 

метМ  – вартість спожитого 

металу, тис.грн. 

Паливомісткість 

продукції ВП

М
М п

п   
пМ  – паливомісткість продукції 

пМ  – вартість спожитого 

палива, тис. грн. 

Енергомісткість 

продукції ВП

М
М е

е   

еМ  – енергомісткість продукції 

еМ  – вартість спожитої енергії, 

тис. грн. 
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Продовження табл. 30 

1 2 3 

Напівфабрикат-

томісткість ВП

М
М н

н   

нМ  – напівфабрикатомісткість 

продукції 
нМ  – вартість спожитих купованих 

комплектуючих виробів, напів-

фабрикатів, тис. грн. 

Питома 

матеріаломісткість 

виробу (вартісна) Ц

М
М пп

в   

п

вМ  – питома матеріаломісткість 

виробу 

пМ  – вартість всіх спожитих на 

виріб матеріалів, тис. грн. 

Ц  – ціна виробу, грн. 

Питома 
матеріаломісткість 
виробу (натуральна 
або умовно-
натуральна) 

ОВ

М
М п

нун  )(
 

п

нунМ )(   – питома матеріало-

місткість виробу в натуральному 
або умовно-натуральному вираженні 

М  – кількість витрачених мате-
ріальних ресурсів 

ОВ  – кількість виробів 

Питома 
параметрична 
матеріаломісткість W

М
М пп   

ппМ  – питома параметрична 
матеріаломісткість у вартісному 
або натуральному вираженні 

М  – вартість або кількість 
спожитих матеріалів 

W  – сумарна потужність 
(продуктивність, вантажо-
підйомність), кВт/год., л.с. тощо 

Питома 
конструктивна 
матеріаломісткість Р

В
М пк   

пкМ  – питома конструктивна 
матеріаломісткість у 
натуральному вираженні 

В  – чиста вага виробу 

Р  – відповідний технічний 
параметр 

Питома відносна 
матеріаломісткість К

М
М

пк
пв   

пвМ  – питома відносна 
матеріаломісткість у 
натуральному вираженні 

К  – коефіцієнт використання 
матеріалів на виріб, деталь 
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Продовження табл. 30 

1 2 3 

Коефіцієнт 
використання 
матеріалів на виріб 
(деталь) 

ф

к

ВхН

ВхЧ
К   

К  – коефіцієнт використання 
матеріалів на виріб (деталь) 

Ч  – чиста вага виробу (деталі)  
кВ  – корисне витрачання матеріалів 

на виріб (деталь) у натуральному 
вираженні 

Н  – норма витрачання матеріалів 
на виріб (деталь) 

фВ  – фактичне витрачання матеріалів 
на виріб (деталь) у натуральному 
вираженні 

 

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів необхідно 

визначити наступні показники, що характеризують використання матеріальних 

ресурсів як компонент оборотних засобів: 

- швидкість оборотності (тривалість обороту); 

- коефіцієнт оборотності (кількість оборотів); 

- коефіцієнт завантаження тощо. 

Аналіз матеріаломісткості проводиться у наступному порядку: 

- розраховується матеріаломісткість продукції за декілька періодів, 

визначається відхилення, оцінюються зміни; 

- аналізується зміна матеріаломісткості за окремими елементами 

витрат; 

- визначається вплив зміни факторів на матеріаломісткість продукції; 

- аналізується зміна матеріаломісткості найважливіших видів виробів; 

- визначається вплив ефективного використання матеріальних ресурсів 

на зміну обсягу виробництва. 

У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності 

використання матеріальних ресурсів, наведених в табл. 29 і 30, порівнюють з 

прогнозними, вивчають їх динаміку та причини зміни, а також вплив на 

обсяг виробництва продукції. 

Матеріаломісткість продукції перебуває під впливом зовнішніх 

(незалежних від діяльності підприємства) і внутрішніх (залежних від 

діяльності підприємства) факторів (табл. 31). 
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Таблиця 31 

Фактори, що впливають на матеріаломісткість продукції 

Вид 

фактору 
Показники 

1. Внутрішні 

рівень прогресивності конструкторських рішень 

(удосконалення конструкції, скорочення кількості деталей, 

виготовлення їх з легких і дешевих матеріалів), прогресивність 

технологічного використання матеріалів, придбаних виробів, 

використання відходів тощо 

2. Зовнішні 

 

зміна ринкових цін на сировину, матеріали, паливо, енергію і 

на готову продукцію; невиконання постачальниками 

зобов’язань за строками, розмірами і номенклатурою поставок; 

якість сировини, яка поставляється і витрачається тощо 

 

Аналіз матеріаломісткості проводиться за адитивною, кратною або 

мультиплікаційною факторними моделями. Побудова факторних моделей 

здійснюється на підставі формули визначення матеріаломісткості, причому 

сама формула не може розглядатись як факторна система. 

Структурно-логічна факторна модель матеріальних витрат, яка 

отримана за допомогою прийому розширення, відображає зміну матеріало-

місткості залежно від зміни загальної матеріаломісткості продукції і зміни 

обсягу продукції, на які, у свою чергу, впливають фактори другого та 

третього рівнів, наведена на рис. 6. 

Таким чином матеріаломісткість, як і матеріаловіддача, залежить 

від обсягу валової (товарної) продукції та суми матеріальних витрат на її 

виробництво. У свою чергу обсяг валової (товарної) продукції у вартісному 

вираженні може змінитися за рахунок кількості виготовленої продукції, її 

структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить 

від обсягу виготовленої продукції, її структури, витрачання матеріалів на 

одиницю продукції і вартості матеріалів. Отже, на матеріаломісткість 

спричиняють вплив наступні фактори: 

- структура продукції (збільшення частки матеріаломісткої продукції 

призводить до збільшення загальної матеріаломісткості); 

- рівень матеріальних витрат на окремі вироби або питома матеріа-

ломісткість; 

- ціни на матеріали;  

- відпускні ціни на продукцію. 
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Рис. 6. Фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції і 

розміри матеріальних витрат 

 

Порядок розрахунків впливу факторів на матеріаломісткість продукції 

наведено у табл. 32. 

 

 

 

 

Зміна величини матеріальних витрат 

Фактори першого рівня 

 

зміна загальної матеріаломісткості продукції 

 

зміна обсягу продукції 

 

Фактори другого рівня 

 
зміна матеріаломісткості 

за прямими матеріальними 

витратами 

зміна співвідношення всіх 

матеріальних і прямих 

матеріальних витрат 

Фактори третього рівня 

інноваційні заходи: удосконалення конструкторських характеристик 

виробів, впровадження нових видів сировини та матеріалів, 

підвищення рівня кваліфікації 

 

зміна питомої 

матеріаломісткості 

продукції  

(рівня витрат на 

окремі вироби 

зміна цін на 

матеріальні 

ресурси 

зміна 

структури 

продукції 

зміна відпускних 

цін на продукцію 
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Таблиця 32 

Дані для аналізу матеріаломісткості за прямими витратами 

Показник 
Умовні 

позначення 

Одиниця 

виміру 

І  

квартал 

ІІ  

квартал 

Відхилення 

+ / - % 

1. Обсяг продукції у 

порівняних цінах без ПДВ 
ВП  тис. грн. 600,00 620,00 +20,00 +3,33 

2. Прямі матеріальні 

витрати 
М  тис. грн. 410,00 440,00 +30,00 +7,32 

- сировина і матеріали  тис. грн. 190,00 200,00 +10,00 +5,26 

- напівфабрикати  тис. грн. 101,00 94,00 -7,00 -6,93 

- паливо   тис. грн. 64,00 67,00 +3,00 +4,69 

- енергія  тис. грн. 30,00 40,00 +10,00 +33,33 

- інші матеріальні затрати  тис. грн. 25,00 39,00 +14,00 +56,00 

Матеріаломісткість за 

прямими витратами мМ  - 0,69 0,70 +0,01 +1,45 

- сировиномісткість сМ  - 0,32 0,32 - - 

- напівфабрикатомісткість нМ  - 0,17 0,15 -0,02 -11,76 

- паливомісткість пМ  - 0,11 0,11 - - 

- енергомісткість еМ  - 0,05 0,06 +0,01 +20,00 

- матеріаломісткість за 

іншими матеріалами інМ  - 0,04 0,06 +0,02 +50,00 

Матеріальні затрати на 

підставі планової 

калькуляції, виходячи з 

фактичного обсягу і 

асортименту продукції 

кМ  тис. грн. - 454,00 - - 

Відхилення цін на 

матеріальні ресурси рЦ  тис. грн. - +10,00 - - 

Відхилення відпускних 

цін на продукцію 
Ц  тис. грн. - +7,00 - - 

 

Відповідно до даних табл. 32, збільшення матеріаломісткості продукції 

у II кварталі порівняно з І кварталом на 0,01 відбулося внаслідок скорочення 

напівфабрикатомісткості на 0,02. Однак підвищення енергомісткості і 

матеріаломісткості за іншими матеріалами відповідно на 0,01 і 0,02 зменшило 

можливу економію матеріальних ресурсів на 0,03 грн.  
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Зміна матеріаломісткості відбулася за рахунок наступних факторів: 

1) при збільшенні обсягу продукції у порівняних цінах змінилася 

структура продукції. Прямі матеріальні витрати на підставі планової 

калькуляції, обсягу та асортименту продукції у ІІ кварталі мали бути 454 

тис грн., а фактично склали 440 тис. грн., тобто підвищилася частка менш 

матеріаломістких видів продукції; 

2) оскільки загальне відхилення обсягу випуску продукції (20 тис. 

грн.) не компенсується на підставі планової калькуляції (454 – 410 = 44 тис. 

грн.), то це відхилення виникає за рахунок або зміни цін на продукцію, або 

дії обох факторів. 

Визначимо вплив факторів на зміну матеріаломісткості за прямими 

матеріальними витратами на підставі табл. 29, використовуючи спосіб 

ланцюгових підстановок. 

1. Розраховується вплив зміни структури продукції: матеріаломісткість 

оцінюється як відношення витрат на підставі планової калькуляції, 

фактичного обсягу та асортименту продукції до фактичного випуску 

продукції без урахування впливу зміни цін на продукцію: 

   
7406,0

7620

454
1








ЦВП

М
М

ІІ

к
ум . 

 

Вплив зміни структури продукції на матеріаломісткість за прямими 

матеріальними витратами складе: 

0506,069,07406,0
1


Імуммпв МММ . 

 

Отриманий результат свідчить, що у випуску продукції збільшилася 

частка матеріаломістких виробів. 

2. Визначається зміна рівня матеріальних витрат за окремими 

виробами: 

 
 

 
7015,0

7620

10440
2












ЦВП

ЦМ
М

і

рІІ

ум , 

0031,07046,07015,0  м пвм п МММП . 

 

Тобто на підприємстві скорочується рівень матеріальних витрат на 

окремі вироби. 

3. Вплив цін на матеріальні ресурси і на показник матеріаломісткості 

обчислюється за формулою: 
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7178,0

7620

440
3








ЦВП

М
М ІІ

ум , 

0163,07015,07178,0  мпмцмц МММ . 

 

У результаті зростання цін на матеріальні ресурси матеріаломісткість 

збільшилася на 16,3 грн. 

4. Вплив зміни відпускних цін на продукцію і на результативний 

показник розраховують за формулою: 

00178,07178,07,0  мцммо МММ . 

 

Матеріаломісткість знизилася на 1,78 грн. за рахунок збільшення 

відпускних цін на продукцію. 

За даними проведених розрахунків можна зробити висновок, що 

найбільший вплив на зміну матеріаломісткості спричинила зміна структури 

продукції, що збільшила матеріаломісткість на 0,0506. Позитивний вплив 

на матеріаломісткість мала зміна рівня матеріальних витрат на окремі 

вироби, що зменшило матеріаломісткість на 0,0031. 

При факторному аналізі матеріаломісткості можна також використовувати 

адитивну модель індивідуальних показників. 

пепс
епсп МММ

ВП

М

ВП

М

ВП

М

ВП

М
ММм  . 

 

При адитивному типі факторної моделі вплив факторних показників 

на результативний визначається прямим рахунком (як абсолютне відхилення 

факторів). 

У процесі аналітичних досліджень важливо не тільки визначити 

ступінь впливу різноманітних факторів, а й проаналізувати причини, які їх 

спричинили. 

Раціональне використання матеріальних ресурсів призводить до 

зменшення собівартості продукції, зростання рентабельності та прибутку. 

Крім того, враховуючи обмеженість ресурсів, актуальним завданням є 

зниження обсягів ресурсів, що споживаються, при випереджаючих темпах 

зростання продуктивності праці над її фондоозброєністю. 

На заключному етапі аналізу визначається вплив різних факторів 

використання матеріальних ресурсів на зміну обсягу виробництва: 

- зміна обсягів надходження і -того виду матеріальних ресурсів 

(О ); 
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-  зміна норми витрачання і -того виду матеріалів (витрачання 

матеріалів на виробництво одиниці продукції ( Н ); 

- зміна залишків і -того виду матеріальних ресурсів на складі у 

вигляді запасів на початок і кінець періоду ( зО ); 

- зміна відходів, викликаних низькою якістю сировини, заміною 

матеріалів тощо ( вО ). 

Для того, щоб визначити вплив зазначених факторів на зміну 

обсягу випуску, необхідно розрахувати: 

- зміну обсягу виробництва продукції;  

- абсолютне відхилення за всіма показниками-факторами; 

- кількісний вплив показників-факторів на зміну обсягу виробництва. 

Різні фактори по-різному впливають на обсяг виробництва. 

Збільшення (надходження, закупівля матеріальних ресурсів) сприяє збільшенню 

обсягу виробництва, і навпаки. Збільшення залишків матеріальних ресурсів 

на початок періоду призводить до збільшення обсягу виробництва, і 

навпаки. Збільшення обсягу залишків матеріальних ресурсів на кінець 

періоду знижує обсяг виробництва продукції, і навпаки. Зниження величини 

відходів призводить до збільшення обсягу виробництва, і навпаки. 

Для підрахунку впливу факторів на зміну обсягу випуску продукції 

будують наступну дискретну факторну модель: 

мМ

М
ВП  , 

де ВП  – обсяг випуску продукції, грн.; 

М  – витрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції, грн.; 

мМ  – матеріаломісткість. 

 

Вимірювання впливу факторів за цією моделлю можна проводити 

способом ланцюгових підстановок, способом абсолютних і відносних 

різниць, індексним методом. 

Вплив зміни суми витрат матеріальних ресурсів на обсяг виробництва 

продукції можна визначити з різним рівнем деталізації. Більш детальний 

аналіз можна провести, якщо врахувати вплив на зміну матеріальних 

витрат наведених вище факторів. Відповідно, факторна модель, яка відображає 

взаємозв’язок між обсягом виробництва продукції з і -тим видом 

матеріальних ресурсів та факторами впливу другого порядку, наступна: 
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і

в ізі
і

Н

ООО
ВП


 . 

 

Для розрахунку впливу факторів другого порядку на зміну обсягу 

випуску продукції використовується, як правило, спосіб абсолютних 

різниць (табл. 33). 

Таблиця 33  

Аналіз використання матеріальних ресурсів на випуск виробу 

Показники 
Одиниця 

виміру 
План Факт 

Відхилення 

+ /- % 

1. Випуск виробів шт. 210,0 200,0 - 10,0 -4,8 

2. Передача сировини у 

виробництво 
м2 1300,0 1400,0 + 100,0 + 7,7 

3. Затишок сировини на складі на 

кінець року 
м2 120,0 79,0 + 41,0 -34,2 

4. Норма витрачання на 1 виріб м2 6,2 7,0 + 0,8 + 12,9 

5. Відходи сировини м2 140,0 120,0 - 20,0 -14,3 

 

За даними табл. 33 можна зробити висновок, що фактичний обсяг 

випуску виробів зменшився на 10 шт. у порівнянні з планом. При цьому 

витрати сировини збільшилися на 100 м2 або на 7,7%, а на 1 виріб – на 0,8 

м2 або на 12,9%. 

Результати проведеного дослідження є підставою для прийняття 

необхідних управлінських рішень, зокрема вибору оптимального постачальника 

з точки зору географії і строків поставок, якості та ціни матеріалів, розробки 

графіку постачання, визначення відповідності запасів потребам підприємства. 

За даними аналізу керівництво підприємства розробляє заходи, які сприяють 

пошуку джерел економії матеріальних ресурсів і резервів збільшення 

обсягів виробництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ 
 

 

 

Економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 

„Бухгалтерський облік”,  / О.А. Бусько. – Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 201_. – ____ с. 

 

 

 

Комп’ютерний набір та верстка: Н.Ф. Колядюк 

 

 

 

Редактор:  

 

 

 

 

 

Підп. до друку „__” _____ 2013 р. Формат 60х84/16. Папір офс. 

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 7,7. Обл.-вид.арк. 7,2. 

Тираж ___  прим. Зам. 2229. 

 

 

 

 

 

 

 

Любешів 

 

 



 123 

 

 

 


