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ВСТУП 

 

Основною метою викладання курсу «Економічний аналіз» є надання знань щодо 

системного оцінювання діяльності підприємств, установ, організацій, виявлення 

внутрішніх резервів раціонального використання їх матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, вміння використовувати набуті знання для підвищення ефективності 

господарювання.  

Опанування навчального курсу забезпечить знання з наступних питань: предмет, 

мета і завдання економічного аналізу; сутність та види економічного аналізу; методи та 

прийоми економічного аналізу; джерела та особливості інформаційного забезпечення 

економічного аналізу на суб’єктах господарювання різних галузей та сфер діяльності; 

система економічних показників, що характеризують наявність та використання всіх 

складових виробничого потенціалу; комплекс показників оцінки доходів і витрат, 

фінансових результатів підприємства; методика комплексного оцінювання фінансового 

стану підприємства; принципи і методи пошуку резервів підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємств.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

вміти:  

 організовувати і проводити аналітичну роботу;  

 давати оцінку з наукових позицій економічним явищам та процесам, що 

відбуваються в результаті господарської діяльності підприємств;  

 застосовувати теоретичні знання, різноманітні методи розрахунків при 

проведенні економічного аналізу; 

 використовувати теорію і практику технічних, технологічних та інших наук, що 

буде сприяти поглибленню економічного аналізу;  

 оцінювати поточний стан підприємства, виявляти фактори, що зумовлюють його 

зміну, та прогнозувати тенденції та очікувані параметри;  

 підводити підсумки за результатами проведеного аналізу, обґрунтувати резерви 

та надавати конкретні пропозиції щодо підвищення рентабельності підприємства, 

поліпшення його фінансового стану.  

Успішне оволодіння матеріалами дисципліни сприятиме розвитку аналітичного 

мислення та дозволить використовувати методи економічного аналізу при прийнятті 

професійних рішень, зокрема, при обґрунтуванні рішень, які спрямовані на поліпшення 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач: здатність до аналізу та 

оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності. 

Програмні результати навчання: 

 уміння: застосовувати теоретичні засади проведення економічного аналізу при 

виборі методик та методів його проведення відповідно до порядку і практики 

відображення результатів господарських процесів; уміння застосовувати статистичні 

методи при здійсненні аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства; уміння 

виконувати розрахунки економічної ефективності витрат, направлених на покращення 

використання ресурсів; уміння проводити системний аналізу виробничої і комерційної 

діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій; 

 здатність: здатність проводити порівняльний і факторний аналіз, досліджувати 

взаємозв’язки економічних показників; інтерпретувати та аналізувати економічну 

інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень. 

У даних методичних вказівках містяться практичні завдання з дисципліни та 

рекомендації щодо їх вирішення. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

ТЕМА 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Завдання 1 «Складання кросворду за матеріалами теми» 

Зміст завдання: за матеріалами теми скласти кросворд з 15 слів. Слова, що 

входять до кросворду, повинні складатися із термінів, що розглядались в питаннях даної 

теми.  

Завдання 2 «Інформаційне забезпечення економічного аналізу»  

 Зміст завдання: Дайте відповідь стосовно дій у наведених ситуаціях:  

1. Економіко-аналітичному відділу підприємства виділили фінансування для 

автоматизації роботи. Які комп’ютерні програми Ви пропонуєте придбати і чому?  

2. Складіть список даних, що можуть становити комерційну таємницю 

підприємства, та відомостей, що є відкритими для зацікавлених сторін.  

3. Потрібно перевірити фінансову звітність підприємства на достовірність за 

формою та змістом. Які дії аналітика?  

4. Наведіть правила оформлення підсумкової аналітичної документації у табличній 

формі. 

 

ТЕМА 2 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Завдання «Використання в аналізі прийомів елімінування»  

Зміст завдання: проаналізувати вплив чинників на зміну виробництва продукції та 

зміну витрат на оплату праці із застосуванням ланцюгових підстановок, абсолютних 

різниць та індексного методу. Порядок виконання 1. За вихідними даними табл. 1 

розрахувати показники для аналізу. 

Таблиця 1  

Вихідні та розрахункові показники для аналізу 

Назва показника та умовне позначення Значення 

базовий рік звітний рік 

1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб (ЧП) 575 570 

2. Виробництво валової продукції у постійних цінах, тис. грн 

(ВП) 
4700 52000 

3. Продуктивність праці, тис. грн (ПП= ВП/ЧП)   

4. Умовне виробництво продукції, тис. грн (ВПум. = ЧП1×ПП0) Х  

5. Витрати на оплату праці (фонд оплати праці), тис. грн 

(ФОП) 
10350 10940 

6. Середня річна заробітна плата одного працівника, тис. грн 

(ЗП=ФОП/ЧП) 
  

7. Умовний фонд оплати праці, тис. грн (ФОПум. = ЧП1×ЗП0)   

 

Визначити вплив чинників на обсяги виробництва валової продукції: 

а) схема факторного аналізу способом абсолютних різниць: 

загальна зміна валового виробництва продукції, тис. грн: 

ΔВП = ВП1 – ВП0 = 

1) збільшення (скорочення) чисельності працівників: 

ΔВПЧП = (ЧП1 – ЧП0)×ПП0 = 

2) підвищення (зниження) продуктивності праці: 

ΔВППП = (ПП1 – ПП0)×ЧП1 = 

Перевірка розрахунку: ΔВП = ΔВПЧП + ΔВППП = 

б) схема факторного аналізу способом ланцюгових підстановок: 

загальна зміна валового виробництва продукції, тис. грн: 

ΔВП = ВП1 – ВП0 = 
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1) збільшення (скорочення) чисельності працівників: 

ΔВПЧП = ВПум. – ВП0 = 

2) підвищення (зниження) продуктивності праці: 

ΔВППП = ВП1 – ВПум. = 

Перевірка розрахунку: ΔВП = ΔВПЧП + ΔВППП = 

в) схема індексного аналізу: 

загальна зміна валового виробництва продукції: ІВП = ВП1 / ВП0 = 

відносне відхилення валового виробництва продукції, %: ΔВП = ІВП×100 – 100 = 

в тому числі за рахунок: 

1) збільшення (скорочення) чисельності працівників: 

ІЧП = ВПум. / ВП0 =  

ΔВПЧП = ІЧП×100 – 100 =  

2) підвищення (зниження) продуктивності праці: 

ІПП = ВП1 / ВПум. =  

ΔВППП = ІПП×100 – 100 =  

Перевірка розрахунку: ІВП = ІЧП ×ІПП = 

Висновки: валове виробництво продукції в звітному році порівняно із базисним 

роком збільшилось на ___ тис. грн (____%). В тому числі за рахунок скорочення 

численності працівників на ___ осіб виробництво продукції зменшилось ось на ___тис. 

грн (___%). В результаті підвищення продуктивності праці у звітному році порівняно із 

базисним на ____ тис. грн було додатково одержано_____ тис. грн валової продукції, що у 

відносному виразі становить____ %.  

По аналогії з вищенаведеною схемою факторного аналізу скласти формули та 

визначити вплив зміни чисельності працівників (ЧП) та середньої оплати праці одного 

працівника (ОП) на зміну фонду оплати праці (ФОП) способами ланцюгових підстановок, 

абсолютних різниць та індексним методом. Сформулювати висновки. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

ТЕМА 3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання 1 «Аналіз динаміки ресурсного потенціалу сільськогосподарського 

підприємства» 

Зміст завдання: за даними про активи, земельні та трудові ресурси 

сільськогосподарського підприємства проаналізувати динаміку його ресурсного 

потенціалу. 

Порядок виконання 

1. За вихідними даними табл. 2 розрахувати відсутні показники, їх абсолютні та 

відносні відхилення у звітному році порівняно із базисним. 

Таблиця 2 

Динаміка основних показників ресурсного потенціалу підприємства 

за 20__-20__ рр. 

Показники 
Роки 

Відхилення 20__ р. від 20__ р. 

( + ; - ) 

20__ 20__ 20__ абсолютне відносне, %* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4/1×100 
1. Середньорічна вартість 

активів, тис. грн 

     

у тому числі  

   1.1) необоротних активів 
 

66000 
 

68000 
 

67400 

  

   1.2) оборотних активів 39000 40700 32600 
  

2. Площа сільськогосподарсь-

ких угідь, га 
10120 10250 10010   

   2.1) у тому числі рілля 10000 10100 9800 
  

3. Середньорічне поголів’я, 

гол.: 

     

   3.1) корів 300 325 330 
  

   3.2) ВРХ на вирощуванні та 

відгодівлі 
50 35 25 

  

4. Середньооблікова 

чисельність працівників, 

зайнятих у с/г виробництві, 

осіб 

     

у тому числі: 
   4.1) в рослинництві 

250 235 240 
  

   4.2) в тваринництві 90 85 80 
  

*якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/ гр.1).  

 

2. Сформулювати висновки. 

 

Завдання 2 «Аналіз структури та динаміки майна» 

Зміст завдання: проаналізувати структуру та динаміку майна підприємства з 

урахуванням його поділу за класифікаційними ознаками. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з Додатків з активу форми № 1 фінансової звітності 

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)») відповідно до табл. 3, вихідні дані занести до табл. 4, 
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провести розрахунки. 

Таблиця 3 

Класифікація і порядок розрахунку видів активів (майна) 

Ознака 

класифікації 
Вид активів (майна) 

Порядок розрахунку за даними 

форми № 1 (рядки) 

Характер участі в 

господарському 

процесі та швидкість 

обороту 

1. Необоротні (постійні) 

активи. 
1095 

2. Оборотні (мобільні) активи. 
1195 

Форма 

Функціонування 

1. Матеріальні активи. 1005+1010+1015+1020+ 

+1100+1110+1200 

2. Нематеріальні активи. 1000+10501 

3. Фінансові активи. 1030+1035+1040+1045+11201 + 

+1125+1130+1135+11401+ 

+11451+1155+1160+1165 

Чутливість до 

інфляційних 

процесів 

1. Монетарні активи. сума із 11201 по 1165 (без 1136) 

2. Немонетарні активи. 1005+1010+1015+1020+ 

+1100+1110+1200 

Рівень 

Ліквідності 

1. Високоліквідні активи. 1160+1165 

2. Середньоліквідні активи. сума із 11201 по 1155 (без 1136) 

3. Низьколіквідні активи. 1100+1110+1170+11801+1190 

4. Важколіквідні активи. 1095+1200 
1 Додаткові статті (додаток). 

 

Таблиця 4 

Аналіз складу, структури та динаміки активів балансу підприємства за 20__-20__ рр. 

(станом на кінець року) 

Види майна (активів) 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення 20__ р. від 20__ р. ( 

+ ; - ) 

сума, 

тис. 

грн 

у 

% до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у 

% до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у 

% до 

суми 

абсо-

лютне, 

тис. грн 

відносне, 

%* 

питомої 

ваги, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1×100 9=6-2 

За характером участі в господарському процесі та швидкості обороту 

Необоротні          

Оборотні          

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

За формою функціонування 

Матеріальні          

Нематеріальні          

Фінансові          

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

За чутливістю до інфляційних процесів 

Монетарні          

Немонетарні          

Усього  

 

 

 

 

 

 100,0  100,0  100,0   - 
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А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1×100 9=6-2 

За рівнем ліквідності 

Високоліквідні          

Середньоліквідні          

Низьколіквідні          

Важколіквідні          

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

 

2. Сформулювати висновки. 

 

Завдання 3 «Аналіз структури та динаміки джерел формування капіталу» 

Зміст завдання: проаналізувати структуру та динаміку джерел формування 

капіталу підприємства з урахуванням його поділу за класифікаційними ознаками. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з Додатків з пасиву форми № 1 фінансової звітності 

«Баланс (звіт про фінансовий стан)») відповідно до табл. 5, вихідні дані занести до табл. 6, 

провести розрахунки. 

Таблиця 5 

Класифікація і порядок розрахунку видів джерел формування капіталу (пасивів) 

Ознака 

класифікації 

Вид джерел формування капіталу 

(пасивів) 

Порядок розрахунку за даними 

форми № 1 (рядки) 

Характер формування 

(власність) 

1. Власний капітал 1495 

2. Позиковий капітал 1595+1695+1700 

Рівень 

відповідальності 

власного капіталу 

1. Зареєстрований (пайовий) 

капітал. 
1400 

2. Додатковий капітал. 1405+1410+1415+1420 

Тривалість 

використання 

1. Постійний (перманентний) 

капітал. 
1495+1595 

2. Змінний капітал. 1695 

Період погашення 

зобов’язань 

1. Поточні зобов’язання і 

забезпечення. 
1695 

2. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
1595 

Терміновість сплати 

зобов’язань 

1. Найбільш термінові 

зобов’язання. 
сума із 1610 по 16501 

2. Короткострокові зобов’язання і 

забезпечення. 

1600+16051+1660+ 

+1665+16702+1690 
3. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 
1595 

1 Без урахування ряд. 1621. Включаючи додаткові статті: ряд. 1635, 1640, 1645, 

1650 (додаток). 
2 Додаткові статті (додаток). 
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Таблиця 6 

Аналіз складу, структури та динаміки пасивів балансу підприємства за 

 20__-20__ рр. (станом на кінець року) 

Види джерел 

формування капіталу 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. ( + ; - ) 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

абсо-

лютне, 

тис. грн 

відносне, 

%* 

питомої 

ваги, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1×100 9=6-2 

За характером формування (власністю) 

Власний капітал          

Позиковий капітал          

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

За рівнем відповідальності власного капіталу 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

         

Додатковий капітал          

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

За тривалістю використання 

Постійний капітал          

Змінний капітал          

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

За періодом погашення зобов’язань 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення 

         

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

         

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

За терміновістю сплати зобов’язань 

Найбільш термінові 

зобов’язання 

         

Короткострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

         

Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

         

Усього  100,0  100,0  100,0   - 

 

2. Сформулювати висновки. 
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 ТЕМА 4 АНАЛІЗ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання 1 «Аналіз динаміки та структури необоротних активів» 

Зміст завдання: проаналізувати динаміку та структуру необоротних активів 

підприємства. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з активу форми № 1 фінансової звітності «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)») попередньої практичної відповідно до табл. 7, вихідні дані 

занести до табл. 8, провести розрахунки. 

Таблиця 7 

Вихідні дані для аналізу 
Види необоротних активів Коди рядків в активі форми № 1 графа 4 

1. Нематеріальні активи 1000 

2. Незавершені капітальні інвестиції 1005 

3. Основні засоби 1010 

4. Інвестиційна нерухомість 1015 

5. Довгострокові біологічні активи 1020 

6. Довгострокові фінансові інвестиції 1030 + 1035 

7. Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 

8. Інші необоротні активи 1045 + 1090 

Необоротні активи 1095 

Таблиця 8 

Динаміка та структура необоротних активів підприємства за 20__-20__ рр.  

(станом на кінець року) 

Види необоротних 

активів 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. ( + ; - ) 

сума, 

тис. 

грн 

у 

% до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у 

% до 

суми 

абсо-

лютне, 

тис. грн 

від- 

носне, 

%* 

питомої 

ваги, % 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 
8=7/1 

×100 

9= 

6-2 

1. Нематеріальні 

активи 

         

2. Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

         

3. Основні засоби          

4. Інвестиційна 

нерухомість 

         

5. Довгострокові 

біологічні активи 

         

6. Довгострокові 

фінансові інвестиції 

         

7. Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

         

8. Інші необоротні 

активи 

         

Необоротні активи  100,0  100,0  100,0   - 
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* якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.8 = гр.5/ гр.1). 
2. Сформулювати висновки. 

Завдання 2 «Аналіз динаміки та стану основних засобів підприємства» 

Зміст завдання: проаналізувати динаміку та стан основних засобів підприємства. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми № 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» відповідно до табл. 9, вихідні дані занести до табл. 10. Провести розрахунки. 

Таблиця 9 

Вихідні дані для аналізу руху та стану основних засобів, тис. грн 

Показники Коди рядків 

Первісна вартість основних засобів на початок року форма № 1 1011 графа 3 

Первісна вартість основних засобів на кінець року форма № 1 1011 графа 4 

Знос основних засобів на початок року форма № 1 1012 графа 3 

Знос основних засобів на кінець року форма № 1 1012 графа 4 

Амортизація (нарахована за рік) форма № 2 2515 графа 3 

Таблиця 10 

Показники динаміки та стану основних засобів за 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ від 

20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4/1×100 

Вихідна інформація, тис. грн 

1. Первісна вартість основних засобів на початок 

року 

     

2. Первісна вартість основних засобів на кінець 

року 

     

3. Знос основних засобів на початок року      

4. Знос основних засобів на кінець року      

5. Амортизація (нарахована за рік)      

Показники динаміки основних засобів 

6. Середньорічна первісна вартість, тис. грн (п. 1 + 

п.2 ) / 2 

     

7. Річний приріст (зменшення) первісної вартості, 

тис. грн (п.2 - п.1) 

     

8. Темп приросту (зменшення) первісної вартості, 

% (п.7 х 100 / п.1) 

    X 

9. Середньорічна залишкова вартість, тис. грн 

(п.1+ п.2 - п.3 - п.4 ) / 2 

     

10. Середня тривалість використання, років (п.6 

/п.5) 

     

Показники стану основних засобів 

11. Ступінь зносу на початок року, % (п.3 х 100 / 

п.1) 

    X 

12. Ступінь придатності на початок року, % (100 - 

п.11) 

    X 

13. Ступінь зносу на кінець року, % (п.4 х 100 / 

п.2) 

    X 

14. Ступінь придатності на кінець року, % (100-

п.13) 

    X 

* якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/ гр.1). 
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2. Сформулювати висновки. 

 

Завдання 3 «Аналіз ефективності використання основних засобів» 

Зміст завдання: розрахувати та проаналізувати динаміку та стан основних засобів 

підприємства. 

Порядок виконання 

1. За вихідними даними табл. 11 розрахувати показники ефективності 

використання основних засобів, їх абсолютні та відносні відхилення. 

Таблиця 11 

Показники використання основних засобів підприємства у 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. 

від 20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

Вихідна інформація, тис. грн 

1. Середньорічна залишкова вартість 

основних засобів 

14920 14099 13876   

2. Середньорічна первісна вартість основних 

засобів 

29329 30158 30095   

3. Валова продукція 2984 3012 3187   

4. Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

3700 3800 4500   

5. Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності 

250 285 322   

6. Чистий прибуток (збиток) 230 315 477   

Показники ефективності використання основних засобів 

7. Віддача основних засобів (фондовіддача), 

грн (п. 3 / п. 1) 

     

8. Потреба в основних засобах на гривню 

вартості продукції (фондомісткість), грн (п. 1 

/ п. 3) 

     

Одержано на одну гривню вартості 

основних засобів, грн: 

9. чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (п. 4 / п. 1) 

     

10. чистого прибутку (збитку) (п. 6 / п. 1)      

11. Рентабельність основних засобів, % 

(п.5×100/п.1) 

    х 

12. Інтегральний показник ефективності 

використання основних засобів 

 * 

    х 

13. Умовний строк окупності, років (п. 3 / п. 

5) 

     

*якщо п. 11 має від’ємне значення п. 12 за цей рік не визначається. 

 

2. Сформулювати висновки. 
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Завдання 4 «Аналіз ефективності використання основних засобів 

сільськогосподарського підприємства» 

Зміст завдання: розрахувати та проаналізувати показники ефективності 

використання основних засобів за даними про їх наявність та результати господарської 

діяльності підприємства. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форм 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», № 2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» відповідно до табл. 12, занести 

до табл. 13. 

Таблиця 12 

Вихідні та розрахункові дані для аналізу 

Показники, тис. грн Порядок розрахунку 

1. Середньорічна залишкова 

вартість основних засобів 

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»: (код 1010 

гр. 3 + код 1010 гр. 4 ) / 2 

2. Середньорічна первісна 

вартість основних засобів 

форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»: (код 1011 

гр. 3 + код 1011 гр. 4 ) / 2 

3. Валова продукція Визначається за даними статистичної звітності, за 

відсутності інформації визначити за операційними 

витратами – форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)» код 2550 гр. 3 

4. Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» код 0200 гр. 3 

5. Прибуток (збиток) від 

операційної діяльності 

форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» код 2190 (якщо прибуток) або код 2195 

(якщо збиток) гр. 3 

6. Чистий прибуток (збиток) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» код 2350 (якщо прибуток) або код 2355 

(якщо збиток) гр. 3 

 

2. Провести розрахунки у табл. 13. 

Таблиця 13 

Показники використання основних засобів підприємства у 20__-20__ рр. 

Показники Роки 
Відхилення 20__ р. 

від 20__ р. (+, -) 

 20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 
5=4×100/

1 

Вихідна інформація, тис. грн 

1. Середньорічна залишкова вартість основних 

засобів 

     

2. Середньорічна первісна вартість основних 

засобів 

     

3. Валова продукція      

4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

     

5. Прибуток (збиток) від операційної діяльності 

 

 

     

6. Чистий прибуток (збиток) 
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А 1 2 3 4=3-1 
5=4×100/

1 

Показники ефективності використання основних засобів 

7. Віддача основних засобів (фондовіддача), грн 

(п. 3 / п. 1) 

     

8. Потреба в основних засобах на гривню 

вартості продукції (фондомісткість), грн (п. 1/ п. 

3) 

     

Одержано на одну гривню вартості основних 

засобів, грн: 

9. чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (п. 4 / п. 1) 

     

10. чистого прибутку (збитку) (п. 6 / п. 1)      

11. Рентабельність основних засобів, % (п.5×100 

/ п.1) 

    х 

12. Інтегральний показник ефективності 

використання 

основних засобів   

    х 

13. Умовний строк окупності, років (п. 1 / п. 5)      

*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.5= гр.3/ гр.1) 

 

3. За інформацією табл. 13 за допомогою способу абсолютних різниць визначити 

вплив факторів середньорічної вартості основних засобів (ОЗ) і фондовіддачі (ФВ) на 

зміну виробництва валової продукції (ВП) у 20__ році (звітний рік, всі показники з 

підстрочним знаком 1) порівняно з 20__ роком (базисний рік, всі показники з підстрочним 

знаком 0). 

Загальна зміна обсягу виробництва валової продукції, тис. грн: 

ΔВП = ВП1 - ВП0 =  

у т.ч. за рахунок факторів: 

а) збільшення (зменшення) середньорічної вартості основних засобів 

ΔВПОЗ = (ОЗ1  - ОЗ0 ) × ФВ0  =  

б) зростання (зниження) фондовіддачі 

ΔВПфв = (ФВ1  - ФВ0 ) ×ОЗ1  =  

Перевірка розрахунку: ΔВП = ΔВПОЗ + ΔВПФВ=  

4. Сформулювати висновки щодо ефективності використання засобів. 

 

Завдання 5 «Аналіз ефективності використання основних засобів 

сільськогосподарського підприємства» 

Зміст завдання: розрахувати та проаналізувати показники ефективності 

використання основних засобів сільськогосподарського призначення. 

Порядок виконання 

1. За вихідними даними табл. 14, розрахувати показники ефективності 

використання основних засобів сільськогосподарського призначення аграрного 

підприємства, їх абсолютні та відносні відхилення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14 
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Показники використання основних засобів основного виду діяльності 

сільськогосподарського підприємства у 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. 

від 20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/

1 Вихідна інформація 

1. Середньорічна вартість основних засобів 

основного виду діяльності, тис. грн 
14920 14099 13876 

  

2. Площа сільськогосподарських угідь, га 5700 5700 5720   

3. Чисельність працівників, осіб 167 163 158   

4. Вироблено валової продукції, тис. грн 2984 3012 3187   

5. Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції сільського господарства і послуг, 

тис. грн 
3700 3800 4500 

  

6. Прибуток (збиток) від реалізації продукції 

сільського господарства і послуг, тис. грн 
150 285 322 

  

Показники використання основних засобів 
7. Фондозабезпеченість, тис. грн (п. 1 × 100 / 

п.2) 

     

8. Фондоозброєність, тис. грн (п. 1 / п. 3)      

9. Віддача основних засобів (фондовіддача), 

грн (п. 4 / п. 1) 

     

10. Потреба в основних засобах на гривню 

вартості продукції (фондомісткість), грн (п. 1 

/ п. 4) 

     

11. Одержано на 100 грн основних засобів, 

грн: 

11.1. чистого доходу (виручки) (п. 5 × 100 / п. 

1) 

     

11.2. прибутку (збитку) (фондо-

рентабельність) (п.6×100/п.1) 

     

*якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5=гр.3/ гр.1). 

 

2. Сформулювати висновки. 



17 

ТЕМА 5 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання 1 «Аналіз показників наявності та використання матеріальних 

оборотних активів» 

Зміст завдання: підприємства проаналізувати показники наявності та 

використання матеріальних оборотних активів. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з активу форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 

стан)» та форми № 2 фінансової звітності «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)») відповідно до табл. 15. 

Вихідна інформація для аналізу показників, тис. грн 

Таблиця 15 

Занести вихідні дані до табл. 16, провести розрахунки. 

Показники 
Порядок розрахунку за даними форм № 

1, 2 (коди рядків) 

1.Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
форма № 2: 2000 графа 3 

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
форма № 2: 2050 графа 3 

3. Прибуток (збиток) від операційної діяльності форма № 2: 2190 або 2195 графа 3 

4. Матеріальні витрати форма № 2: 2500 графа 3 

5. Середньорічна вартість матеріальних 

оборотних активів 
форма № 1: 

1100+1110 (графа 3 + графа 4)/2 

5.1. Середньорічна вартість виробничих запасів форма № 1: 1101 (графа 3 + графа 4) / 2 

5.2. Середньорічна вартість незавершеного 

виробництва форма № 1: 1102 (графа 3 + графа 4)/2 

5.3. Середньорічна вартість готової продукції і 

товарів 
форма № 1: 1103+1104 (графа 3 + графа 4) 

/ 2 

5.4. Середньорічна вартість поточних біологічних 

активів 
форма № 1: 1110 (графа 3 + графа 4)/2 

 

2. Визначити вплив факторів на зміну тривалості одного обороту виробничих 

запасів у звітному році (Т1) порівняно з базовим роком (Т0) способом ланцюгових 

підстановок. 

За даними табл. 16 проводиться розрахунок умовного показника тривалості одного 

оборогу виробничих запасів, днів: 

 

де   – середньорічна вартість виробничих запасів в звітному році, тис. грн (п. 5.1 гр. 3 у 

табл. 16); 

СВ0 – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у базисному році, тис. 

грн (п. 2 гр. 1 у табл. 16). 

Загальна зміна тривалості обороту одного обороту виробничих запасів, днів: 

 ΔТ = Т1 - Т0 = 

У тому числі за рахунок факторів: 

1) зростання (скорочення) середньорічної вартості виробничих запасів: 

  ΔТВЗ = ТУМ - Т0 = 

2) збільшення (зменшення) собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг): 

 ΔТСВ = Т1  - ТУМ = 
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Перевірка розрахунку: ΔТ = ΔТВЗ + ΔТСВ =  

3. Визначити величину відносного вивільнення з господарської діяльності (-) або 

додаткового залучення в господарську діяльність (+) оборотних активів у вигляді запасів 

за формулою: 

                      ΔВЗ = СВ1 × ΔТ / 365 =  

4. Сформулювати висновки. 

Таблиця 16 

Динаміка показників наявності та використання матеріальних оборотних активів 

підприємства за 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. (+,-) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4/1×100 

Вихідна інформація та показники наявності матеріальних оборотних активів, тис. грн 

1. Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

     

2. Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

     

3. Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності 

     

4. Матеріальні витрати      

5. Середньорічна вартість матеріальних 

оборотних активів 

     

5.1. Середньорічна вартість виробничих 

запасів 

     

5.2. Середньорічна вартість 

незавершеного виробництва 

     

5.3. Середньорічна вартість готової 

продукції і товарів 

     

5.4. Середньорічна вартість поточних 

біологічних активів 

     

Показники використання матеріальних оборотних активів 

6. Коефіцієнт накопичення запасів ((п. 5.1 + 

п. 5.2) / п. 5.3) 

     

7. Коефіцієнт обертання матеріальних 

оборотних активів (п. 1 / п. 5) 

    
Х 

8. Тривалість одного обороту матеріальних 

оборотних активів, днів (365/п. 7) 

     

9. Тривалість одного обороту виробничих 

запасів, днів (365 х п. 5.1 / п. 2) 

     

10. Матеріаловіддача, грн (п. 2 /п. 4)      

11. Матеріаломісткість, грн (п. 4 /п. 2)      

12. Питома вага матеріальних витрат у 

собівартості продукції, % 

(п. 4×100/ п. 2) 

    Х  

13. Отримано прибутку (збитку) від 

операційної діяльності на 1 грн 

матеріальних витрат, грн (п. 3 / п. 4) 

     

 

*якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/ гр.1). 
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Завдання 2 «Факторний аналіз матеріаломісткості продукції» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив чинників на зміну матеріаломісткості 

продукції способом ланцюгових підстановок. 

Порядок виконання 

1. За вихідними даними табл. 17 розрахувати необхідні показники для аналізу 

матеріаломісткості продукції певного виду. 

Таблиця 17 
Вихідні та розрахункові показники для аналізу 

Назва показника та умовне позначення 
Значення 

базисний Звітний 

1. Обсяг виробництва продукції, одиниць (q) q0=1000 q1=800 

2. Вартість виробленої продукції у діючих цінах, 

грн (ВП) 
ВП0 = 47000 ВП1= 52000 

3. Загальна кількість (обсяг) сировини (матеріалів) 

певного виду, витрачених на виробництво, 

одиниць (С) 
С0 = 500 С1 = 450 

4. Вартість сировини (матеріалів) певного виду, 

витрачених на виробництво, грн (ВС) ВС0 = 1500 ВС1 = 1800 

5. Матеріаломісткість продукції, грн 

(ММ=ВС/ВП) 
ММ0 = ММ1 = 

6. Витрати сировини (матеріалів) певного виду на 

одиницю виробленої продукції, одиниць (m= С/q) m0= m1= 

7. Вартість одиниці сировини (матеріалів), грн 

(v=ВС/С) 
v0= v1= 

8. Вартість одиниці продукції, грн (р=ВП/q) р0= р1= 

 

2. За даними табл. 17 визначити умовні показники матеріаломісткості: 

ММ УМ1 = (m1× v0) / р0 = 

ММУМ2 = (m1× v1) / р1 = 

3. Загальна зміна матеріаломісткості продукції, грн: 

ΔММ = ММ1 - ММ0 =  

у тому числі за рахунок факторів: 

1) збільшення (зменшення) витрат сировини (матеріалів) певного виду на одиницю 

виробленої продукції: 

ΔММт =ММУМ1 - ММ0 =  

2) збільшення (зменшення) вартості одиниці сировини (матеріалів): 

ΔММV = ММУМ2 - ММУМ1 =  

3) зростання (зниження) вартості одиниці продукції: 

ΔММр = ММ1 - ММУМ2 =  

Перевірка розрахунку: ΔММ =ΔММт + ΔММV +ΔММр =  

4. Сформулювати висновки. 

Завдання 3 «Аналіз показників оборотності оборотних активів» 

Зміст завдання: визначити показники оборотності активів підприємства та 

наслідки прискорення або уповільнення обертання коштів підприємства. Сформулювати 

висновки 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми фінансової звітності № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» відповідно до табл. 18. Занести вихідні дані до табл. 19, провести розрахунки. 
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Таблиця 18 

Вихідна інформація для розрахунку показників оборотності, тис. грн 

Показники 
Порядок розрахунку за даними форм № 1, 2 (коди 

рядків) 

1.Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

форма № 2: 2000 графа 3 

2. Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

форма № 2: 2050 графа 3 

3. Середньорічна вартість оборотних 

активів 

форма № 1: 

1195 (графа 3 + графа 4) / 2 

4. Середньорічна вартість виробничих 

запасів 

форма № 1: 

1101 (графа 3 + графа 4) / 2 

5. Середньорічна вартість готової 

продукції і товарів 

форма № 1: 1103+1104 (графа 3 + графа 4) / 2 

6. Середньорічна величина поточної 

дебіторської заборгованості 

форма № 1: 1125+1130+1135+ +1140+ 

+1145+1155 (графа 3 + графа 4)/2 

 

Таблиця 19 

Динаміка показників оборотності оборотних активів підприємства за 20__-20-__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. 

від 20__ р. (+,-) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4/1×100 

Вихідна інформація, тис. грн 

1.Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

     

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

     

Середньорічна вартість:  

3. оборотних активів 

     

4. виробничих запасів      

5. готової продукції і товарів      

6. поточної дебіторської заборгованості      

Показники оборотності активів 

7. Коефіцієнт обертання оборотних активів (п.1 / 

п. 3) 

    X 

8. Коефіцієнт завантаження оборотних активів 

(п. 3 / п.1) 

    X 

9. Тривалість одного обороту оборотних активів, 

днів (365 / п.7) 

     

10. Коефіцієнт обертання виробничих запасів (п. 

2 / п. 4) 

    X 

11. Тривалість одного обороту виробничих 

запасів, днів (365 / п.10) 

     

12. Коефіцієнт обертання готової продукції і 

товарів (п. 1 / п. 5) 

    X 
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А 1 2 3 4=3-1 5=4/1×100 

13. Тривалість одного обороту готової продукції 

і товарів, днів (365 / п. 12) 

     

14. Коефіцієнт обертання поточної дебіторської 

заборгованості (п. 1 /п. 6) 

    X 

15. Тривалість одного обороту поточної 

дебіторської заборгованості, днів (365 /п. 14) 

     

* якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3 / гр.1). 

 

2. Визначити вплив факторів на зміну тривалості одного обороту оборотних активів 

у звітному році (Т1) порівняно з базовим роком (Т0) способом ланцюгових підстановок. 

За даними табл. 19 проводиться розрахунок умовного показника тривалості одного 

оборогу оборотних активів, днів: 

 
де  – середньорічна вартість оборотних активів в звітному році, тис. грн (п. 3 гр. 3 у 

табл. 18); 

 – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у базисному році, тис. 

грн. (п. 1 гр. 1 у табл. 19). 

Загальна зміна тривалості одного обороту оборотних активів, днів: 

ΔТ = Т1 - Т0 =  
у тому числі за рахунок факторів: 

1) збільшення (зменшення) середньорічної вартості оборотних активів: 

ΔТОА = Тум - Т0 

2) збільшення (зменшення) чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг): 

ΔТЧД = Т1 – Тум = 

Перевірка розрахунку: ΔТ = ΔТОА + ΔТЧД = 

3. Визначити суму відносного вивільнення (-) або додаткового залучення (+) 

оборотних активів у результаті прискорення (уповільнення) їх оборотності, тис. грн: 

 
4. Сформулювати висновки. 
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ТЕМА 6 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

Завдання 1 «Аналіз забезпеченості сільськогосподарського підприємства 

трудовими ресурсами» 

Зміст завдання: проаналізувати показники забезпеченості сільськогосподарського 

підприємства трудовими ресурсами. 

Порядок виконання 

1. За вихідними даними табл. 20 розрахувати показники, що характеризують 

навантаження на одного працюючого. 

Таблиця 20 

Динаміка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами у 20__-20__ рр. 
 

 

Показники 
Роки 

Відхилення 20__ р. від 20__ р. 

( + ; - ) 

20__ 20__ 20__ абсолютне відносне, %* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

1. Середньооблікова чисельність 

працівників, зайнятих у с.-г. 

виробництві, осіб – всього 
340 320 320 

  

у тому числі: 

   1.1. в рослинництві 
250 235 240 

  

   1.2. в тваринництві 90 85 80   

2. Площа сільськогосподарських 

угідь, га 
10120 10250 10010 

  

   2.1) у тому числі рілля 10000 10100 9800   

3. Середньорічне поголів’я, гол.:  

   3.1) корів молочного стада 
 

300 

 

325 

 

330 

  

   3.2) ВРХ на вирощуванні та 

відгодівлі 
50 35 25   

4. Середньорічна вартість основних 

виробничих засобів, тис. грн 
46000 48000 47400 

  

5. Припадає в розрахунку на одного 

працюючого в рослинництві, га: 

   5.1. сільськогосподарських угідь 

(п. 2 / п. 1.1) 

     

   5.2. ріллі (п. 2.1 / п. 1.1)      

6. Навантаження на одного 

працівника в тваринництві, голів:  

   6.1. корів молочного стада (п. 3.1 / 

п. 1.2) 

     

   6.2. великої рогатої худоби на 

вирощуванні та відгодівлі (п. 3.1 / п. 

1.2) 

     

7. Припадає на середньорічного 

працівника основних засобів 

(фондоозброєність), тис. грн (п. 4 / п. 

1) 

     

 

* якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/ гр.1). 

 
2. Сформулювати висновки. 
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Завдання 2 «Аналіз використання трудових ресурсів» 

Зміст завдання: проаналізувати показники продуктивності праці на підприємстві. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з Додатків з форми фінансової звітності № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» відповідно до табл. 21. Занести 

вихідні дані до табл. 22, провести розрахунки. 

Таблиця 21 

Вихідні та розрахункові дані для аналізу 

Показники, тис. грн 
Порядок розрахунку за даними форма № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» 1. Валова продукція Визначається за даними статистичної звітності, 

за відсутності інформації визначити за 

операційними витратами – код 2550 гр. 3 

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) код 2000 гр. 3 

3. Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності 

код 2190 (якщо прибуток) або код 2195 (якщо 

збиток) гр. 3 

4. Витрати на оплату праці код 2505 гр. 3 

Таблиця 22 

Показники використання трудових ресурсів підприємства за 20__-20__ рр. 

Показники 
Роки 

Відхилення 20__ р. від 

20__ р.(+,-) 

20__ 20__ 20__ абсолютне відносне, %* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

Вихідна інформація 

1. Середньооблікова чисельність працівни-

ків, осіб – всього 
340 320 320 

  

2. Вироблено валової продукції (по 

собівартості), тис. грн 

     

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 

     

4. Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності, тис. грн 

     

5. Витрати на оплату праці, тис. грн      

Показники використання трудових ресурсів 

6. Продуктивність праці – вироблено 

валової продукції на одного працівника, 

тис. грн (п. 2 / п. 1) 

     

Отримано на одного працівника, тис. грн: 

7. чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (п. 3 / п. 

1) 

     

8. прибутку (збитку) операційної діяльності 

(п. 4 / п. 1) 

     

9. Середньорічна заробітна плата одного 

працівника, тис. грн (п. 5 / п. 1) 

     

10. Вироблено валової продукції на 1 грн 

витрат на оплату праці, грн (п. 2 / п. 5) 

     

* якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/ гр.1). 
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2. Сформулювати висновки. 

 

Завдання 3 «Аналіз динаміки продуктивності та оплати праці» 

Зміст завдання: порівняти динаміку показників продуктивності та оплати праці на 

підприємстві. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з табл. 22, занести до табл. 23, провести 

розрахунки. 

Ланцюговий коефіцієнт зростання визначається діленням показника даного року 

на показник попереднього року. 

Таблиця 23 

Аналіз динаміки продуктивності та оплати праці в підприємстві за 20__-20__ рр. 

Показники 
Роки 

20__ 20__ 20__ 

1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб    

2. Виробництво валової продукції, тис. грн    

3. Витрати на оплату праці (фонд оплати праці), тис. 

грн 
   

4. Продуктивність праці, тис. грн (п. 2 /п.1)    

5. Ланцюговий коефіцієнт зростання продуктивності 

праці 
X   

6. Середня річна заробітна плата (номінальна), тис. 

грн (п.3 / п.1) 
   

7. Річний індекс інфляції* 1,124 1,137 * 

8. Середня реальна заробітна плата, тис. грн (п.6 / 

п.7) 
   

9. Ланцюговий коефіцієнт зростання оплати праці X   

10. Коефіцієнт співвідношення зміни продуктивності 

та оплати праці (п. 5 / п. 9) 
Х   

*Отримати значення за даними сайту Державної служби статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

 

2. Сформулювати висновки. 

Звернути увагу на коефіцієнт співвідношення зміни продуктивності та оплати 

праці. Якщо значення коефіцієнту менше за одиницю, зростання оплати праці не 

забезпечене відповідним підвищенням її продуктивності, що призводить до підвищення 

собівартості одиниці продукції, і навпаки. Із збільшенням цього коефіцієнта знижується 

собівартість продукції. Якщо темпи зростання продуктивності і оплати праці однакові 

(К=1), зміна цих факторів не впливає на собівартість продукції. 

 

Завдання 4 «Факторний аналіз фонду оплати праці підприємства» 

Зміст завдання: визначити вплив факторів на зміну фонду оплати праці на 

підприємстві. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію за 20__-20__ рр. з табл. 22, занести до табл. 24. 

Провести розрахунки. 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 24 

Вихідні та розрахункові показники для аналізу 

Назва показника та умовне позначення 
Значення 

20__ р. 20__ р. 

А 1 2 

1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб (ЧП) ЧП0 = ЧП1 = 

2. Виробництво валової продукції, тис. грн (ВП) ВП0 = ВП1= 

3. Витрати на оплату праці (фонд оплати праці), тис. грн 

(ФОП) 

ФОП0 = ФОП1= 

4. Середня річна заробітна плата одного працівника, тис. 

грн (ЗП = ФОП / ЧП) 

ЗП0  = ЗП1= 

5. Витрати по оплаті праці на 1 грн валової продукції, грн 

(ВОП = ФОП/ ВП) 

ВОП0  = ВОП1= 

6. Умовний фонд оплати праці при погодинній формі 

оплати праці ФОППУМ = ЧП1 × ЗП0 
X 

ФОППУМ = 

7. Умовний фонд оплати праці при відрядній формі оплати 

праці ФОПУМ = ВП1 × ВОП0 X 
ФОПВУМ = 

 

2. Визначити вплив чинників на фонд оплати праці підприємства. 

Схема факторного аналізу зміни фонду оплати праці при погодинній форми 

оплати 

а) способом абсолютних різниць 

Загальна зміна фонду оплати праці: 

 ΔФОП = ФОП1 - ФОП0 =  

у тому числі за рахунок: 

1) збільшення (зменшення) чисельності працівників: 

 ΔФОПЧП = (ЧП1 - ЧП0) × ЗП0 =  

2) підвищення (зниження) середньорічної заробітної плати: 

 ΔФОПЗП = (ЗП1 - ЗП0) × ЧП1 =  

Перевірка розрахунку: ΔФОП = ΔФОПЧП + ΔФОПЗП.  

Наведену модель можна деталізувати представивши середньорічну заробітну плату 

працівника як добуток середньої кількості відпрацьованих за рік днів і середньої оплати 

одного людино-дня. Останню, в свою чергу, можна представити як добуток середньої 

тривалості робочого дня та середньогодинної оплати праці. 

б) способом ланцюгових підстановок 

Загальна зміна фонду оплати праці: 

ΔФОП = ФОП1 - ФОП0 =  

в тому числі за рахунок: 

1) збільшення (зменшення) чисельності працівників: 

ΔФОПчп = ФОППум - ФОП0  = 

2) підвищення (зниження) середньорічної заробітної плати: 

ΔФОПзп = ФОП1  - ФОППум = 

Перевірка розрахунку: ΔФОП = ΔФОПчП + ΔФОПзП = 

в) індексним методом  

Загальна зміна фонду оплати праці: 

ІФОП = ФОП1  / ФОП0  = 

Відносне відхилення фонду оплати праці, %: 

ΔФОП = ІФОП × 100 - 100 = 

в тому числі за рахунок: 
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1) збільшення (скорочення) чисельності працівників: 

Ічп = ФОППум / ФОП0  = 

ΔФОПЧП = Ічп × 100 - 100 = 

2) підвищення (зниження) середньорічної заробітної плати: 

Ізп = ФОП1  / ФОППум = 

ΔФОППП = Ізп × 100 - 100 = 

Перевірка розрахунку: ІФОП = Ічп  × Ізп. 

Схема факторного аналізу зміни фонду оплати праці  

(при відрядній форми оплати) 

а) способом абсолютних різниць 

 Загальна зміна фонду оплати праці: 

ΔФОП = ФОП1 - ФОП0, 

в тому числі за рахунок: 

1) збільшення (зменшення) виробництва валової продукції: 

ΔФОПвп = (ВП1 - ВП0 ) × ВОП0  = 

підвищення (зниження) витрат по оплаті праці на 1 грн валової продукції: 

ΔФОПвоп = (ВОП1 - ВОП0 ) × ВП1  = 

Перевірка розрахунку: ΔФОП = ΔФОПвП + ΔФОПвоП. 

б) способом ланцюгових підстановок  

Загальна зміна фонду оплати праці: 

ΔФОП = ФОП1 - ФОП0, 

в тому числі за рахунок: 

1) збільшення (зменшення) виробництва валової продукції: 

 ΔФОПВП = ФОПВум - ФОПо = 

2) підвищення (зниження) витрат по оплаті праці на 1 грн валової продукції: 

                         ΔФОПВОП = ФОП1 - ФОПВум =  

Перевірка розрахунку: ΔФОП = ΔФОПВП + ΔФОПВОП.  

                     в) індексним методом  

Загальна зміна фонду оплати праці: 

                                   ІФОП = ФОП1 / ФОП0 =  

Відносне відхилення фонду оплати праці, %: 

                        ΔФОП = ІФОП × 100 - 100 =  

в тому числі за рахунок: 

1) збільшення (зменшення) виробництва валової продукції: 

                           Івп = ФОПВум / ФОП0  =  

                        ΔФОПВП = ІВП × 100 - 100 =  

2) підвищення (зниження) витрат по оплаті праці на 1 грн валової продукції: 

                             Івоп = ФОП1  / ФОПВум =  

                           ΔФОПВОП = ІВОП × 100 -100 =  

Перевірка розрахунку: ІФОП = ІВП × ІВОП. 

 

3. Сформулювати висновки щодо впливу наявності, використання трудових 

ресурсів підприємства та рівня заробітної плати на фонд оплати праці підприємства. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, 

РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

ТЕМА 7 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ 

ПОСЛУГ 

Завдання 1 «Аналіз динаміки виробництва продукції» 

Зміст завдання: оцінити динаміку виробництва продукції підприємства з 

використанням системи аналітичних показників. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 25 щодо виробництва продукції певного виду розрахувати 

аналітичні показники ряду динаміки базисним і ланцюговим способами. 

Абсолютний приріст рівнів ряду динаміки (А) – різниця між двома рівнями ряду 

динаміки (У). 

При базисному способі абсолютні прирости визначають за формулою: 

АБ = Уn - У0, 
де, Уn – рівень року, який порівнюють; 

У0 – рівень базисного року (перший рік у табл. 25). 

Ланцюгові абсолютні прирости визначають за формулою: 

АЛ = Уn – Уn-1, 
де, Уn – рівень року, який порівнюють; 

Уn-1 – рівень попереднього року. 

Коефіцієнт зростання (К) – відношення наступного рівня до базисного або 

попереднього. Визначаються за формулами: 

базисні –  

ланцюгові –  

Темп приросту Tпр – різниця між темпом зростання (коефіцієнтом зростання, 

вираженим у відсотках) і 100%: 

Тпр = К × 100 - 100. 
Таблиця 25 

Розрахунок аналітичних показників ряду динаміки виробництва продукції А  

у 20__-20__ рр. 

Показники ряду 
Роки 

20__ 20__ 20__ 

Виробництво продукції А, ц 200 250 288 

Абсолютний приріст, ц:  

 базисний 

 ланцюговий 

 

X 

X 

  

Коефіцієнт зростання:  

 базисний 

 ланцюговий 

 

X 

X 

  

Темп приросту, %:  

 базисний 

 ланцюговий 

 

X 

X 

  

 

2. Дати узагальнюючу оцінку динаміки виробництва за допомогою середній 

показників: Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої 

арифметичної простої з ланцюгових приростів:  
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Середній коефіцієнт зростання визначається за формулою середньої геометричною 

з ланцюгових коефіцієнтів зростання: 

 
Середній темп приросту: 

 
3. Сформулювати висновки, в яких відобразити основні тенденції динаміки 

виробництва. 

 

Завдання 2 «Аналіз виробництва продукції сільського господарства» 

Зміст завдання: оцінити динаміку виробництва продукції підприємства. 

Порядок виконання 

1. Дати узагальнюючу оцінку динаміки виробництва продукції 

сільськогосподарського підприємства за даними табл. 26. 

Таблиця 26 

Динаміка виробництва продукції сільського господарства підприємства 

за 20__-20__ рр. 

Види продукції 

Постійна 

ціна 

2010 р., 

грн 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 

В
ід

н
о
сн

е 
в
ід

х
и

-

л
ен

н
я
 2

0
_
_
 р

. 
в
ід

 

2
0
_
_
 р

. 
(+

,-
) 

ц 
тис. 

грн 
ц 

тис. 

грн 
ц 

тис. 

грн 

А 1 2 
3=1×2 

/1000 
4 

5=1×4 

/1000 
6 

7=1×6 

/1000 

8=(7/3× 

100)-100 

1. Продукція рослинництва 

1.1. пшениця (озима і 

яра) 
102,75 5000  6000  11000   

1.2. кукурудза на 

зерно 
107,27 1825  1700  2000   

1.3. ячмінь (озимий і 

ярий) 
95,40 3580  5780  -   

1.4. соняшник 284,21 4500  4500  7860   

1.5. інша. 

продукція 

рослинництва* 
X X 500 X 780 X 1050  

1. Разом по 

рослинництву 
        

2. Продукція тваринництва 

2.1. вирощування в 

живій масі ВРХ 
1164,16 250  385  405   

2.2. молоко 248,66 3500  3450  5000   

2.3. інша продукція 

тваринництва* 
X X 50 X 12 X 27  

2. Разом по 

тваринництву 
X X  X  X   
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А 1 2 
3=1×2 

/1000 
4 

5=1×4 

/1000 
6 

7=1×6 

/1000 

8=(7/3× 

100)-100 

3. Послуги в 

рослинництві і 

тваринництві* 
X X 875 X 906 X 1015  

Всього X X  X  X   

*за виробничою собівартістю 

2. Сформулювати висновки. 
 

Завдання 3 «Факторний аналіз виробництва окремого виду продукції 

рослинництва» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив факторів першого порядку на виробництво 

окремого виду продукції рослинництва. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 27 визначити вплив факторів на зміну виробництва зернових та 

зернобобових в сільськогосподарському підприємстві. 

Таблиця 27 

Вихідні та розрахункові показники для аналізу 

Назва показника та умовне позначення 
Значення 

базисний  рік звітний  рік 

1. Виробництво продукції (валовий збір зернових та 

зернобобових), ц (ВЗ) 
ВЗ0 = 14000 ВЗ1 = 12800 

2. Зібрана площа, га (П) П0 = 350 П1= 400 

3. Урожайність, ц з га (У=ВЗ/П) У0 = У1 = 

4. Умовний валовий збір, ц (ВЗУМ= У0
×П1) X  

 

а) схема факторного аналізу способом абсолютних різниць 

Загальна зміна валового збору продукції: 

 ΔВЗ = ВЗ1 - ВЗ0 = 

в тому числі за рахунок: 

1) розширення (скорочення) посівних площ: 

 ΔВЗп = (П1 - П0) × У0 = 

2) підвищення (зниження) урожайності: 

 ΔВЗУ = (У1 - У0) × П1 = 

б) схема факторного аналізу способом ланцюгових підстановок 

Загальна зміна валового збору продукції: 

 ΔВЗ = ВЗ1 - ВЗ0 = 

в тому числі за рахунок: 

1) розширення (скорочення) посівних площ: 

 ΔВЗп = ВЗум - ВЗ0 = 

2) підвищення (зниження) урожайності: 

 ΔВЗу = ВЗ1 - ВЗум = 

в) схема індексного аналізу 

Зміна виробництва продукції групи однорідних культур характеризується 

загальним індексом валового збору: 

 
Вплив зміни посівних площ на зміну валового збору: 
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Вплив зміни середньої урожайності на зміну валового збору: 

 
 

2. Сформулювати висновки. 

 

Завдання 4 «Факторний аналіз обсягу виробництва продукції» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив матеріальних витрат та матеріаловіддачі на 

обсяг виробництва продукції способом ланцюгових підстановок. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 28 розрахувати необхідні показники для аналізу. 

Таблиця 28 

Вихідні та розрахункові показники для аналізу 

Назва показника та умовне позначення 
Значення 

базисний рік звітний рік 

1. Вартість виробленої продукції у діючих цінах, 

тис. грн (ВП) 
ВП0 = 47000 ВП= 52000 

2. Вартість матеріальних витрат на виробництво, 

тис. грн (ВС) 
ВМ0 = 1500 ВМ1 = 1800 

3 Матеріаловіддача, грн (МВ = ВП / ВС) МВ0 = МВ1 = 

4. Умовний показник виробництва продукції 

ВПУМ = ВС1 × МВ0 
X  

 

2. Загальна зміна обсягу виробництва продукції, тис. грн: 

  ΔВП = ВП1 - ВП0 = 

у тому числі за рахунок: 

1) збільшення (зменшення) матеріальних витрат: 

 ΔВПВМ = ВПУМ - ВП0 = 

2) збільшення (зменшення) вартості одиниці сировини (матеріалів): 

 ΔВПМВ = ВП1 – ВПУМ = 

 

3. Сформулювати висновки. 



31 

ТЕМА 8 АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І СОБІВАРТІСТІ ПРОДУКЦІЇ 

Завдання 1 «Аналіз витрат підприємства» 

Зміст завдання: проаналізувати динаміку та структуру витрат підприємства в 

розрізі їх видів. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)» відповідно до табл. 29, занести до табл. 30. Показники можна 

деталізувати шляхом розшифрування описуваних рядків та за допомогою форми № 5 

«Примітки до річної фінансової звітності» таблиця IV «Доходи і витрати» графа 4 

«Витрати». 

Таблиця 29 

Вихідна інформація для аналізу 

Показники 
Коди рядків за даними 

форми № 2 графа 3 

1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 

2. Адміністративні витрати 2130 

3. Витрати на збут 2150 

4. Інші операційні витрати 2180 

5. Фінансові витрати 2250 

6. Втрати від участі в капіталі 2255 

7. Інші витрати 2270 

8. Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 

 

2. Провести розрахунки. При розрахунку графи «у % до суми» рядок «Всього 

витрат» приймається за 100%, для кожного виду витрат знайти частку у загальній сумі. 

Таблиця 30 

Динаміка та структура витрат підприємства у 20__-20__ рр. 

Види витрат 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. ( + ; - ) 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

абсо-

лютне, 

тис. грн 

від- 

носне, 

%* 

пито- 

мої ваги, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1×100 9=6-2 

1. Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

         

2. Адміністративні 

витрати 

         

3. Витрати на збут          

4. Інші операційні 

витрати 

         

5. Фінансові витрати          

6. Втрати від участі в 

капіталі 

         

7. Інші витрати          

8. Витрати (дохід) з 

податку на прибуток 

         

Разом витрат  100,0  100,0  100,0   - 
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*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.8 = гр.5/гр.1). 

3. Сформулювати висновки щодо динаміки та структури витрат. 

 

Завдання 2 «Факторний аналіз собівартості продукції рослинництва» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив чинників першого порядку на собівартість 

одиниці продукції рослинництва. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 34 проаналізувати собівартість виробництва соняшнику та 

фактори, що її зумовили. При порівнянні показників порядковий номер року позначається 

підстрочними знаками: рівень, який порівнюють, позначається п (наприклад, п.1п – 

перший показник за цей рік), попередній рівень – п-1 (наприклад, п. 1п-1 – перший 

показник за попередній рік). 

Таблиця 31 

Динаміка показників собівартості виробництва соняшнику в підприємстві  

у 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__р. від 

20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

1. Виробництво продукції (валовий 

збір), ц 
8400 9280 9600   

2. Зібрана площа, га 300 290 320   

3. Урожайність, ц з га (п. 1 / п. 2)      

4. Виробнича собівартість продукції, 

тис. грн 
4116 5568 7488   

5. Витрати на 1 га зібраної площі, грн 

(п. 4 × 1000 / п. 2) 
     

6. Виробнича собівартість 1 ц, грн  

(п. 4 × 1000 / п. 1) 
     

7. Загальна зміна виробничої 

собівартості 1 ц порівняно із 

попереднім роком, грн (п. 6n - п. 6n-1) 
X   X X 

в т.ч. за рахунок збільшення 

(зменшення): 

7.1. витрат на 1 га зібраної площі 

((п. 5n / п. 3n-1 ) - п. 6n-1) 

X   X X 

7.2. урожайності 

(п. 6n - (п. 5 n  / п. 3n-1 ) 
X   X X 

*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.5= гр.3 / гр.1). 

 

2. Сформулювати висновки щодо рівня собівартості виробництва 1 ц продукції та 

впливу чинників на її зміни. 

 

Завдання 3 «Факторний аналіз собівартості продукції тваринництва» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив чинників першого порядку на собівартість 

одиниці продукції тваринництва. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 32 проаналізувати собівартість виробництва молока та фактори, 

що її зумовили. При порівнянні показників порядковий номер року позначається: рівень, 
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який порівнюють, як п (наприклад, п. 1п – перший показник за цей рік), попередній рівень 

– п-1 (наприклад, п. 1п-1 – перший показник за попередній рік). 

Таблиця 32 

Динаміка показників собівартості виробництва молока в підприємстві у 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

1. Виробництво продукції (валовий 

надій), ц 
1560 1536 1643   

2. Середньорічне поголів’я корів, гол. 300 320 310   

3. Продуктивність однієї голови за рік 

(середній надій), ц (п. 1 / п. 2) 
5,2 4,5 5,3   

4. Виробнича собівартість продукції, 

тис. грн 
1014,0 1090,6 1232,4   

5. Витрати на одну голову за рік, грн 

(п. 4 × 1000 / п. 2) 
     

6. Виробнича собівартість 1 ц, грн (п. 4 

× 1000 / п. 1) 
     

7. Загальна зміна виробничої 

собівартості 1 ц порівняно із 

попереднім роком, грн 

(п. 6n - п. 6n-1) 

X   X X 

в т.ч. за рахунок збільшення 

(зменшення): 

7.1. витрат на 1 голову за рік 

 ((п. 5n / п. 3n-1 ) - п. 6n-1) 

X   X X 

7.2. продуктивності однієї голови 

(п. 6n - (п. 5 n  / п. 3n-1 ) 
X   X X 

*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3 / гр.1). 

 

2. Сформулювати висновки щодо рівня собівартості виробництва 1 ц продукції та 

впливу чинників на її зміни. 
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ТЕМА 9 АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

Завдання 1 «Аналіз доходів підприємства» 

Зміст завдання: проаналізувати динаміку та структуру доходів підприємства в 

розрізі їх видів. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з Додатків з форми № 2 «Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід)» відповідно до табл. 33, занести до табл. 34. 

Показники можна деталізувати шляхом розшифрування описуваних рядків та за 

допомогою форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» таблиця IV «Доходи і 

витрати» графа 3 «Доходи». 

Таблиця 33 

Вихідна інформація для аналізу 

Показники 
Коди рядків за даними 

форми № 2 графа 3 
1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 

2. Інші операційні доходи 2120 
3. Доход від участі в капіталі 2200 
4. Інші фінансові доходи 2220 
5. Інші доходи 2240 

 
2. Провести розрахунки. При розрахунку графи «у % до суми» рядок «Разом 

доходів» приймається за 100%, для кожного виду доходів знайти частку у загальній сумі. 

Таблиця 34 

Динаміка та структура доходів підприємства у 20__-20__ рр. 

Види доходів 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. ( + ; - ) 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

суми 

абсо-

лютне, 

тис. грн 

від- 

носне, 

%* 

питомої 

ваги, % 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1×100 9=6-2 

1. Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

         

2. Інші операційні 

доходи 

         

3. Доход від участі в 

капіталі 

         

4. Інші фінансові 

доходи 

         

5. Інші доходи          

Разом доходів  100,0  100,0  100,0   - 
*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.8 = гр.5/гр.1) 

 
3. Сформулювати висновки щодо динаміки та структури доходів. 

 

Завдання 2 «Аналіз структури виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)» 

Зміст завдання: проаналізувати структуру доходу (виручки) підприємства від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 
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Порядок виконання 

1. За даними табл. 35 визначити середнє значення показника «Чистий дохід 

(виручка) від реалізації, тис. грн» за три роки за формулою середньої арифметичної 

простої: як частка від ділення суми доходу за 3 роки на число 3. 

Рейтинг галузей встановлюють за структурою доходу: перше місце присвоюють 

галузі з найбільшою питомою вагою в структурі товарної продукції, а останнє – з 

найменшою. 

Таблиця 35 

Склад і структура чистого доходу (виручки) підприємства від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) у 20__-20__ рр. 

Галузі та види продукції 

Чистий дохід від реалізації, тис. грн 

С
тр

у
к
ту

р
а 

д
о
х
о
д

у
, 
%

 

Р
ей

ти
н

г 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
у середньому за 

20__-20__ рр. 

1.Рослинництво, всього:      X 

в т.ч. зернові і зернобобові 678 786 965    
соняшник 326 345 386    

соя 120 126 158    

ріпак 95 35 14    

цукрові буряки 15 16 18    

картопля 23 56 81    

овочі 3 4 1    

баштанні продовольчі 1 1 1    

інша продукція 

рослинництва 

19 11 6    

2. Тваринництво, всього      X 

в т.ч. жива маса ВРХ 152 169 189    
жива маса свиней 20 22 22    

жива маса птиці 20 15 36    

молоко 420 350 304    

яйця курячі 8 50 60    

мед - - 15    

інша продукція 

бджільництва і тваринництва 
- 

24 14    

3. Послуги в сільському 

господарстві 

100 190 130    

Усього по підприємству     100,0 X 

2. Для узагальнення ступеня розвитку всіх товарних галузей підприємства, 

визначають коефіцієнт спеціалізації: 

 
де, рі – питома вага і-ої галузі в структурі товарної продукції, %; 

ni – порядковий номер і-ої галузі в ранжированому ряду, побудованому за 

спадаючою ознакою: перше місце присвоюють галузі з найбільшою питомою вагою в 

структурі товарної продукції, а останнє – з найменшою. 

Якщо значення коефіцієнта спеціалізації <0,20 підприємство є багатогалузевим, 

0,21-0,30 – рівень спеціалізації низький, 0,31-0,40 – середній, 0,41-0,50 – вище середнього, 

0,51-0,60 – високий, >0,60 – підприємство є глибоко спеціалізованим. 

3. Сформулювати висновки щодо основних галузей підприємства та рівня 

спеціалізації. 
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Завдання 3 «Факторний аналіз виручки від реалізації продукції» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив факторів на суму виручки від реалізації 

основних видів продукції підприємства. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 36 провести розрахунки. 

Таблиця 36 

Факторний аналіз виручки від реалізації основних видів продукції підприємства у 

20__-20__ рр. 

Продукція 
Реалізація продукції у фізичний масі, ц 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації, тис. грн 

20__ р. 20__ р. відхилення (+, -) 20__ р. 20__ р. 
А 1 2 3 = 2 - 1 4 5 

1. Пшениця 20143 19856  8057,2 9928,0 

2. Соя 9280 9300  9094,4 10695,0 

3. Молоко 1536 1643  921,6 1314,4 

Усього X X X   

Продукція 

Ціна реалізації 1 ц, грн 
Зміна (+, -) чистого доходу (виручки) у 

20__ р. порівняно з 20__ р., тис. грн 

20__ р. 20__ р. 

відхи- 

лення 

(+, -) 

загальна 

у т.ч. за рахунок зміни 

обсягу 

реалізації 

ціни реа-

лізації 

А 
6 = 4 / 1 × 

1000 

7 = 5 / 2 × 

1000 
8 = 7-6 9 = 5-4 

10 = 3 × 6 /  

1000 

11 = 8 × 2 / 

1000 

1. Пшениця       

2. Соя       

3. Молоко       

Усього Х X X    

 
2. Сформулювати висновки щодо факторів зміни доходу підприємства. 
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ТЕМА 10 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Завдання 1 «Факторний аналіз фінансових результатів від реалізації 

продукції» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив чинників на прибуток (збиток) від реалізації 

окремого виду продукції. 

Порядок виконання 

1. За даним табл. 37 проаналізувати вплив чинників на зміну прибутку (збитку) від 

реалізації соняшнику. При порівнянні показників порядковий номер року позначається 

підстрочними знаками: рівень, який порівнюють, позначається n (наприклад, п. 1n – 

перший показник за цей рік), попередній рівень – n-1 (наприклад, п. 1n-1 – перший 

показник за попередній рік). При порівнянні прибутку та збитку відносне відхилення не 

визначають. 

Таблиця 37 

Факторний аналіз фінансових результатів від реалізації соняшнику 

на підприємстві за 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

1. Реалізація продукції у фізичній масі, ц 8400 9280 9600   

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації, 

тис. грн 

4536 6403 9048   

3. Повна собівартість, тис. грн 4116 5568 7488   

4. Прибуток (збиток), тис. грн (п. 2 - п. 3)      

У розрахунку на 1 ц реалізованої 

продукції: 

5. Повна собівартість, грн (п. 3×1000 / п. 1) 

     

6. Середня реалізаційна ціна (п.2×1000/п.1)      

7. Прибуток (збиток), грн (п. 6 - п. 5)      

8. Загальна зміна прибутку (збитку) 

порівняно із попереднім роком, тис. грн (п. 

4n - п. 4n-1) 
X   X X 

в т.ч. за рахунок зміни: 

8.1. Кількості реалізованої продукції (п. 1 n 

- п. 1 n-1) × п. 7 n-1 / 1000 

X   X X 

8.2. Собівартості 1 ц продукції (п. 5 n-1 - п. 

5 n) × п. 1 n / 1000 X   X X 

8.3. Ціни реалізації 1 ц продукції 

(п. 6 n - п. 6 n-1) × п. 1 n / 1000 X   X X 

*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/гр.1) 

 

2. Сформулювати висновки щодо впливу чинників на фінансові результати. 
 

Завдання 2 «Аналіз формування фінансових результатів від реалізації 

продукції сільського господарства» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив фінансових результатів від реалізації 

окремих видів продукції на загальну суму прибутку (збитку) від реалізації продукції 

сільського господарства. 
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Порядок виконання 

1.  За даними табл. 38 проаналізувати вплив фінансових результатів по окремих 

видах продукції, що реалізуються, на загальну суму прибутку (збитку) від реалізації 

продукції сільського господарства. 

Графа «Разом» знаходиться як сума показників по видах продукції. При розрахунку 

графи «питома вага, %» – рядок «Разом» приймається за 100%, для кожного виду 

продукції знайти його частку у загальній сумі прибутку або збитку. 

Таблиця 38 

Структура та динаміка фінансових результатів підприємства від реалізації продукції 

сільського господарства у 20__-20__ рр. 

Види продукції (галузі) 
Прибутки Збитки 

сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, % 

1 2 3 4 5 

20__ р. 

1.1. зернові та зернобобові 2540  -  

1.2. соняшник 3585  -  

1.3. цукрові буряки 110  -  

1.4. інша, продукція 

рослинництва 
-  70  

Усього по рослинництву     
2.1. молоко 1765  -  

2.2. жива маса ВРХ -  266  

2.3. жива маса свиней -  149  

2.4. інша продукція 

тваринництва 
  15  

Усього по тваринництву     

Разом  100,0  100,0 

20__ р. 

1.1. зернові та зернобобові 3277  -  

1.2. соняшник 4273  -  

1.3. цукрові буряки -  48  

1.4. інша продукція 

рослинництва 
-  18  

Усього по рослинництву     

2.1. молоко 2199  -  

2.2. жива маса ВРХ 251  -  

2.3. жива маса свиней -  149  

2.4. інша продукція 

тваринництва 
-  85  

Усього по тваринництву     

Разом  100,0  100,0 

20__ р. 

1.1. зернові та зернобобові 
5543  -  

1.2. соняшник 2657  -  

1.3. цукрові буряки 1112  -  

1.4. інша продукція 

рослинництва 
28    

Усього по рослинництву     
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1 2 3 4 5 

2.1. молоко 3764  -  

2.2. жива маса ВРХ 1296  -  

2.3. жива маса свиней -  544  
2.4. інша, продукція 

тваринництва 
-  56  

Усього по тваринництву     

Разом  100,0  100,0 

 

2. Сформулювати висновки щодо основних тенденції фінансових результатів та 

видів продукції, що мали на них найбільший вплив. 

 

Завдання 3 «Аналіз формування фінансових результатів підприємства» 

Зміст завдання: за даними про доходи і витрати визначити показники, що 

характеризують фінансові результати діяльності підприємства. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з Додатків з форми № 2 фінансової звітності «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)») відповідно до табл. 39, занести до 

табл. 40. 

Таблиця 39 

Вихідна інформація для аналізу формування фінансових результатів 

Показники 
Коди рядків за даними форми № 2 

графа 3 

А 1 

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2000 

2. Інші операційні доходи 2120 

3. Фінансові, інвестиційні та інші доходи 2200+2220+2240 

4. Операційні витрати 2050+2130+2150+2180 

у тому числі:  

4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2050 

4.2. Адміністративні витрати 2130 

4.3. Витрати на збут 2150 

4.4. Інші операційні витрати 2180 

5. Фінансові, інвестиційні та інші витрати 2250+2255+2270 

6. Валовий прибуток (збиток) 2090 або 2095 

7. Фінансовий результат до оподаткування 2290 або 2295 

8. Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 

9. Чистий прибуток (збиток) 2350 (2355) 

 

2. Провести розрахунки. При розрахунку відносного відхилення врахувати, що 

його не визначають: 

1) при оцінці змін відносних показників, що виражені у коефіцієнтах або відсотках; 

2) при порівнянні фінансових результатів, що мають різноспрямований характер 

(порівнянні прибутку та збитку); 

3) якщо звітний показник має певне числове значення, а базисний показник 

відсутній (дорівнює нулю). 
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Таблиця 40 

Аналіз формування та динаміки фінансових результатів діяльності підприємства за 

20__-20__ рр. 

Показники 

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

від 20__ р. 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

сума, 

тис. 

грн 

у % 

до 

суми 

абсо-

лютне, 

тис. грн 

відносне, 

%* 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=7/1×100 

1. Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
        

2. Інші операційні доходи         

3. Фінансові, інвестиційні 

та інші доходи 
        

Разом доходів  100  100  100   

4. Операційні витрати, в 

т.ч.: 
        

4.1. Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
        

4.2. Адміністративні 

витрати 
        

4.3. Витрати на збут         

4.4. Інші операційні 

витрати 
        

5. Фінансові, інвестиційні 

та інші витрати         

Разом витрат  100  100  100   

6. Валовий прибуток 

(збиток)  X  X  X   

7. Фінансовий результат 

до оподаткування  Х   Х   Х    

8. Витрати (дохід) з 

податку на прибуток  Х   Х   Х    

9. Чистий прибуток 

(збиток) 
 Х   Х   Х    

* якщо відносне відхилення >100 %, його доцільно виразити у разах (гр.8 = гр. 5 / гр.1) 

 

3. Сформулювати висновки. 
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ТЕМА 11 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

Завдання 1 «Факторний аналіз рентабельності виду продукції» 

Зміст завдання: проаналізувати вплив чинників на рентабельність окремого виду 

продукції. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 41 провести розрахунки та проаналізувати вплив чинників на 

зміну прибутку (збитку) від реалізації окремого виду продукції. 

2. При порівнянні показників порядковий номер року позначається підстрочними 

знаками: рівень, який порівнюють, позначається п (наприклад, п. 1п – перший показник за 

цей рік), попередній рівень – 1п-1. При порівнянні прибутку та збитку відносне відхилення 

не визначають. 

Таблиця 41 

Факторний аналіз рентабельності реалізації молока в підприємстві за 20__-20__ рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 20__ р. від 

20__ р. (+, -) 

20__ 20__ 20__ 
абсо- 

лютне 
відносне, %* 

А 1 2 3 4=3-1 5=4×100/1 

1. Реалізація продукції у фізичній 

масі, ц 
1560 1520 1645   

2. Чистий дохід (виручка) від 

реалізації, тис. грн 
1138,8 1147,6 1348,9   

3. Повна собівартість, тис. грн 1107,6 1102,0 1316,0   

4. Прибуток (збиток), тис. грн (п. 2 - 

п. 3) 
     

У розрахунку на 1 ц реалізованої 

продукції:  

5. Повна собівартість, грн (п. 3×1000 

/ п. 1) 

     

6. Середня реалізаційна ціна (п. 2 × 

1000 / п. 1) 
     

7. Прибуток (збиток), грн (п. 6 - п. 5)      

8. Рівень рентабельності, % (п. 4 × 

100) / п. 3 
    Х  

9. Загальна зміна рентабельності 

порівняно із попереднім роком, п. п. 

(п. 8п - п. 8п -1) 
Х    Х  Х  

в т. ч. за рахунок зміни: 

9.1. Ціни реалізації 

(п. 6п - п. 6п -1) × 100 / п. 5 п 
Х    Х  Х  

9.2. Собівартості одиниці продукції 

(п. 5 п -1 - п. 5п ) × п. 6 п -1 × 100 / (п. 5 п 

-1 × п. 5п) 
Х    Х  Х  

*якщо відносне відхилення >100%, його доцільно виразити у разах (гр.5 = гр.3/гр.1) 

3. Сформулювати висновки щодо впливу чинників на рівень рентабельності. 

 

Завдання 2 «Аналіз рентабельності підприємства» 

Зміст завдання: визначити та проаналізувати показники рентабельності 

підприємства. 
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Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)» та форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» відповідно до 

табл. 42, занести до табл. 43. 

2. Провести розрахунки показників рентабельності. 

Таблиця 42 

Вихідна інформація для аналізу 

Показники Коди рядків за даними ф. № 2 графа 3 

1. Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 

2. Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2050 

3. Валовий прибуток (збиток) 2090 або 2095 

4. Операційні витрати 2050+2130+2150+2180 

5. Чистий дохід від операційної діяльності 2000+2120 

6. Фінансовий результат від операційної 

діяльності 
2000+2120-(2050+ 2130+2150+2180) 

7. Витрати господарської діяльності 2050+2130+2150+2180+2250+2255+2270 

8. Фінансовий результат до оподаткування 2290 або 2295 

9. Чистий прибуток (збиток) 2350 або 2355 

10. Середньорічна вартість капіталу форма № 1: 1900 (гр. 3 + гр. 4)/2 

Таблиця 43 

Показники рентабельності підприємства у 20__-20__ рр. 

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

від 20__ р. (+;-) 

А 1 2 3 4=3-1 

Вихідна інформація, тис. грн 

1. Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

    

2. Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

    

3. Валовий прибуток (збиток)     

4. Операційні витрати     

5. Чистий дохід від операційної діяльності     

6. Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

    

7. Витрати господарської діяльності     

8. Фінансовий результат до оподаткування     

9. Чистий прибуток (збиток)     

10. Середньорічна вартість капіталу     

Показники рентабельності 

11. Рентабельність (збитковість) 

виробничих витрат, % (п. 3 / п. 2) × 100 

    

12. Коефіцієнт окупності виробничих 

витрат (п. 1 / п. 2) 

    

13. Рентабельність (збитковість) продажу, % 

(п. 3 / п. 1) × 100 
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А 1 2 3 4=3-1 

14. Рентабельність (збитковість) 

операційних витрат, % (п. 6 / п. 4) ×100 

 

 

 

    

15. Коефіцієнт окупності операційних 

витрат (п. 1 / п. 4) 

    

16. Загальна рентабельність (збитковість) 

витрат господарської діяльності, % ( п. 8 / п. 

7) ×100 

    

17. Чиста рентабельність (збитковість) 

витрат господарської діяльності, % (п. 9 / п. 

7) × 100 

    

18. Коефіцієнт окупності сукупного 

капіталу (п. 1 / п. 10) 

    

19. Період окупності капіталу, років (п. 10 / 

п. 9) × 100 

    

 

3. Сформулювати висновки щодо ефективності діяльності. 
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ТЕМА 12 ПОШУК РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Завдання 1 «Визначення порогу рентабельності реалізації продукції» 

Зміст завдання: визначити беззбитковий обсяг реалізації окремого виду продукції. 

Сформулювати висновки. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з табл. 41, та занести до табл. 44. Провести 

розрахунки. 

Таблиця 44 

Аналіз беззбитковості реалізації молока в 20__-20__ рр. 

Показники 
Роки 

Відхилення 20__ р. від 

20__ р. (+;-) 

20__ 20__ Абсолютне відносне, % 

А 1 2 3=2-1 4 = 3/1 × 100 

1. Реалізовано продукції у фізичній масі, ц     

2. Чистий дохід (виручка), тис. грн     

3. Повна собівартість, тис. грн     

у т. ч. 3.1. змінні витрати (умовно 80%)     

           3.2. постійні витрати (умовно 20%)     

4. Прибуток (збиток), тис. грн (п.2 - п.3)     

5. Середня ціна реалізації 1 ц, грн (п.2 × 1000 / п. 

1) 

    

6. Рівень змінних витрат на 1 ц реалізованої 

продукції, грн. (п. 3.1. × 1000 / п.1) 

    

7. Маржинальний дохід від реалізації 1 ц 

продукції, грн (п. 5 - п. 6) 

    

8. Беззбитковий обсяг реалізації (точка 

беззбитковості), ц (п. 3.2 × 1000 / п.7) 

    

9. Гранична середня ціна реалізації 1 ц, грн ((п. 

3.2 × 1000)/ п.1 + п. 6) 

    

10. Поріг рентабельності, тис. грн (п. 8 × п. 5) / 

1000 

    

11. Запас фінансової стійкості, % ((п.2 - п.10) / п. 

2 ) × 100) 

   
X 

 

2. Сформулювати висновки щодо резервів підвищення ефективності реалізації 

молока. 

 

 

Завдання 2 «Визначення резервів зниження собівартості продукції 

рослинництва» 

Зміст завдання: за даними умовного прикладу визначити економічний ефект від 

впровадження пропозиції (новий сорт цукрових буряків) у вигляді зниження собівартості 

1 ц продукції рослинництва. 

Порядок виконання 

1. За даними табл. 45 визначити резерв зниження собівартості 1 ц цукрових буряків 

за рахунок впровадження нового сорту. 
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Таблиця 45 

Визначення резерву зниження собівартості 1 ц цукрових буряків за рахунок 

збільшення валового збору 

Показники 
Методика 

Розрахунку 

Зна- 

чення 

А 1 2 

Вихідні дані 

1. Посівна площа, засіяна традиційним сортом «А», га Х  425 

2. Середня урожайність сорту «А», ц з га X 260 

3. Посівна площа, засіяна новим сортом «Б», га X 75 

4. Середня урожайність сорту «Б», ц з га X 440 

5. Фактичні витрати на виробництво продукції, тис. грн X 12915,0 

         в тому числі: 

         5.1. змінні витрати 

 

X 

 

9615,0 

         5.2. постійні витрати X 3300,0 

Розрахункові показники 

6. Фактичний обсяг виробництва продукції, ц (п. 1 × п. 2) + (п. 3 × 

п. 4) 

 

7. Резерв збільшення обсягу виробництва продукції, ц (п. 4 - п. 2) × п. 1  

8. Виробнича собівартість 1 центнера продукції, грн п. 5 × 1000 / п. 6  

9. Фактичні змінні витрати у собівартості 1 ц, грн п. 5.1 × 1000 / п. 6  

10. Додаткові змінні витрати, пов’язані зі збільшенням 

обсягу виробництва продукції, тис. грн 
п. 7 × п. 9 / 1000 

 

11. Можлива собівартість 1 центнера, грн (п. 5 + п. 10) × 1000 / 

(п. 6 + п. 7) 

 

12. Резерв зниження собівартості виробництва, грн п. 8 - п. 11  

13. Резерв зниження собівартості виробництва, % п. 12 × 100 / п. 8  

 
2. Сформулювати висновки. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

ТЕМА 13 АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання 1 «Аналіз складу, структури та динаміки активів (майна)» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною в активі скороченого аналітичного 

балансу, провести горизонтальний і вертикальний аналіз майна підприємства (табл. 46). 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з активу форми № 1 фінансової звітності «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)» (додатки) відповідно до методики, вихідні дані занести в 

графи 1, 3, 5 табл. 46. 

Розрахувати графи: 

 «у % до підсумку» – рядок «Майно – всього» приймається за 100 %, для кожного 

виду активів знаходиться його частка в загальній вартості майна; 

 графи 7, 8, 9 – визначаються за методикою, наведеною в табл. 46. 

Таблиця 46 

Горизонтальний і вертикальний аналіз майна підприємства за 20__-20__ рр.  

(станом на кінець року) 

Вид активів (майна) 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Зміни (+, -) 201__ р. до 

20__ р. 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

під-

сумку 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

під-

сумку 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

під-

сумку 

суми, 

тис. 

грн 

част- 

ки, 

в. п.1 

у % 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=6-2 
9=7:1× 

×100 

Майно – всього  100,0  100,0  100,0  -  

1. Необоротні активи          

1.1. Основні засоби          

…          

…          

…          

2. Оборотні активи          

2.1. Запаси          

2.1.1. Виробничі запаси          

2.1.2. Незавершене 

виробництво 

         

2.1.3. Готова продукція і 

товари 

         

2.2. Поточні біологічні 

активи 

         

2.3. Поточна дебіторська 

заборгованість 

         

2.4. Гроші та їх 

еквіваленти, поточні 

фінансові інвестиції 

         

2.5. Витрати майбутніх 

періодів інвестиції 

         

2.6. Інші оборотні активи          
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А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=6-2 
9=7:1× 

×100 

3. Необоротні активи, 

утримувані для продажу, 

та групи вибуття 

         

1Тут і далі в. п. – відсоткових пунктів 

2. Сформулювати висновки, в яких відобразити позитивні та негативні ознаки і 

тенденції у майновому стані підприємства щодо інформації активу. 

 

 

Завдання 2 «Аналіз складу, структури та динаміки пасивів (джерел 

формування капіталу)» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною в пасиві скороченого аналітичного 

балансу, провести горизонтальний і вертикальний аналіз джерел формування капіталу 

підприємства (табл. 47). 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з пасиву форми № 1 фінансової звітності «Баланс 

(Звіт про фінансовий стан)» (додатки) відповідно до методики, вихідні дані занести в 

графи 1, 3, 5 табл. 47. 

Розрахувати графи: 

 «у % до підсумку» – рядок «Джерела формування капіталу – всього» 

приймається за 100 %, для кожного виду пасивів знаходиться його частка в загальній 

вартості джерел формування капіталу; 

 графи 7, 8, 9 – визначаються за методикою, наведеною в табл. 47. 

Таблиця 47 

Горизонтальний і вертикальний аналіз джерел формування капіталу підприємства 

 за 20__-20__ рр. (станом на кінець року) 

Вид пасивів (джерел 

формування капіталу) 

20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Зміни (+,-) 20__ р. до 

20__ р. 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

під-

сумку 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

під-

сумку 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

під-

сумку 

суми, 

тис. 

грн 

част- 

ки, 

в. п. 

у % 

А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=6-2 
9=7:1× 

×100 

Джерела формування 

капіталу – всього 

 
100,0  100,0  100,0  -  

1. Власний капітал          

1.1. Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

         

…          
…          

2. Зобов’язання і 

забезпечення 

         

2.1. Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення 

         

2.2. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 

         

2.2.1. Поточна 

кредиторська 

заборгованість 
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А 1 2 3 4 5 6 7=5-1 8=6-2 
9=7:1× 

×100 

…          

2.3. Зобов’язання, пов’язані 

з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, 

та групами вибуття 

         

 

2. Сформулювати висновки, в яких відобразити позитивні та негативні ознаки і 

тенденції у майновому стані підприємства щодо інформації пасиву. 



49 

ТЕМА 14 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання 1 «Аналіз фінансової стійкості підприємства за системою відносних 

показників (коефіцієнтів)» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною у лекції, провести розрахунок і дати 

оцінку рівня та динаміки відносних показників (коефіцієнтів), які характеризують 

фінансову стійкість підприємства (табл. 48). 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми № 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» (додатки), відповідно до методики провести розрахунок коефіцієнтів, 

визначити їх зміну (табл. 48). 

Таблиця 48 

Відносні показники оцінювання фінансової стійкості підприємства  

за 20__-20__ рр. (станом на кінець року) 

Показник 20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення (+, -) 

20__ р. від 20__ р. 

А 1 2 3 4 

Показники структури джерел формування капіталу 

Коефіцієнт фінансової автономії     

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу     

Коефіцієнт фінансового ризику     

Коефіцієнт фінансової стабільності     

Коефіцієнт довгострокового залучення 

позикових коштів 

    

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань і 

забезпечень 

    

Коефіцієнт поточних зобов’язань і забезпечень     

Коефіцієнт страхування бізнесу     

Коефіцієнт страхування власного капіталу     

Коефіцієнт страхування зареєстрованого 

(пайового) капіталу 

    

Показники стану оборотних активів 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу     

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів 

власними оборотними коштами 

    

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними 

оборотними коштами 

    

Коефіцієнт маневреності власних оборотних 

коштів 

    

Показники стану основного капіталу 

Коефіцієнт майна виробничого призначення     

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів     

Коефіцієнт нагромадження амортизації     

Коефіцієнт співвідношення оборотних і 

необоротних активів 

    

2. Сформулювати висновки, взявши до уваги економічний зміст і нормативні 

значення (оптимальну динаміку) показників. 
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Завдання 2 «Визначення та аналіз типу фінансової стійкості підприємства» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною в лекції, провести розрахунок 

показників, які дозволяють визначити тип фінансової стійкості підприємства (табл. 49). 

Порядок виконання 

Методика визначення типу фінансової стійкості підприємства передбачає таку 

послідовність. 

1. Визначення за даними форми № 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» (додатки) показників вихідної інформації, значення яких заносять у 

табл. 49. 

2. Розрахунок показників, які характеризують наявність відповідних джерел 

формування запасів (показники 1, 5, 6 табл. 49). 

3. Розрахунок показників забезпеченості запасів відповідними джерелами їх 

формування (показники 7, 8, 9 табл. 49). 

4. Визначення типу фінансової стійкості підприємства: 

а) абсолютна фінансова стійкість – власні оборотні кошти повністю покривають 

запаси: показник 7 ≥ 0; 

б) нормально стійкий фінансовий стан – запаси покриваються власними 

оборотними коштами і довгостроковими кредитами банків: показник 8 ≥ 0; 

в) нестійкий фінансовий стан – запаси покриваються за рахунок власних 

оборотних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів банків, тобто за рахунок 

усіх джерел формування запасів: показник 9 ≥  0; 

г) кризовий фінансовий стан – запаси не покриваються джерелами їх формування: 

показник 9 < 0. 

5. Розрахунок показників, які характеризують динаміку фінансового стану 

підприємства (показники 11, 12 табл. 49). 

6. Формулювання висновків, у яких відображається динаміка фінансового стану 

підприємства з погляду забезпеченості запасів джерелами їх формування. 

Таблиця 49 

Визначення та аналіз типу фінансової стійкості підприємства  

за 20__-20__ рр. (станом на кінець року), тис. грн 

№ 

з/п 
Показник 20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Відхилення 

(+,-) 20__ р. 

від 20__ р. 

А Б 1 2 3 4 

1. Власні оборотні кошти     

2. Довгострокові кредити банків     

3. Короткострокові кредити банків     

4. Запаси і поточні біологічні активи     

5. Наявність власних оборотних коштів і 

довгострокових кредитів банків для 

формування запасів (п.1+п.2) 

    

6. Загальна величина джерел формування 

запасів (п.1+п.2+п.3) 

    

7. Надлишок (+), нестача (-) власних обо-

ротних коштів для формування запасів 

(п.1-п.4) 

    

8. Надлишок (+), нестача (-) власних обо-

ротних коштів і довгострокових кредитів 

банків для формування запасів (п.5-п.4) 

    

9. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини 

джерел формування запасів (п.6 - п.4) 
    

10. Тип фінансової стійкості    X 
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А Б 1 2 3 4 

11. Коефіцієнт забезпеченості запасів відповідними 

джерелами формування (п.1, або п.5, або п.61 : 

п.4)3 

    

12. Надлишок (+), нестача (-) відповідних джерел 

формування на 1 грн запасів, грн (п.7, або п.8, або 

п.92 : п.4)3 

    

1 Показник 1 – якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 5 – якщо нормально 

стійкий фінансовий стан; показник 6 – якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан. 
2 Показник 7 – якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 8 – якщо нормально 

стійкий фінансовий стан; показник 9 – якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан. 
3 Відхилення показників 11, 12 визначається за умови однакового типу фінансової 

стійкості за два роки. 

 

Завдання 3 «Розрахунок показників порогу рентабельності та запасу 

фінансової стійкості» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною в лекції, провести розрахунок 

показників порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості (табл. 50). 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми № 2 фінансової звітності «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додатки) відповідно до методики, 

провести розрахунок показників порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості, 

визначити їх відхилення (табл. 50). 

2. Сформулювати висновки, взявши до уваги економічний зміст і динаміку 

показників порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості. 

Таблиця 50 

Показники порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості підприємства  

за 20__-20__ рр. 

№ 

з/п 
Показник 20__ 20__ 20__ 

Відхилення (+,-) 

20__ р. від 20__ р. 

абсо-

лютне 

відносне, 

% 

А Б 1 2 3 4=3-1 5=4:1×100 

1. Операційний дохід, тис. грн      

2. Операційні витрати, тис. грн      

   у тому числі:  

  а) змінні витрати 

     

   б) постійні витрати      

3. Фінансовий результат від операційної 

діяльності: прибуток (збиток), тис. грн (п.1-

п.2) 

     

4. Маржинальний дохід, тис. грн (п.1-п.2а, або 

п.2б+п.3) 

     

5. Частка (коефіцієнт) маржинального доходу в 

операційному доході1 (п.4:п.1) 

     

6. Поріг рентабельності, тис. грн (п.2б:п.5)      
7. Частка порогу рентабельності в операційному 

доході, % (п.6:п.1×100) 

    
Х 

8. Зона фінансової стійкості, тис. грн (п.1-п.6)      

9. Запас фінансової стійкості, % (п.8:п.1×100)     Х 
1 Цей та наступні показники розраховують за умови, коли показник 4 > 0. 
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Завдання 4 «Факторний аналіз показників порогу рентабельності та запасу 

фінансової стійкості» 

Зміст завдання: за допомогою способу ланцюгових підстановок визначити вплив 

факторів на зміну показників порогу рентабельності та запасу фінансової стійкості. 

Порядок виконання 

1. За інформацією табл. 50 за допомогою способу ланцюгових підстановок 

визначити вплив факторів на зміну показника порогу рентабельності. 

2. Сформулювати висновки про рівень і характер впливу факторів на зміну порогу 

рентабельності.  

3. За інформацією табл. 50 за допомогою способу ланцюгових підстановок 

визначити вплив факторів на зміну показника запасу фінансової стійкості.  

4. Сформулювати висновки про рівень і характер впливу факторів на зміну запасу 

фінансової стійкості. 

Факторний аналіз порогу рентабельності 

  

1. Показник умовний 1: 

 

2. Показник умовний 2: 

 

Загальна зміна (+,–) показника порогу рентабельності, тис. грн: 

 

у тому числі за рахунок факторів:  

1) операційного доходу: 

 

2) постійних витрат: 

 

3) змінних витрат: 

 

Перевірка розрахунку: 

 

Висновки: 

 

 

Факторний аналіз запасу фінансової стійкості 

 

1. Показник умовний 1: 

 

2. Показник умовний 2: 

 

Загальна зміна (+,–) показника  запасу фінансової стійкості, в. п.: 

 

у тому числі за рахунок факторів:  

1) операційного доходу: 

 

2) постійних витрат: 

 

3) змінних витрат: 

 

Перевірка розрахунку: 

 

Висновки: 
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ТЕМА 15 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Завдання 1 «Аналіз ліквідності балансу» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною у лекції, провести групування 

оборотних активів за рівнем ліквідності та зобов’язання за терміновістю сплати, 

визначити надлишок (нестачу) платіжних засобів для покриття зобов’язань (табл. 51). 

Порядок виконання 

1. За вихідною інформацією форми № 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» (додатки) відповідно до методики визначити величини груп активів і 

пасивів, розрахувати надлишки (нестачі) платіжних засобів для покриття зобов’язань 

(табл. 51). 

Таблиця 51 

Відносні показники оцінювання фінансової стійкості підприємства  

за 20__-20__ рр. (станом на кінець року) 

Г
р
у
п

а Вид 

оборотних 

активів 

Роки 
Г

р
у
п

а Вид зобов’я-

зань і 

забезпечень 

Роки 

Надлишок (+) або 

нестача (-) 

платіжних засобів 

(А-П) 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11= 

3-8 

12= 

4-9 

13= 

5-10 

А1 Високо- 

ліквідні 

   П1 Найбільш 

термінові 

      

А2 Середньо- 

ліквідні 

   П2 Коротко- 

строкові 

      

А3 Низько- 

ліквідні 

   П3 Довго- 

строкові 

      

 Усього     Усього       

 

2. Провести розрахунок загального показника ліквідності. Його підвищення 

свідчить про позитивну динаміку ліквідності балансу, і навпаки. 

ЗПЛ 

20__ 20__ 20__ 

   

3. Сформулювати висновки щодо стану і динаміки ліквідності балансу 

підприємства. 

 

 

 

Завдання 2  «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства за 

системою відносних показників (коефіцієнтів)» 

Зміст завдання: за методикою, наведеною у лекції, провести групування 

оборотних активів за рівнем ліквідності та зобов’язання за терміновістю сплати, 

визначити надлишок (нестачу) платіжних засобів для покриття зобов’язань (табл. 52). 

Порядок виконання 

1. За вихідною інформацією форми № 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» (додатки) відповідно до методики провести розрахунок коефіцієнтів, 

визначити їх зміну (табл. 52). 

2. Сформулювати висновки, взявши до уваги економічний зміст і нормативні 

значення показників. 
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Таблиця 52 

Показники оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства 

за 201__-20__ рр. (станом на кінець року) 

Показник 20__ р. 20__ р. 20__ р. 
Відхилення (+,-) 

20__ р. від 20__ р. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності     
Коефіцієнт швидкої ліквідності     
Коефіцієнт загальної ліквідності     
Коефіцієнт платоспроможності     
Коефіцієнт критичної ліквідності     
Коефіцієнт покриття запасів     

 

Завдання 3  «Факторний аналіз коефіцієнта загальної ліквідності» 

Зміст завдання: за допомогою способу ланцюгових підстановок визначити вплив 

факторів на зміну коефіцієнта загальної ліквідності. 

Порядок виконання 

1. Вибрати вихідну інформацію з форми № 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)», занести її в табл. 53, визначити коефіцієнт загальної ліквідності. 

2. За інформацією табл. 53 за допомогою способу ланцюгових підстановок 

визначити вплив факторів на зміну коефіцієнта загальної ліквідності.   

3. Сформулювати висновки про рівень і характер впливу факторів на зміну 

коефіцієнта загальної ліквідності.  

Вихідні показники для факторного аналізу коефіцієнта загальної ліквідності: 1) 

оборотні активи – форма № 1: ряд. 1195, гр. 4; 2) поточні зобов’язання і забезпечення – 

форма № 1: ряд. 1695, гр. 4. 

Таблиця 53 

Вихідна інформація для факторного аналізу коефіцієнта  загальної ліквідності  

за 20__-20__ рр. (станом на кінець року) 

№ 

з/п 
Показник 

Умовне 

позна- 

чення 

20__ р. 20__ р. 

Відхилення (+,- ) 

абсо- 

лютне 

відносне, 

% 

А Б В 1 2 3=2-1 4=3:1×100 
1. Оборотні активи, тис. грн ОА     

2. Поточні зобов’язання і 

забезпечення, тис. грн 
ПЗ 

    

3. Коефіцієнт загальної 

ліквідності (п.1:п.2) 
КЗЛ 

    

Модель факторного аналізу коефіцієнта загальної ліквідності: 

 
За даними табл. 53 розраховується умовне значення коефіцієнта загальної ліквідності: 

 

Загальна зміна (+,–) коефіцієнта загальної ліквідності: , 

у тому числі за рахунок факторів:   

1) оборотних активів:  

2) поточних зобов’язань і забезпечень:  

Перевірка розрахунку:  
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ДОДАТОК БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА (ЗА 3 РОКИ) 

Форма № 1 Баланс (Звіт по фінансовий стан) станом на 31 грудня 20__ року 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 
 

1000 

 

4335 

 

4937 

первісна вартість 1001 4389 4994 

накопичена амортизація 1002 54 57 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4973 4975 

Основні засоби 1010 42134+n 58371 

первісна вартість 1011 81377+n 104568+n 

знос 1012 39243 46197 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 15013 20937 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 
 

 

63200 

інші фінансові інвестиції 1035 - 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом I 1095 66455+n 152422+n 

II. Оборотні активи 

Запаси 
1100 91042+n 107556+n 

Виробничі запаси 1101 9738+n 8927+n 

Незавершене виробництво 1102 16696 29071 

Готова продукція 1103 64223 69447 

Товари 1104 385 111 

Поточні біологічні активи 1110 15717 17680 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 1125 3936 18158 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими 

авансами 1130 - 3704 

з бюджетом 1135 4509 2322 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 54759 248231 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 568 6081 

Витрати майбутніх періодів 1170 11166 8 

Інші оборотні активи 1190 116 219 

Усього за розділом II 1195 181813+n 403959+n 
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1 2 3 4 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 - - 

Баланс 1300 248268+2n 556381+2n 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 
1400 445+n 445+n 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 3874 3874 

Резервний капітал 1415 2088 2088 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 151737 176460 

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - ) 

Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - ) 

Усього за розділом I 1495 158144+n 182867+n 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 35641+n 41819+n 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 393 201398 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом II 1595 36034+n 243217+n 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 
 

1600 

 

15300 

 

84142 

Векселі видані 1605 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 1610 19575 7193 

товари, роботи, послуги 1615 13448 15854 

розрахунками з бюджетом 1620 439 1528 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 467 429 

розрахунками з оплати праці 1630 1012 1008 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 353 7877 

Поточні забезпечення 1660 - - 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 3496 12266 

Усього за розділом ІІІ 1695 54090 130297 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами 

Вибуття 
1700 - - 

Баланс 1900 248268+2n 556381+2n 
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Форма № 1 Баланс (Звіт по фінансовий стан) станом на 31 грудня 20__ року 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 4937 5265 

первісна вартість 1001 4994 5326 

накопичена амортизація 1002 57 61 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4975 5226 

Основні засоби 1010 58371+n 68582+n 

первісна вартість 1011 104568+n 117753+n 

Знос 1012 46197 49171 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 20937 25998 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

63200 

 

63200 

інші фінансові інвестиції 1035 2 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом I 1095 152422+n 168273+n 

II. Оборотні активи 

Запаси 
 

1100 

 

107556+n 

 

148608+n 

Виробничі запаси 1101 8927+n 11066+n 

Незавершене виробництво 1102 29071 90208 

Готова продукція 1103 69447 47260 

Товари 1104 111 74 

Поточні біологічні активи 1110 17680 17921 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 1125 18158 7174 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими 

авансами 1130 3704 2781 

з бюджетом 1135 2322 2241 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 248231 290461 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6081 3790 

Витрати майбутніх періодів 1170 8 3 

Інші оборотні активи 1190 219 3070 

Усього за розділом II 1195 403959+n 476049+n 
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1 2 3 4 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 1200 - - 

Баланс 1300 556381+2n 644322+2n 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 
1400 

 

445+n 

 

445+n 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 3874 3874 

Резервний капітал 1415 2088 2088 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 176460 177286 

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - ) 

Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - ) 

Усього за розділом I 1495 182867+n 183693+n 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 41819+n 29038+n 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 201398 211937 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом II 1595 243217+n 240975+n 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 
 

1600 

 

84142 

 

124811 

Векселі видані 1605 - 6004 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 
 

1610 

 

7193 

 

15503 

товари, роботи, послуги 1615 15854 42382 

розрахунками з бюджетом 1620 1528 1176 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 429 559 

розрахунками з оплати праці 1630 1008 1183 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 7877 19425 

Поточні забезпечення 1660 - - 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 12266 8611 

Усього за розділом ІІІ 1695 130297 219654 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 
1700 - - 

Баланс 1900 556381+2n 644322+2n 
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Форма № 1 Баланс (Звіт по фінансовий стан) станом на 31 грудня 20__ року 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 
 

1000 

 

5265 

 

4957 

первісна вартість 1001 5326 5025 

накопичена амортизація 1002 61 68 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5226 4354 

Основні засоби 1010 68582+n 62945+n 

первісна вартість 1011 117753+n 114136+n 

знос 1012 49171 51191 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 25998 29296 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

63200 

 

63200 

інші фінансові інвестиції 1035 2 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом I 1095 168273+n 164754+n 

II. Оборотні активи 

Запаси 
 

1100 

 

148608+n 

 

172918+n 

Виробничі запаси 1101 11066+n 12584+n 

Незавершене виробництво 1102 90208 83685 

Готова продукція 1103 47260 75054 

Товари 1104 74 1595 

Поточні біологічні активи 1110 17921 16097 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 1125 7174 5150 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими 

авансами 1130 2781 12727 

з бюджетом 1135 2241 2733 

у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 290461 193961 

Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3790 10361 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 2 

Інші оборотні активи 1190 3070 11268 

Усього за розділом II 1195 476049+n 425217+n 
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1 2 3 4 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 1200 - - 

Баланс 1300 644322+2n 589971+2n 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал) 
 

1400 

 

445+n 

 

445+n 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал 1410 3874 3874 

Резервний капітал 1415 2088 2088 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 177286 (17739) 

Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - ) 

Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - ) 

Усього за розділом I 1495 183693+n (11332)+n 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

1500 
- - 

Довгострокові кредити банків 1510 29038+n 26701+n 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 211937 187184 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом II 1595 240975+n 213885+n 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 
 

1600 

 

124811 

 

197727 

Векселі видані 1605 6004 - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями 
 

1610 
15503 30584 

товари, роботи, послуги 1615 42382 40039 

розрахунками з бюджетом 1620 1176 810 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 559 546 

розрахунками з оплати праці 1630 1183 1202 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  

1635 

 

19425 

 

107142 

Поточні забезпечення 1660 - - 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 8611 9368 

Усього за розділом ІІІ 1695 219654+n 387418+n 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 
1700   

Баланс 1900 644322+2n 589971+2n 
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ДОДАТОК ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗА 3 РОКИ) 

Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20__ рік 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогіч-

ний період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2000 
229884 119325 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

2050 
(156945) ( 67097 ) 

Валовий: 

прибуток 

2090 
72939 52228 

збиток 2095 ( - ) ( - ) 

Інші операційні доходи 2120 32910 113519 

Адміністративні витрати 2130 (9711 ) (8399 ) 

Витрати на збут 2150 ( 8483 ) (5704) 

Інші операційні витрати 2180 (33179 ) ( 112053 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 

2190 
54476 39591 

збиток 2195 ( - ) ( - ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 1264 64 

Інші доходи 2240 1111 1375 

Фінансові витрати 2250 (29170 ) (6479 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - ) 

Інші витрати 2270 ( 2958 ) ( 1235 ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 
24723 33316 

збиток 2295 ( - ) ( - ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305 
  

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

2350 
24723 33316 

збиток 2355 ( - ) ( - ) 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 145624 92743 

Витрати на оплату праці 2505 22449 18914 

Відрахування на соціальні заходи 2510 8279 6982 

Амортизація 2515 7633 5336 

Інші операційні витрати 2520 74527 38246 

Разом 2550 258512 162221 
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Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20__ рік 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогіч-

ний період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 223074 229884 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 153887 ) (156945) 

Валовий: 

прибуток 
2090 69187 72939 

збиток 2095 ( - ) ( - ) 

Інші операційні доходи 2120 25221 32910 

Адміністративні витрати 2130 ( 9860 ) (9711 ) 

Витрати на збут 2150 ( 13566 ) ( 8483 ) 

Інші операційні витрати 2180 (21980 ) ( 33179 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 49002 54476 

збиток 2195 ( - ) ( - ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 472 1264 

Інші доходи 2240 535 1111 

Фінансові витрати 2250 (46860 ) (29170 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 1 ) ( - ) 

Інші витрати 2270 (2322 ) ( 2958 ) 

  Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 826 24723 

збиток 2295 ( - ) ( - ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305   

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 
2350 826 24723 

збиток 2355 ( - ) ( - ) 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 200798 145624 

Витрати на оплату праці 2505 25344 22449 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9347 8279 

Амортизація 2515 7439 7633 

Інші операційні витрати 2520 74583 74527 

Разом 2550 317511 258512 
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Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20__ рік 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогіч-

ний період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 324982 223074 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 178065 ) ( 153887 ) 

Валовий: 

прибуток 
2090 146917 69187 

збиток 2095 ( - ) ( - ) 

Інші операційні доходи 2120 110789 25221 

Адміністративні витрати 2130 ( 8673 ) (9860 ) 

Витрати на збут 2150 ( 16771 ) ( 13566 ) 

Інші операційні витрати 2180 (221397 ) (21980 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 10865 49002 

збиток 2195 ( - ) ( - ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 8563 472 

Інші доходи 2240 1813 535 

Фінансові витрати 2250 (205181) (46860 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( 1 ) 

Інші витрати 2270 ( 11085 ) (2322 ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290  826 

збиток 2295 ( 195025 ) ( - ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305   

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 
2350  826 

збиток 2355 ( 195025 ) ( - ) 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 179239 200798 

Витрати на оплату праці 2505 25884 25344 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9666 9347 

Амортизація 2515 7218 7439 

Інші операційні витрати 2520 239178 74583 

Разом 2550 461725 317511 
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