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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Порядок виконання контрольної роботи 

Після вивчення навчального матеріалу з дисципліни 

«Економічний аналіз» студенти заочної форми навчання, відповідно 

до навчального плану, виконують контрольну роботу яка містить два 

теоретичних питання та два практичних завдання. 

Номер варіанту контрольної роботи визначається за першою 

літерою прізвища студента  та останньою цифрою шифру залікової 

книжці згідно таблиці “Розподіл завдань контрольних робіт за 

варіантами”. Перші два числа - теоретичні питання, останні два – 

номери практичних завдань. 

Вимоги до виконання контрольної роботи 

Контрольна робота виконується на підставі матеріалів курсу 

лекцій, навчальної, наукової, інформаційно-довідкової літератури й 

інших додаткових матеріалів, що підбираються студентами 

самостійно. Список основної літератури, що рекомендується, 

приведений у кінці даних методичних рекомендацій. 

Студенти можуть використовувати матеріали Internet і інших 

електронних інформаційних джерел, однак ці матеріали повинні бути 

викладені у відповідності до обраного варіанту контрольної роботи. 

 На титульному листі контрольної роботи студент вказує своє 

прізвище, ім’я та по-батькові, шифр, номер групи, назву предмету, 

номери питань та практичних завдань, посаду та прізвище, ім’я та по-

батькові викладача. 

Контрольна робота повинна мати список літератури і зміст. 

Список літератури, що використовувалась при написанні складається 

відповідно до правил оформлення бібліографічного опису (ГОСТ 

7.12–93).  

Сторінки контрольної роботи мають бути нумеровані. 

Нумерація сторінок проставляється у верхньому лівому кутку 

арабськими цифрами без крапки. Номера не ставляться на титульному 

листі та листах, на яких розташовані зміст, додатки і список 

літератури. 

Загальний обсяг контрольної роботи складає не менш 15 

сторінок друкованого тексту при виконанні на принтері або 

аналогічний обсяг рукописного тексту. 

На сторінках зберігаються поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см,  

ліве – 3 см, праве – 2 см. 

Машинопісний текст контрольної роботи необхідно виконувати 

шрифтом Times New Roman з інтервалом 1,5 рядка, кегль – 14. 



Рукописна контрольна робота виконується чорнилом синього 

або чорного кольору, розбірливо, без скорочень, з відстанню між 

рядками достатньою для розміщення зауважень викладача.  

Викладення кожної відповіді на поставлені питання та 

розв’язання практичних завдань починається з нової сторінки і 

дослівного наведення їх формулювання з даних методичних 

рекомендацій.  

 Відповіді на питання повинні бути конкретними та повними. 

Необхідно творчо підходити до викладення вивченого матеріалу. 

Відповіді повинні мати елементи аналізу, супроводжуватися 

конкретними прикладами із практичної роботи. Якість контрольної 

роботи, перш за все, оцінюється за тим, наскільки вірно та самостійно 

дані відповіді на поставлені питання, як використана рекомендована 

література та досвід практичної роботи виконавця на підприємствах (в 

організаціях). 

Таблиці в тексті позначаються послідовно словом “Таблиця” з 

відповідним чисельним номером. Кожна таблиця повинна мати назву, 

що відбиває її зміст. 

У контрольної роботі рекомендується використовувати 

ілюстративні матеріали (рисунки, блок-схеми, таблиці і діаграми), які, 

за необхідності, можна розміщувати у додатках до роботи. 

 В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної 

літератури, ставиться дата виконання та особистий підпис.  

Додатки розміщуються після переліку використаної літератури. 

Додатки слід позначати послідовно словом “Додаток” з відповідною 

великою літерою абетки. Додаток повинен мати заголовок, що 

записується окремим рядком. 

Контрольна робота повинна бути зброшурована. 

Контрольна робота подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 

днів до початку сесії. 

Робота повинна бути перевірена викладачем протягом 10 днів з 

моменту її реєстрації на кафедрі. Зарахована контрольна робота 

залишається на кафедрі. Незарахована контрольна робота передається 

студенту, який повинен уважно ознайомитись із зауваженнями і 

рекомендаціями викладача, та доопрацювати окремі питання. Після 

доопрацювання робота здається студентом на кафедру для повторної 

перевірки. 

Якщо контрольна робота відсутня або незарахована, студент 

не допускається до  заліку . 



РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА 

ВАРІАНТАМИ 

Перша  

літера 

прізви

ща 

Остання цифра номера залікової книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б, 

В 

1, 50 

1, 5 

2, 49 

2, 6 

3, 48 

3, 7 

4, 47 

3, 8 

5, 46 

5, 9 

6, 45 

6, 10 

7, 44 

7, 11 

8, 43 

8, 12 

9, 42 

9, 13 

10,41 

10, 14 

Г, Д, 

Е, Є 

11, 40 

2, 15 

12, 39 

3, 14 

13, 38 

4, 13 

14, 37 

5, 12 

15, 36 

6, 11 

16, 35 

7, 10 

17, 34 

8, 9 

18, 33 

7, 8 

19, 32 

8, 10 

20, 31 

9, 11 

Ж, З, 

І, Ї 

21, 30 

3, 12 

22, 29 

4, 13 

23, 28 

5, 14 

24, 27 

6, 15 

25,50 

1, 15 

26, 49 

2, 14 

27, 48 

3, 13 

28, 47 

4, 12 

29, 46 

5, 11 

30, 45 

6, 10 

К, Л, 

М 

31, 1 

7, 9 

32, 2 

8, 1 

33, 3 

7, 2 

34, 4 

6, 3 

35, 5 

5, 15 

36, 6 

4, 14 

37, 7 

3, 13  

38, 8 

2, 12 

39, 9 

1, 11 

40, 10 

2, 10 

Н, О, 

П 

1, 25 

2, 11 

2, 26 

3, 12 

3, 27 

4, 15 

4, 28 

5, 14 

5, 29 

6, 13 

6, 30 

7, 12 

7, 31 

8, 11 

8,  32 

9, 1 

9, 33 

10, 2 

10, 34 

11, 3 

Р, С, 

Т 

11, 35 

12, 4 

12, 36 

13, 5 

13, 37 

14, 6 

14, 38 

15, 7 

15, 39 

14, 8 

16, 40 

13, 9 

17, 41 

12, 10 

18, 42 

11, 9 

19, 43 

10, 8 

20, 44 

9, 1 

У, Ф, 

Х, 

21, 45 

8, 2 

22, 46  

7, 15 

23, 47 

9, 14 

24, 48 

5, 16 

25, 49 

4, 12 

26, 50 

3, 11 

27, 1 

2, 14 

28, 2 

1, 9 

29, 3 

3, 15 

30, 4 

4, 10 

Ц, Ч, 

Ш, 

31, 5 

5, 8 

32, 6 

6, 9 

33, 7 

7, 1 

34, 8 

8, 2 

35, 9 

3, 9 

36, 10 

10, 1 

37, 11 

11, 3 

38, 12 

12, 5 

39, 13 

13, 7 

40, 14 

1,  3 

Щ, 

Ю, Я 

1, 41 

2, 5 

2, 42 

3, 6 

3,  43 

4, 7 

4, 44 

5, 9 

5, 45 

6, 12 

6, 46 

7,  14 

7, 47 

8, 13 

8, 48 

9, 15 

9,49 

10, 1 

10, 50 

8, 6 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

1. Поняття економічного аналізу і його роль за ринкових відносин. 

2. Місце економічного аналізу в системі наук. 

3. Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу. 

4. Предмет, об’єкти та зміст економічного аналізу. 

5. Завдання економічного аналізу та його місце в системі управління 

виробництвом. 

6. Види економічного аналізу. 



7. Система показників, які використовуються в економічному аналізі: 

поняття та класифікація. 

8. Метод і методика економічного аналізу: сутність, особливості та 

зміст. 

9. Класифікація способів і технічних прийомів економічного аналізу. 

10. Основні принципи організації економічного аналізу. 

11. Організаційні форми та виконавці економічного аналізу. 

12. Планування аналітичної роботи. 

13. Основні етапи економічного аналізу. 

14. Інформаційне забезпечення економічного аналізу. 

15. Документальне оформлення результатів аналізу. 

16. Поняття, види та завдання факторного аналізу. 

17. Класифікація факторів в економічному аналізі. Їх систематизація. 

18. Систематизація факторів в економічному аналізі. 

19. Прийоми моделювання детермінованих факторних систем. 

20. Сутність та завдання функціонально-вартісного аналізу. 

21. Принципи організації  функціонально-вартісного аналізу. 

22. Послідовність проведення функціонально-вартісного аналізу. 

23. Досвід та перспективи використання ФВА 

24. Поняття та загальна схема комплексного економічного аналізу. 

25. Економічна сутність резервів та їх класифікація. 

26. Принципи організації пошуку та підрахунку резервів. 

27. Методика підрахунку величини резервів 

28. Завдання та джерела аналізу організаційно-технічного рівня 

виробництва. 

29. Аналіз технічного рівня виробництва. 

30. Аналіз рівня організації виробництва. 

31. Аналіз рівня управління виробництвом. 

32. Завдання аналізу основних виробничих фондів та джерела 

інформації. 

33. Аналіз наявності та структури основних виробничих  фондів. 

34. Аналіз стану та руху ОВФ. 

35. Аналіз озброєності праці основними фондами. 

36. Аналіз використання ОВФ 

37. Завдання аналізу виробничої потужності та джерела інформації. 

38. Аналіз факторів виробничої потужності. 

39. Аналіз використання виробничої потужності. 

40. Завдання та джерела аналізу виробництва та реалізації продукції. 

41. Аналіз виконання плану виробництва та реалізації продукції. 

42. Аналіз виконання плану по номенклатурі, асортименту та структурі 

виробленої продукції. 

43. Аналіз якості продукції. 



44. Резерви збільшення випуску та реалізації товарної продукції. 

45. Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. 

46. Аналіз факторів зміни балансового прибутку. 

47. Аналіз прибутку від реалізації продукції. 

48. Аналіз резервів збільшення прибутку. 

49. Аналіз рентабельності продукції. 

50. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку та 

рентабельності. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. 

Здійснити факторний аналіз прибутку від реалізації продукції. 

 Показники Фактично за:  

минулий рік звітний рік 

1. Виторг від реалізації 

продукції за вирахуванням ПДВ 

та акцизних зборів, тис. грн. 

25630 28560 

2. Витрати на виробництво 

реалізованої продукції, тис. грн. 

18545 20105 

Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді становив 

102,5% до минулого року. 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити виторг від реалізації для обсягу звітного року за цінами, 

структурою та собівартістю минулого року. 

2. Визначити витрати на виробництво реалізованої продукції для 

обсягу реалізації звітного року за цінами, структурою та 

собівартістю минулого року. 

3. Визначити прибуток від реалізації товарної продукції: а) минулого 

року; б) від реалізації звітного року за цінами, структурою та 

собівартістю минулого року; в) звітного року. 

4. Визначити витрати на 1 грн. реалізованої продукції: а) для 

минулого року; б) для реалізації звітного року за цінами, 

структурою та собівартістю минулого року; в) для звітного року. 

5. Визначити витрати на виробництво фактично реалізованого обсягу 

продукції звітного періоду за структурою і собівартістю минулого 

року. 

6. Визначити прибуток від реалізації продукції звітного періоду за 

структурою і собівартістю минулого року та витрати на 1 грн. 

реалізованої продукції для фактичної реалізації звітного періоду за 

структурою і собівартістю минулого року. 

7. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці за такою 

формою: 



Показники Фактично 

за 

минулий 

рік 

Реалізація 

звітного року 

за цінами, 

структурою та 

собівартістю 

минулого року 

Фактична 

реалізація 

звітного періоду 

за структурою і 

собівартістю 

минулого року 

Фактично 

за звітний 

рік 

1  2 3 4 5 

Виторг від 

реалізації 

продукції, тис. 

грн. 

    

Затрати на 

виробництво, 

тис. грн. 

    

Прибуток від 

реалізації 

товарної 

продукції, тис. 

грн. 

    

Витрати на 1 

грн. 

реалізованої 

продукції, коп. 

    

8. Визначити відхилення прибутку від реалізації товарної продукції у 

звітному році порівняно з минулим. 

9. Визначити вплив зміни обсягу реалізації продукції на відхилення з 

прибутку. 

10. Визначити вплив зміни цін: а) загальний; б) цін на готову 

продукцію; в) цін та тарифів у складі витрат виробництва. 

11. Визначити вплив змін собівартості товарної продукції та 

асортиментно-структурних зрушень. 

12. Перевірити правильність розрахунків впливу факторів. 

13. Зробити  висновки за розрахунками. 

Завдання 2. 

Проаналізувати зміни рентабельності виробництва офісної шафи. 

грн. 

Показники План Факт 

Середньореалізаційна ціна 

виробу 

210 245 

Собівартість виробу 150 155 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити рівень рентабельності: а) за планом; б) за плановою 

собівартістю і фактичною ціною; в) за фактом. 



2. Результати розрахунку навести в табличному вигляді за такою 

формою: 

Показники Середня 

реалізаційна 

ціна виробу, грн. 

Собівартість 

виробу, грн. 

Рівень 

рентабельності, %  

За планом    

За плановою 

собівартістю і 

фактичною ціною 

   

Фактично    

3. Визначити загальне відхилення фактичного рівня рентабельності 

від планового. 

4. Визначити відхилення обумовлене зміною середньої реалізаційної 

ціни. 

5. Визначити відхилення обумовлене зміною собівартості. 

6. Сформулювати висновок за отриманими розрахунками. 

Завдання 3. 

Оцінити вплив факторів на відхилення по матеріальних витратах 

виготовлення одиниці виробу та встановити наявні резерви економії 

за такими даними: 

Вид 

матеріалу 

За планом Фактично 

Норма 

витрат, 

кг 

Ціна за 

одиницю 

матеріалу, грн. 

Норма 

витрат, 

кг 

Ціна за 

одиницю 

матеріалу, грн. 

А 5,6 12,6 6,0 10,0 

Б 2 15,0 1,9 17,0 

В 8,3 6,7 8,5 5,5 

Г 1,5 4,4 2,0 5,0 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити планову та фактичну вартість матеріалів, що 

витрачаються для виготовлення одиниці виробу. 

2. Розрахувати відхилення між фактичною та плановою вартістю 

матеріалів. 

3. Результати розрахунку занести у таблицю за такою формою: 

Вид 

мате-

ріа-

лу 

За планом Фактично Відхи

лення  Норма 

витрат, 

кг 

Ціна за 

одиницю 

матеріал

у, грн. 

Сума, 

грн. 

Норма 

витрат, 

кг 

Ціна за 

одиницю 

матеріалу, 

грн. 

Сума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А        

Б        



1 2 3 4 5 6 7 8 

В        

Г        

Усьо

-го 

       

4. Визначити вплив зміни факторів «норм» і «цін» по кожному виду 

матеріалів на відхилення по матеріальних витратах. 

5. Розрахувати можливі резерви економії матеріальних витрат. 

6. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 4. 

Оцінити вплив факторів на зміни рівня використання 

середньорічної виробничої потужності підприємства. 

Показники За планом Фактично 

1. Обсяг продукції, тис. грн. 25300 25850 

2. Середньорічна потужність, тис. грн. 26000 26000 

3. Використання виробничої 

потужності, % 

  

4. Збільшення (+), зменшення (-) 

випуску продукції порівняно з 

минулим роком, тис. грн. 

+1120 +1670 

У т.ч. за рахунок: 

- уведення в дію нових і розширення 

діючих потужностей; 

 

+235 

 

+360 

- реконструкції +110 +135 

- технічного переоснащення і 

проведення організаційно-технічних 

заходів 

+520 +805 

- зміни номенклатури та асортименту 

продукції 

+255 +370 

 Хід виконання завдання. 

1. Визначити відхилення між фактичним та плановими показниками. 

2. Результати розрахунків оформити у формі такої таблиці: 

Показники За 

планом 

Фактич-

но 

Відхи-

лення  

1 2 3 4 

1. Обсяг продукції, тис. грн.    

2. Середньорічна потужність, тис. грн.    

3. Використання виробничої потужності, %    

4. Збільшення (+), зменшення (-) випуску 

продукції порівняно з минулим роком, тис. 

грн. 

   



1 2 3 4 

У т.ч. за рахунок: 

- уведення в дію нових і розширення 

діючих потужностей; 

   

- реконструкції    

- технічного переоснащення і проведення 

організаційно-технічних заходів 

   

- зміни номенклатури та асортименту 

продукції 

   

3. Розрахувати вплив факторів на зміну випуску продукції за 

допомогою прийому участі частки. 

4. Зробити письмові висновки за розрахунками. 

Завдання 5. 

На підставі даних таблиці зробіть аналіз асортиментної 

структури виробленої продукції.  

Види продукції 

Оптова ціна  

за 1 одн.,  

грн. 

Обсяг виробництва продукції, 

одн. 

План Факт 

А 450 3800 4040 

Б 640 4320 4144 

С 550 5743 5568 

Д 600 2820 3088 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити питому вагу асортиментних груп у загальній кількості 

вироблюваної продукції за плановими та фактичними даними. 

2. Визначити відносний показник виконання плану для кожної 

асортиментної групи. 

3. Визначити  обсяг продукції, що зараховується у виконання плану 

за асортиментом. 

4. Визначити товарну продукцію по плану та фактично, зробити 

перерахунок фактичного обсягу виробництва товарної продукції 

при плановій структурі асортименту. 

5. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком: 
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Обсяг виробництва продукції Товарна продукція, тис. грн. 
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6. Оцінити виконання планового завдання випуску продукції з 

асортименту: а) за найменшим відсотком; б) за оцінкою позицій 

асортименту; в) за середнім відсотком. 

7. Оцінити вплив асортиментної структури виробленої продукції на 

вартість товарної продукції. 

8. Зробити висновки до розрахунків. 

Завдання 6. 

За даними таблиці оцінити трудомісткість трьох видів 

продукції: 

П
р
о
д

у
к
ц

ія
 

Кількість, 

шт. 

Трудомісткість, нормо-годин 

план факт За планом За планом, 

перерахованим 

на фактичний 

випуск 

Фактично 

На 

одини

цю 

На 

весь 

випуск 

На 

одини

цю 

На 

весь 

випуск 

На 

одини

цю 

На 

весь 

випус

к 

А 1000 1050 15    13  

Б 1500 1230 10    9  

В 1200 1340 8    6  

Разом         

Хід виконання завдання. 

1. Розрахувати відсутні в таблиці з вихідними даними показники та 

заповнити таблицю повністю. 

2. Визначити абсолютний показник відхилення фактичної  

трудомісткості усієї продукції від плану та відносне відхилення у 

відсотках. 



3. Оцінити вплив зміни обсягів виробництва продукції та 

трудомісткості продукції на загальні витрати праці на її 

виробництво. 

4. Оцінити рівень виконання планового завдання із зниження 

трудомісткості за окремими виробами. 

5. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 7. 

Підприємство реалізувало 20000 одиниць продукції за ціною 150 

грн. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 95 грн. Загальна 

сума постійних витрат (на весь обсяг продукції) – 900 тис. грн. 

Визначити: а) вклад на покриття; б) скільки одиниць виробів 

необхідно продати, щоб досягти рівня беззбитковості; в) силу дії 

виробничого важелю; г) величину прибутку, якщо обсяг продажу 

збільшиться на 5%; д) прибуток при можливому збільшенні постійних 

витрат на 5%; е) якою повинна бути ціна, щоб, продавши 10000 одн. 

виробів, отримати прибуток 120 тис. грн. 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити вклад на покриття (ефект виробничого важеля) шляхом 

зіставлення загального обсягу продаж та змінних витрат в цілому 

по підприємству та у розрахунку на одиницю продукції.  

2. Визначити силу дії виробничого важелю. 

3. Визначити: 

- кількість одиниць виробів у точці беззбитковості; 

- величину прибутку, якщо обсяг продажу збільшиться на 5%; 

- величину прибутку, якщо постійні витрати збільшаться на 5%; 

- ціну, за якою необхідно реалізовувати 10000 одн. виробів, щоб 

отримати 120 тис .грн. прибутку, - 

використовуючи модель:  

Обсяг продукції = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток, 

або модель виробничого важелю. 

4. Зробити письмові висновки до розрахунків. 

Завдання 8. 

Оцінити ефективність використання основних виробничих 

фондів підприємства: 

Показники За планом Фактично 

1. Товарна продукція у порівняльних цінах, 

тис.грн. 

15000 15520 

2. Середньорічна вартість, тис. грн.: 

- основних виробничих фондів 

- активної частини основних виробничих 

фондів 

 

3510 

2500 

 

3650 

2840 



Хід виконання завдання. 

1. Визначити питому вагу активної частини основних виробничих 

фондів в їх загальній середньорічній вартості планову та фактичну. 

2. Визначити фондовіддачу планову та фактичну: а) основних 

виробничих фондів; б) активної частини основних виробничих 

фондів. 

3.  Визначити фондомісткість планову та фактичну: а) основних 

виробничих фондів; б) активної частини основних виробничих 

фондів. 

4. Розрахувати за всіма показниками відхилення фактичних звітних 

даних від планових. 

5. Результати розрахунків оформити у вигляді такої таблиці: 

Показники За 

планом 

Фактич

но 

Відхи-

лення 

(+;-) 

1 2 3 4 

1. Товарна продукція у порівняльних 

цінах, тис.грн. 

   

2. Середньорічна вартість, тис. грн.: 

- основних виробничих фондів 

- активної частини основних 

виробничих фондів 

   

3. Питома вага активної частини 

основних фондів, % 

   

4. Фондовіддача, грн.: 

-  основних виробничих фондів 

- активної частини основних 

виробничих фондів 

   

5. Фондомісткість, грн.: 

-  основних виробничих фондів 

- активної частини основних 

виробничих фондів 

   

6. Оцінити вплив зміни фондовіддачі і вартості основних фондів на 

відхилення за обсягом товарної продукції за допомогою будь-якого 

прийому елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних 

різниць тощо). 

7. Оцінити вплив зміни питомої ваги активної частини основних 

виробничих фондів та фондовіддачі активної частини основних 

виробничих фондів на фондовіддачу основних виробничих фондів. 

8. Зробити висновки за розрахунками. 



Завдання 9. 

Проаналізувати використання виробничої площі підприємства 

на підставі наведених даних: 

Показники За планом Фактично 

1. Обсяг продукції, тис. грн. 25300 25850 

2. Виробнича площа – усього, м
2
 30000 30500 

У тому числі виробнича площа цехів, м
2 

26200 28700 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити випуск продукції на 1 м
2
 виробничої площі в цілому та 

цехів за фактом та планом. 

2. Розрахувати відхилення на показниками. 

3. Результати розрахунків оформити в таблицю: 

Показники За планом Фактично Відхилення  

1. Обсяг продукції, тис. грн.    

2. Виробнича площа – усього, м
2
    

У тому числі виробнича площа цехів, м
2 

   

3. Випуск продукції на 1 м
2
 виробничої 

площі, грн. 

   

У тому числі випуск продукції на 1 м
2
 

виробничої площі цехів, грн. 

   

4. За допомогою прийомів елімінування (ланцюгових підстановок, 

абсолютних різниць тощо) визначити вплив зміни виробничої 

площі цехів та випуску продукції на 1 м
2
 виробничої площі цехів 

на відхилення за обсягом продукції. 

5. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 10. 

Проаналізуйте обсяг виробленої продукції по підприємству. 

Методами елімінування розрахуйте вплив чинників. Зробіть висновки.  

Показники План Факт 

1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.    

2. Кількість одиниць обладнання, одн. 62 60 

3. Середній час роботи  одиниці 

обладнання за рік, год . 

 

2480 

 

2410 

4. Середня виробка одиниці обладнання 

в годину, грн./одн  

 

76 

 

80 

Хід виконання завдання. 

1. Розробити відповідну факторну модель. 

2. Визначити обсяг виробленої продукції за планом та фактично. 

3. Визначити відхилення фактичних показників від планових. 

4. Оцінити виконання плану за показниками. 

5. Результати розрахунків навести в табличній формі: 



Показники План Факт Відхи-

лення 

Виконання 

плану, % 

1. Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн.  

    

2. Кількість одиниць 

обладнання, одн. 

    

3. Середній час роботи  

одиниці обладнання за 

рік, год . 

    

4. Середня виробка 

одиниці обладнання в 

годину, грн./одн  

    

6. Оцінити вплив факторів на результативний показник: а) методом 

ланцюгових підстановок; б) методом абсолютних різниць; в) 

методом відносних різниць. 

7. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 11. 

Представити середньорічну вартість технологічного обладнання у 

вигляді факторної моделі. Визначити вплив факторів на приріст 

фондовіддачі. 

Показник За планом Фактично 

1 2 3 

Обсяг випуску товарної продукції 96000 100800 

Середньорічна вартість, млн. 

грн.: 

- ОВФ 

 

12715 

 

14000 

- активної частини (ОФа) 7680 8400 

- одиниці обладнання (Ц) 120 127,27 

Питома вага активної частини 

фондів (ПВа) 

0,604 0,60 

Фондовіддача, тис. грн.  7,55 7,20 

- активної частини (Фа) 12,5 12,0 

Середньорічна кількість 

технологічного обладнання (С) 

64 66 

Відпрацьовано за рік всім 

обладнанням (Т), тис. год. 

240 226,51 

В т.ч. одиницею обладнання 

- годин (Тод) 

 

3735 

 

3432 

- змін (З) 500 470,2 

- днів (Д) 250 245 



1 2 3 

Коефіцієнт змінності роботи 

обладнання (Кзм) 

2 1,95 

Середня тривалість зміни (Тз) 7,5 7,3 

Виробіток продукції за 1 машино-

годину (середньочасовий 

виробіток) (СВ), тис. грн. 

400 445 

Хід виконання завдання. 

1. Розрахувати відхилення факту від плану за кожним показником. 

2. Результати розрахунку занести в таблицю: 

Показник За 

планом 

Фактично Відхилен

ня 

1 2 3 4 

Обсяг випуску товарної 

продукції 

96000 100800  

Середньорічна вартість, тис. 

грн.: 

- ОВФ 

 

12715 

 

14000 

 

- активної частини (ОФа) 7680 8400  

- одиниці обладнання (Ц) 120 127,27  

Питома вага активної частини 

фондів (ПВа) 

0,604 0,60  

Фондовіддача, тис. грн.  7,55 7,20  

- активної частини (Фа) 12,5 12,0  

Середньорічна кількість 

технологічного обладнання (С) 

64 66  

Відпрацьовано за рік всім 

обладнанням (Т), тис. год. 

240 226,51  

В т.ч. одиницею обладнання 

- годин (Тод) 

 

3735 

 

3432 

 

- змін (З) 500 470,2  

- днів (Д) 250 245  

Коефіцієнт змінності роботи 

обладнання (Кзм) 

2 1,95  

Середня тривалість зміни (Тз) 7,5 7,3  

Виробіток продукції за 1 

машино-годину 

(середньочасовий виробіток) 

(СВ), тис. грн. 

400 445  

3. Розробити відповідну факторну модель. 



4. Оцінити вплив таких факторів на приріст фондовіддачі основних 

виробничих фондів методом ланцюгових підстановок за рахунок: 

а) зміни структури (ціни одиниці)  устаткування; б) понадпланових 

цілодобових простоїв устаткування; в) зміни коефіцієнта змінності 

роботи устаткування; г) зміни тривалості зміни. 

5. Оцінити вплив кожного з факторів на зміну фондовіддачі активної 

частини основних виробничих фондів. 

6. Зробити висновок за розрахунками. 

Завдання 12. 

Провести аналіз ефективності використання основних виробничих 

фондів. 

Показники 
Минулий 

рік 

Звітний рік 

план факт 

1. Випуск продукції, тис. грн. 15200 15849 15987 

2. Середньорічна вартість 

промислово-виробничих 

фондів (ПВФ), тис. грн. 

8772 9045 9044 

3. З них робочих машин і 

виробничого устаткування 
3947 4260 4178 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити: а) питому вагу активної частини основних виробничих 

фондів в їх загальній вартості; б) фондовіддачу основних 

виробничих фондів та їх активної частини. 

2. Визначити вплив на фондовіддачу промислово-виробничих фондів 

– зміни структури ОФ ( питома. вага машин і устаткування в 

загальної вартості промислово - виробничих фондів) і фондовіддачі 

активної частини. У порівнянні з планом та в динаміці. 

3. Вплив на обсяг випуску продукції зміни середньорічної вартості 

промислово - виробничих фондів у порівнянні з планом та в 

динаміці. 

4. Визначити % приросту продукції в порівнянні з планом та в 

динаміці (за рахунок вартості ОФ, за рахунок структури ОФ, 

фондовіддачі активної частини ОФ).Відсоток приросту визначати, 

використовуючи метод ланцюгових підстановок і пайової участі. 

5. Заповнити таблицю з розрахунковими даними: 

 

 

 

 

 



Показники 

Мину-

лий 

рік 

Звітний рік 
Відхилення 

від плану від факту 

план факт 

% 

вико-

нання 

абсо

лют-

не 

% 

абсо

лют-

не 

% 

1. Випуск продукції, 

тис. грн. 
        

2. Середньорічна 

вартість 

промислово-

виробничих фондів 

(ПВФ), тис. грн. 

        

3. З них робочих 

машин і 

виробничого 

устаткування 

        

4. Питомий вага 

машин та 

устаткування у 

вартості ПВФ 

(активна частина), 

% 

        

5. Фондовіддача 

ОВФ, грн. 
        

6. Фондовіддача 

активної частини 

ОФ, грн. 

        

 

6. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 13 
 

Зробити аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 
 

Показники План Факт 

1. Чиста продукція 17698 375450 

2. Середньорічна чисельність 

робітників 

у тому числі: 

5520 5518 

Промислово-виробничий персонал 5042 5056 

з них:   

                 робітники 3979 3970 

3. Індекс цін  18,6 

Хід виконання завдання. 

1. Привести показники в порівнянний вид. 



2. Розрахувати виробіток чистої продукції на 1 працюючого, на 1 

робітника. 

3. Розрахувати відхилення за показниками. 

4. Результати розрахунків оформити в табличному вигляді за 

формою: 

Показники План Факт Відхилення 

1. Чиста продукція    

2. Середньорічна чисельність 

робітників 

у тому числі: 

   

ПВП    

з них:    

                 робітники    

3. Індекс цін    

4. Виробіток 1 працюючого    

5. Виробіток на 1 працівника    

 

5. Визначити вплив зміни величини виробіток на 1 працюючого в 

звітному періоді в порівнянні з плановим з обліком наступних 

факторів: а) зміни співвідношення чисельності робітників і ПВП; б) 

зміни співвідношення чисельності ПВП і всіх працюючих; в) зміни 

співвідношення вироблення на одного робітника. 

6. Зробити висновки. 

Завдання 14 

Проаналізуйте собівартість виробленої продукції.  

Показники План Факт 

Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн.. 

24106 24480 

Повна собівартість 

продукції, тис .грн. 

19140 19760 

В тому числі:   

Змінні витрати 14220 14480 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити плановий та фактичний обсяг постійних витрат 

2. Розрахувати рівень виконання плану та відхилення планових 

показників від фактичних. 

3. Результати розрахунків навести у табличній формі: 

 

 



Показники План Факт % 

виконання 

плану 

Відхилення 

(+;-) 

Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн.. 

    

Повна собівартість 

продукції, тис .грн. 

    

В тому числі:     

Змінні витрати     

Постійні витрати     

4. Побудувати факторну модель собівартості продукції. 

5. За допомогою методів елімінування визначте зміну собівартості за 

рахунок зміни: а) обсягу виробництва; б) суми змінних витрат; в) 

суми постійних витрат. 

6. Зробити висновки до розрахунків. 

Завдання 15 

Проаналізуйте обсяг виробленої продукції по підприємству. 

Показники План Факт 

Обсяг виробленої продукції, тис.грн. 44640 45720 

Середньоблікова чисельність 

робітників, осіб 

317 314 

Вартість основних виробничих засобів, 

тис .грн.. 

38620 37400 

Обсяг матеріальних витрат, тис .грн 2960 25010 

Продуктивність праці, тис. грн. / чол.   

Фондовіддача   

Матеріаловіддача   

 Хід виконання завдання. 

1. Розрахувати показники продуктивності праці, фондовіддачі та 

матеріаловіддачі за планом та фактично. 

2. Визначити рівень виконання плану та відхилення для кожного 

показника. 

3. Результати розрахунків навести в табличній формі: 

Показники План Факт % 

виконання 

плану 

Відхи-

лення 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн. 

    

 



1 2 3 4 5 

Середньоблікова 

чисельність робітників, 

осіб 

    

Вартість основних 

виробничих засобів, 

тис.грн.. 

    

Обсяг матеріальних 

витрат, тис .грн 

    

Продуктивність праці, 

тис. грн. / чол. 

    

Фондовіддача     

Матеріаловіддача     

 

4. Будь-яким з методів елімінування оцінити вплив факторів на зміну 

показників ефективності використання трудових ресурсів: а) 

продуктивності праці; б) фондовіддачі; в) матеріаловіддачі. 

5. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 16 

Підприємство виробляє металевий прокат чотирьох видів. 

Квартальний обсяг виробництва становить 16440 т. Проаналізувати 

вплив структурного фактору на середню ціну 1 т та випуск продукції 

у вартісному виразі способом абсолютних різниць. 

Виріб Гуртова ціна 1 т.,  

тис. грн. 

Структура продукції, % 

план факт 

А 50 35,95 30,66 

Б 60 34,95 33,72 

В 70 17,12 19,27 

Г 75 11,98 16,35 

Всього х 100,00 100,00 

 Хід виконання завдання. 

1. Побудувати факторну модель залежності випуску продукції у 

вартісноми виразі від питомої ваги однорідних виробів та інших 

чинників. 

2. Розрахувати зміни в структурі продукції порівняно з планом. 

3. Визначити зміну середньої ціни продукції за рахунок структурного 

фактору. 

4. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком: 



 

Виріб Гуртова ціна 

1 т.,  

грн. 

Структура продукції, % Зміна середньої 

ціни за рахунок 

структури,  

грн. 

план факт відхилення 

А      

Б      

В      

Г      

Всього      

5. Визначити загальну зміну обсягу товарної продукції у вартісному 

виразі за рахунок зміни структури випуску продукції методом 

абсолютних різниць та шляхом розрахунку середньозважених цін. 

6. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 17 

Проаналізувати вплив структури реалізованої продукції на суму 

валового доходу від реалізації.  

Виріб Планова гуртова 

ціна за кг, грн. 

Обсяг реалізації, кг 

План Факт 

А 40 5700 4850 

Б 35 5600 5300 

В 60 2700 3050 

Г 55 1900 2560 

Разом х 15900 15760 

 Хід виконання завдання. 

1. Визначити валовий дохід підприємства від реалізації в розрізі видів 

продукції та вцілому за підприємством за планом та фактичними 

даними. 

2. Визначити планову та фактичну структуру валового доходу від 

реалізації. 

3. Розрахувати зміни в структурі продукції порівняно з планом. 

4. Визначити рівень виконання плану з реалізації продукції. 

5. Розрахувати фактичний дохід від реалізації за планової структури 

випуску. 

6. Визначити рівень виконання плану отримання доходу від 

реалізації. 

7. Розрахувати вплив зміни струтури випуску продукції на валовий 

дохід від реалізації. 

8. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці: 



Виріб Валовий дохід від реалізації в цінах плану Вико-

нання 

плану, % 

Зміна 

товарної 

продукції 

за рахунок 

структури,  

тис. грн. 

план 

 

 

 

факт Факт за 

планової 

струтури, 

тис. грн. 

тис. 

грн. 

%  тис. 

грн. 

% 

А        

Б        

В        

Г        

Разом        

 

9. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 18 

Проаналізувати якість продукції. Визначити вплив якості продукції на 

вартісні показники діяльності підприємства. 

Сорт 

продукції 

Гуртова ціна за кг, 

грн. 

Обсяг виробництва, кг 

План Факт 

Перший 60 2880 3528 

Другий 50 1728 1008 

Третій 25 1152 504 

Разом 50 5760 5040 

 Хід виконання завдання. 

1. Визначити планову та фактичну структуру випуску продукції та 

зміни в ній. 

2. Виразити випуск продукції у вартісному вимірі. 

3. Результати розрахунку навести в табличній формі: 

Сортність За планом Фактично 

кг % тис. грн. кг % тис. грн. 

Перший       

Другий       

Третій       

Разом       

Вартість за ціною 

1-го сорту 

      



4. Розрахувати плановий та фактичний коефіцієнти сортності. 

5.  Визначити коефіцієнт виконання плану за якістю продукції. 

6. Визначити вплив зміни сортності на обсяг випущеної продукції. 

7. Визначити бальну оцінку якості продукції за планом та фактом. 

8. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 19 

 Проаналізуйте ритмічність виробництва. 

Декади місяця Випуск продукції, тис. грн. 

План Фактично 

І 241,7 101,4 

ІІ 321,9 363,4 

ІІІ 281,4 380,2 

Разом за місяць 845 845 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити відхилення фактичних показників випуску продукції від 

планових та рівень виконання плану. 

2. Визначити структуру випуску продукції за декадами місяця 

планову, фактичну та зміни в структурі. 

3. Визначити обсяг випуску продукції, зарахований у виконання 

планового графіку виробництва та його структуру. 

4. Наведіть результати розрахунків в табличній формі: 

Декади 

місяця 

Випуск продукції, 

тис. грн. 

Вико-

нання 

плану, 

% 

Випуск продукції (% 

до підсумку за 

місяць) 

Зарахо-

вано у 

вико-

нання 

плану 

План Фак-

тично 

Від-

хи-

лен-

ня 

План Фак-

тично 

Від-

хи-

лен-

ня 

тис. 

грн. 

% 

І          

ІІ          

ІІІ          

Разом 

за 

місяць 

         

 

5. Визначити коефіцієнт ритмічності виробництва. 

6. Визначити коефіцієнт варіації. 

7. Визначити показник аритмічності випуску продукції. 

8. Розрахувати упущені можливості (доходи) підприємства у зв’язку з 

неритмічною роботою. 



9. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 20 

Квартальний обсяг виробництва становить продукції А 5040 одн. 

Проаналізувати вплив сортового складу продукції на обсяг випуску 

виробу А у вартісному виразі. 

Сорт 

продукції 

Гуртова ціна 1 одн.,  

тис. грн. 

Структура продукції, % 

план факт 

Перший 6 45 60 

Другий 5 35 30 

Третій 3 20 10 

Всього х 100 100 

Хід виконання завдання. 

1. Побудувати факторну модель залежності випуску продукції у 

вартісноми виразі від сортового складу продукції та інших 

чинників. 

2. Розрахувати зміни в сортовому складі продукції порівняно з 

планом. 

3. Визначити зміну середньої ціни продукції за рахунок структурного 

фактору. 

4. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком: 

Сорт 

продукції 

Гуртова 

ціна 

одиниці,  

грн. 

Структура продукції, % Зміна 

середньої 

ціни за 

рахунок 

структури,  

грн. 

план факт Відхи-

лення 

Перший       

Другий      

Третій      

Всього      

7. Визначити загальну зміну обсягу товарної продукції у вартісному 

виразі за рахунок зміни сортової структури випуску продукції 

методом абсолютних різниць. 

8. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 21 

Проаналізувати виконання договірних зобов’язань з відвантаження 

продукції за місяць. Виробнича потужність підприємства за виробами: 

А – 280 тис. грн., Б – 335 тис .грн.  

 



Виріб Споживач План постачання 

за угодою,  

тис.грн. 

Фактично 

відвантажено,  

тис.грн. 

А 1 80 85 

 2 80 75 

 3 125 82 

Б 1 150 150 

 2 120 105 

 3 66 63 

Разом  621 560 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити вартість недопоставленої продукції. 

2. Визначити обсяг продукції у вартісному виразі зарахований у 

виконання плану з відвантаження. 

3. Розрахувати коефіцієнт виконання договірних зобов’язань за 

видами продукції та вцілому за підприємством. 

4. Результати розрахунки навести в таблиці: 

Виріб Спо-

живач 

План 

поста-

чання за 

угодою,  

тис.грн. 

Фактично 

відван-

тажено,  

тис.грн. 

Недо-

постав-

лено 

продук-

ції,  

тис.грн. 

Зарахо-

вано у 

вико-

нання 

плану, 

тис .грн. 

Вико-

нання 

договір-

них 

зобов’я-

зань, % 

А 1      

 2      

 3      

Всьог

о 

      

Б 1      

 2      

 3      

Всьо-

го 

      

Разом       

5. Визначити показники напруженості плану та використання 

потужностей. 

6. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 22 

Визначіть рівень забезпеченості підприємства робочою силою та 

розрахувати коефіцієнт плинності кадрів. 

 



Найменування показників Минулий рік Звітний рік 

план факт 

Чисельність всього персоналу 

фірми, чол.  

 

1878 

 

 

1860 

 

 

1821 

 

 В т.ч. персонал основної 

діяльності, чол.  

1665 1660 1587 

3 них: робітники, чол. 1418 1400 1352 

Інші категорії, чол. 

 

247 

 

260 

 

235 

 Прийнято працівників, чол. 

 

300 

 

- 

- 

226 

 Звільнено всього, чол. 

 

340 

 

- 

 

287 

 В т.ч. за власним бажанням та за 

порушення дисципліни, чол. 

 

290 

 

- 

 

211 

 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити відносні показники виконання плану за наведеними 

даними. 

2. Визначити відносні показники динаміки за наведеними даними. 

3. Визначити абсолютні та відносні відхилення 9абсолютний приріст 

та темп приросту) фактичних показників по відношенню до 

планових та фактичних за попередній період. 

4. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком: 

 
Наймену-

вання 

показників 

Мину-

лий рік 

Звітний рік Факт/ 

план в 

% 

Факт/ 

мин. 

рік в % 

Відхилення 

план факт Від 

минулого 

року 

Від плану 

Абсо-

лютні 

Від-

носні 

Абсо-

лютні 

Від-

носні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чисельність 

всього 

персоналу 

фірми, чол.  

 

         

В т.ч. 

персонал 

основної 

діяльності, 

чол.  

         

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 них: 

робітники, 

чол. 

         

Інші 

категорії, 

чол. 

 

         

Прийнято 

працівників, 

чол. 

 

         

Звільнено 

всього, чол. 

 

         

В т.ч. за 

власним 

бажанням та 

за 

порушення 

дисципліни, 

чол. 

 

         

5. Визначити коефіцієнт плинності кадрів за минулий та звітній роки. 

6. Визначити коефіцієнт обороту кадрів за минулий та звітній роки: а) 

по прийому; б) по звільненню. 

7. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 23 

Проаналізувати використання фонду робочого часу. Методом 

ланцюгових підстановок (абсолютних різниць) зробити факторний 

аналіз зміни фонду робочого часу.  

Показники План Факт 

1.Середньо списочна чисельність 

робітників, чоловік. 
316 314 

2. Середня кількість днів, 

відпрацьованих одним робітником за 

рік 

310 306 

3. Середня довжина робочого дня, 

годин. 
7,8 7,65 

Хід виконання завдання. 

1. Побудувати факторну модель залежності фонду робочого часу від 

вказаних чинників. 

2. Визначити планову та фактичну величину фонду робочого часу. 

3. Визначити рівень виконання плану за всіма показниками. 



4. Визначити абсолютне відхилення фактичних показників від 

планових. 

5. Результати розрахунків навести в табличній формі: 

Показники План Факт 

Вико-

нання 

плану, 

% 

Відхи-

лення 

(+;-) 

1.Середньо списочна 

чисельність робітників, чол. 
    

2. Середня кількість днів, 

відпрацьованих одним 

робітником за рік 

    

3. Середня довжина 

робочого дня, годин. 
    

4. Фонд робочого часу, 

чоловіко – годин.  
    

6. Зробити факторний аналіз зміни фонду робочого часу будь-яким 

методом елімінування. 

7. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 24 

Проаналізувати рентабельність персоналу.  

Показники 

План Факт 

Прибуток, тис. грн. 4890 5160 

Середньооблікова чисельність персоналу, чол. 567 567 

Валовий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 14400 15430 

Обсяг виробленої товарної  продукції, тис. грн. 18140 18420 

Середньорічна вартість капіталу, тис. грн. 14196 14280 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити планову та фактичну величину валового доходу від 

реалізації, що припадає на 1 грн. виробленої товарної продукції. 

2. Визначити планову та фактичну величину прибутку на одного 

працюючого. 

3. Визначити планову та фактичну рентабульність продукції і 

рентабельність продаж. 

4. Визначити плановий та фактичний коефіцієнт обернення капіталу. 



5. Визначити планову та фактичну величину капіталу на одного 

працюючого. 

6. Визначити плановий та фактичний середньорічний виробіток у 

діючих цінах. 

7. Визначити рівень виконання плану та абсолютне відхилення за 

кожним показником. 

8. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком: 

Показники 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

%
 в

и
к
о
н

ан
н

я
 

п
л
ан

у
 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

+
;-

 

Прибуток, тис. грн.     

Середньосписочна чисельність 

персоналу, чол. 

    

Валовий дохід від реалізації продукції, 

тис. грн. 

    

Обсяг виробленої товарної  продукції, 

тис. грн. 

    

Виручка на 1 грн. виробленої товарної 

продукції, грн. 

    

Середньорічна сума капіталу, тис. грн.     

Прибуток на одного робітника, тис. 

грн. 

    

Рентабельність продаж, %     

Коефіцієнт оборотності капіталу, 

оборотів. 

    

Сума капіталу на одного працівника, 

тис. грн. 

    

Середньорічна продуктивність праці,  

тис. грн. 

    

 

9. Побудувати факторну модель залежності прибутку у розрахунку на 

одного працюючого від можливих факторів впливу. 

10. Зробити факторний аналіз зміни величини прибутку у розрахунку 

на одного працюючого в залежності від виділених факторів будь-

яким методом елімінування. 

11. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 25 

На підставі даних таблиці проаналізуйте рух робочої сили на 

підприємстві.  



Показники Минулий 

рік 

Звітний рік 

1. Середньоспискова чисельність 

працівників, чоловік 

286 284 

2. Прийнято на роботу за рік, чоловік 32 34 

3. Кількість звільнених робітників на 

протязі року. 

36 35 

4. Кількість звільнених робітників на 

протязі року за власним бажанням. 

28 26 

5. Кількість робітників, які 

відпрацювали весь рік. 

282 283 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити відносні показники динаміки та абсолютні відхилення 

за кожним показником. 

2. Результати розрахунків навести у вигляді таблиці: 

Показники Мину-

лий рік 

Звіт- 

ний рік 

Темп 

росту, % 

Відхи-

лення 

(+;-) 

1.Середньоспискова 

чисельність працівників, 

чоловік 

    

2. Прийнято на роботу за 

рік, чоловік 

    

3. Кількість звільнених 

робітників на протязі 

року. 

    

4. Кількість звільнених 

робітників на протязі 

року за власним 

бажанням. 

    

5. Кількість робітників, 

які відпрацювали весь 

рік. 

    

3. Визначити за роками коефіцієнти обороту за вибуттям та за 

прийомом. 

4. Визначити коефіцієнти плинності кадрів. 

5. Визначити коефіцієнти постійності персоналу. 

6. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 26 

Проаналізувати погодинний фонд заробітної плати. 



Показник План Факт 

Середньоспискова чисельність робочих-

погодинників. 

286 278 

Кількість днів відпрацьованих одним 

робітником у середньому за рік 

302 300 

Середня тривалість робочої зміни, годин 7,95 7,8 

Середньогодинна тарифна ставка, грн. 1,90 1,85 

Хід виконання завдання. 

1. Побудувати факторну модель фонду погодинної оплати праці. 

2. Визначити плановий та фактичний фонд погодинної оплати праці. 

3. Визначити величину оплати праці одного працівника 

середньорічну та середньоденну за плановими та фактичними 

даними. 

4. Визначити рівень виконання плану та абсолютне відхилення за 

показниками. 

5. Результати розрахунків навести в табличній формі: 
Показник План Факт Вико-

нання 

плану, 

% 

Відхи-

лення 

(+;-) 

Середньоспискова чисельність 

робочих-погодинників. 

    

Кількість днів відпрацьованих одним 

робітником у середньому за рік 

    

Середня тривалість робочої зміни, 

годин 

    

Середньогодинна тарифна ставка, 

грн. 

    

Фонд погодинної оплати праці, грн.     

Зарплата одного працівника, тис. грн.: 

    середньорічна 

    середньоденна 

    

6. Зробити факторний аналіз зміни фонду оплати праці будь-яким 

методом елімінування. 

7. Зробити висновки за розрахунками. 

Завдання 27 

Проаналізувати фонд оплати праці. Вироблено продукції за рік, у 

тис. грн: по плану – 96200; фактично-101800. 

 

 



Вид оплати праці Сума заробітної плати, 

тис. грн. 

План Факт 

1. Перемінна частина оплати праці: 9620 9880 

1.1 По відрядним розцінкам  8440 8620 

1.2 Премії за виробничі результати 1180 1260 

2. Постійна частина оплати праці 2618 2944 

2.1 Погодинна оплата праці 2318 2622 

2.2 Доплати 300 322 

3. Всього оплата праці 12238 12824 

Хід виконання завдання. 

1. Визначити питому вагу перемінної та змінної частини в загальному 

фондів оплати праці за плановими та фактичними даними. 

2. Визначити абсолютне відхилення та рівень виконання плану за 

показниками. 

3. Результати розрахунків навести у табличній формі: 

Вид оплати праці Сума заробітної плати, тис. грн. 

План Факт Відхі-

лення; 

(+,-) 

% вико-

нання 

плану 

1. Перемінна частина оплати 

праці: 

    

1.1 По відрядним розцінкам      

1.2 Премії за виробничі 

результати 

    

2. Постійна частина оплати 

праці 

    

2.1 Погодинна оплата праці     

2.2 Доплати     

3. Всього оплата праці     

4. Питома вага від загального 

фонду оплати праці, % 

- перемінної частини 

- постійної частини 

    

4. Визначити відносне відхилення за фондом оплати праці з 

врахуванням виконання плану з виробництва продукції. 

5. Побудувати факторну модель змінної частини фонду оплати праці. 

6. Зробити факторний аналіз зміни змінної частини фонду оплати 

праці будь-яким методом елімінування. 

7. Зробити висновки за розрахунками. 

 



Завдання 28 

Проаналізувати витрати на виробництво продукції. Випуск 

продукції: за планом –22050 тис. грн., фактично – 23925 тис.грн. 

Елементи витрат Сума, тис. грн. 

План Фактично 

1. Прямі матеріальні витрати 6340 7120 

2. Пряма заробітна плата з 

відрахуваннями 

6320 6710 

3. Амортизаційні відрахування 740 780 

4. Інші витрати 4630 4725 

Хід виконання завдання. 

1. Загальну суму витрат виробництва за плановими та фактичними 

даними. 

2. Розподілити витрати на постійні та змінні. 

3. Розрахувати показники структури витрат виробництва за 

плановими та фактичними даними та абсолютне відхилення в 

структурі витрат. 

4. Зробити перерахунок планових показників витрат при фактичному 

випуску продукції. 

5. Визначити зміну витрат виробництва за рахунок зміни структури 

витрат. 

6. Результати розхрахунків навести в табличній формі: 
Елементи витрат Сума, тис. грн. Структура 

витрат, % 

П
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1. Прямі матеріальні витрати        

2. Пряма заробітна плата з 

відрахуваннями 

       

3. Амортизаційні 

відрахування 

       

4. Інші витрати        

Повна собівартість         

У тому числі 

 - змінні витрати 

       

 - постійні витрати        

7. Розрахувати суми відносної економії (перевитрат) по кожному 

виду витрат і в цілому по підприємству. 

8. Зробити висновки за розрахунками. 



Завдання 29 

Проаналізувати ефективність і інтенсифікацію виробництва. 

Показники Минулій 

рік 

Звітний 

рік 

1. Обсяг виробленої продукції, тис.грн.  43960 44520 

2. Виробничий персонал, осіб. 118 121 

3. Матеріальні витрати, тис. грн.  28960 29910 

4. Основні виробничі фонді,тис. грн. 37740 37080 

5. Оборотні фонди, тис. грн. 8340 8720 

Хід виконання завдання. 

1. Оцінити продуктивність праці працівників підприємства за роками. 

2. Визначити показники матеріаловіддачі за роками. 

3. Визначити показники фондовіддачі та фондомісткості за роками. 

4. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних фондів за роками. 

5. Визначити абсолютне відхилення та темп зростання за 

показниками. 

6. Результати розрахунків навести в таблиці за зразком: 

Показники Минулій 

рік 

Звітний 

рік 

Відхи-

лення; 

(+/-) 

Темп 

росту, 

% 

1. Обсяг виробленої 

продукції, тис.грн.  

    

2. Виробничий персонал, 

осіб 

    

3. Матеріальні витрати, 

тис. грн.  

    

4. Основні виробничі 

фонді,тис. грн. 

    

5. Оборотні фонди, тис. 

грн. 

    

6. Продуктивність праці, 

тис.грн/чол. 

    

7. Матеріаловіддача, грн.     

8. Фондовіддача, грн.     

9. Фондомісткість, грн.     

10. Оборотність 

оборотних коштів, 

кількість оборотів 

    

7. Визначити величину приросту ресурсів, залучених у виробництво  

у розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва продукції. 



8. Визначення частки впливу інтенсифікації і екстенсивності на зміни 

обсягу виробництва за кожним видом залучених ресурсів. 

9. Визначити відносну економію ресурсів за кожним їх видом. 

10. Оцінити загальний рівень інтенсифікації та ефективності 

виробництва  - загальний рівень рентабельності капіталу за роками. 

11. Визначити комплексний вплив інтенсифікації на зміну обсягів 

виробництва (по всім ресурсам). 

12. Зробити висновки за розрахунками. 
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