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МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Практика студентів є складовою частиною процесу підготовки молодших 

спеціалістів у навчальних закладах. 

Метою практики є поглиблення знань, які одержали студенти в процесі 

навчання, оволодіння сучасними формами та методами економічної роботи, 

формування у них умінь і навичок, прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в сучасних економічних умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності. 

Планування та організація практики на всіх її етапах забезпечує: 

• послідовне розширення обсягу умінь, які формуються у студента, 

практичних навичок і їх ускладнення в процесі переходу від одного етапу 

практики до наступного; 

• зв'язок між практичним і теоретичним навчанням; 

• цілісність підготовки студентів для виконання основних професійних 

функцій відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Практика студентів навчальних закладів організовується відповідно до 

діючих навчальних планів та залежно від конкретної спеціальності. 

Завданням навчальної практики є поглиблення знань навчальних дисциплін, 

формування у студентів навичок за обраною спеціальністю і об’єднання 

теоретичного навчання з практичною діяльністю. 

Тривалість робочого дня студентів на навчальній практиці в навчальному 

закладі становить 6-8 академічних годин. 

Після закінчення навчальної практики студентам виставляється оцінка 

(залік) на підставі поточного контролю його роботи за період практики. 

Студенти, які не виконали програму навчальної практики з поважної 

причини, направляються на практику повторно у вільний від навчання час. 

Студенти, які не виконали без поважної причини вимог програми навчальної 

практики, або одержали незадовільну оцінку, відраховуються з навчального 

закладу. 
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БАЗИ ПРАКТИКИ, РОБОЧІ МІСЦЯ І БЮДЖЕТ ЧАСУ 
 
Базою навчальної практики є певна аудиторія, де проходять практичні 

заняття. 
Робочими місцями є аудиторія і особистий стіл студента. 
 

№з/п Назва та зміст теми Кількість 
годин 

1 Формування інформації для проведення практики 6 
2 Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-

технічного рівня підприємства 
8 

3 Аналіз використання трудових ресурсів, продуктивності 
праці та оплати праці 

8 

4 Аналіз основного виробництва 8 
5 Аналіз витрат на виробництво продукції 10 
6 Аналіз реалізації та фінансових результатів 8 
7 Аналіз фінансового стану підприємства 10 
8 Захист практики 2 
9 Всього 60 
 
Аналіз діяльності підприємства проводиться за джерелами інформації 

(2015-2017 рр.): 

- основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств 

форма № 50-сг (річна); 

- Баланс(Звіт про фінансовий стан) форма №1; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доход) форма №2. 
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Тема 1. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня 
підприємства 

Мета: Набути практичних навичок в проведенні аналізу структури земельних 

угідь і посівних площ, забезпеченості виробництва основними засобами та 

ефективності використання землі та основних засобів. 
 
Завдання 1. Проаналізувати розміри досліджуваного с.-г. підприємства.  

Таблиця1 

№ 
з

/п 
Показник 

Рік +,- до 
базового 
року  базовий  минулий  звітний  

1. Площа с.-г. угідь, га     
2. в т. ч. ріллі, га     

3. Середньорічна чисельність 
працівників, осіб     

4. Дохід (виручка) від реалізації 
продукції, тис.грн.     

5. Вартість основних фондів, тис.грн.     
 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 2: Визначити структуру землекористування с/г підприємствата 

проаналізувати її.Таблиця2 
Види угідь 201_ р. 201_ р. Відхилення (+,-) 

Площа, 
га 

Структура, 
% 

Площа, 
га 

Структура, 
% 

Площі, 
га 

Структури, 
% 

Загальна 
земельна площа 

      

Всього с.г. угідь       
з них: рілля       
сіножаті       
пасовища       
Багаторічні 
насадження 

      

ставки і 
водойми 

      

 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 3. Проаналізувати показники рівня використання землі та дати їм 
оцінку.Таблиця3 

Показник 201_р. 201_р. Відхилення 
+,- 

Посівна площа, га    
Коефіцієнт розораності с.г угідь    
Коефіцієнт забезпеченості природними 
кормовими угіддями 

   

Коефіцієнт використання ріллі    
 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Завдання 4:Визначити структуру посівних площ і дати їй оцінку. 
Таблиця 4 

Культури 
базовий рік минулий рік звітний рік 

площа, 
га % площа, 

га % площа, 
га, +,- % 

Зернові  та 
зернобобові – усього        

в т. ч. пшениця 
озима       

пшениця яра       
жито       
гречка       
кукурудза на зерно       
ячмінь озимий       
ячмінь ярий       
горох        
овес       
Соняшник       
Соя       
Ріпак озимий       
Ріпак ярий       
Картопля        
Овочі        
Кормові 
коренеплоди і       
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кормові баштанні 
всього 
Разом   100,0  100,0   

 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 5. Провести аналіз ефективності використання землі. 

Таблиця 5 
Показник 201_р. 201_р. Відхилення 

 +,-до м.р . 
ВИХІДНІ ДАНІ 

Вартість валової продукції, тис.грн.    
Вартість товарної продукції, тис. грн.    
Вироблено: молока, ц    

м’яса ВРХ (в живій вазі), ц    
Площа с/г угідь, га    
Площа ріллі, га    

РОЗРАХУНКОВІ ВЕЛИЧИНИ 
Припадає на 100 га с. г. угідь     
- молока, ц    
-м’ясаВРХ, ц    
- валової продукції, тис.грн.    
-. товарної продукції, тис. грн.    
Припадає на 100 га ріллі, ц    
- зернових    
- свинини    
Урожайність с.г. культур, ц/га    
- зернових    
- цукрових буряків    

 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Завдання 6. Провести аналіз забезпеченості основними фондами та 
ефективності їх використання. 

Таблиця 6 
№ 
з/п Показник Базисний 

рік 
Звітний 
рік  Відхилення,+,-   у %   

І. ВИХІДНІ ДАНІ 

1.1. Основні виробничі фонди с/г 
призначення, тис.грн.      

1.2. Площа с/г угідь, га      

1.3. Працівники зайняті в с/г 
виробництві, осіб     

1.4. Валова продукція, тис.грн.     
ІІ.ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ФОНДАМИ 

2.1. Фондозабезпеченість       (1.1.:1.2.)     
2.2. Фондоозброєність           (1.1.:1.3.)     

ІІІ.ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ 
3.1. Фондовіддача       (1.4.:1.1.)     
3.2. Фондомісткість  (1.1.:1.4.)     

 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Завдання7:Проаналізувати рух і стан основних фондів. 

Таблиця 7 
Показник Базисний 

  рік 
Звітний 
 рік 

Зв. рік  
в % до 
базисного 

Рух основних фондів 
1. Наявність на початок року, тис. грн.    
2. Надійшло, тис. грн.                                                                        
3. Вибуло, тис. грн.                                                                          
4. Наявність на кінець року, тис. грн.                                         
5. Річний приріст (+), зниження (-), тис. грн.      (4-1)    
6. Коефіцієнт росту  (4:1)    
7. Коефіцієнт приросту                                     (5:1)    
8. Коефіцієнт вибуття                                      (3:1)    
9. Коефіцієнт оновлення                                  (2:4)    

Стан основних фондів: 
10. Нараховано зносу, тис. грн.:    



- 7 - 

 

    а) на початок року    
    б) на кінець року    
11. Амортизаційні відрахування, тис. грн.    
12. Зал .вартість основних виробничих фондів, тис. грн.    
     а) на початок року                                                (1-10а)    
     б) на кінець року                                                 (1 -106)    
13. Коефіцієнт зносу    
     а) на початок року                                    (10а : 1 )    
     б) на кінець року                                        (106 : 4)    
14. Відхилення, всього         (136 -13а)    
15. Коефіцієнт придатності    
      а) на початок року                                     (100- 13а)    
      б) на кінець року                                       (100 - 136)    

 
Висновок:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Шляхи забезпеченості виробництва основними засобами та ефективного 
використання землі та основних засобів 

підприємства_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Тема 2. Аналіз використання трудових ресурсів, продуктивності праці та 
оплати праці 

 

Мета: Набути практичних навичок в проведенні аналізурівня оплати, рівня 

продуктивності праці, темпів їх росту, факторів, що впливають на оплату та 

продуктивність праці.  

 
Завдання 1.Визначити забезпеченість господарства трудовими ресурсами. 

Таблиця 1 
Показник Звітний рік 

План(а) Фактично(б) 
1. Середньорічначисельністьпрацівників, зайнятих у с/г 
виробництві, осіб   
2. Виробництвоваловоїпродукції тис.грн.   

3. Потреба в трудових ресурсах 
зврахуваннямрівнявиконання плану 
виробництвапродукції(1а*на % виконання плану 
виробництвапродукції):100, осіб 

Х 

 
4. Забезпеченістьгосподарстватрудовими ресурсами, %  

(1б*100:3б) Х  
5. Припадає с/г угідь на середньорічногопрацівника, га    

 
Висновок:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Завдання 3: Провести аналіз рівня продуктивності праці. 
Таблиця 3 

Показник Базисний Звітний Звітнийдо 
базисногоу % 

1.Вартість валовоїпродукції, 
тис. грн.     
а) рослинництва    
б) тваринництва    
2.Прибуток–всього, тис.грн.в т.ч.    
а) відрослинництва    
б) від тваринництва    
3.Середньорічна 
кількістьпрацівників, зайнятих в 
с/гвиробництві, осіб    
4.Вироблено валової продукції на 1 
середньорічногопрацівника, грн.    
а)в рослинництві    
б)в тваринництві    
5. Одержано прибутку на 1 
середньорічногопрацівника, грн.    
а)в рослинництві    
б)в тваринництві    

 
Висновок:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.Оцінити рівень оплати праці працівників та відповідність фонду  
оплати праці обсягу виробленої продукції. 

Таблиця 4 
Показник 

 
Звітнийрік Виконання плану 

План (а) Факт (б) (+,-) % 
1.Фонд заробітної плати, тис.грн.      

2. Вартістьваловоїпродукції, тис.грн.     
3.Витрати оплати працізрозрахунку на 
1 грн. валовоїпродукції, тис.грн.     
4. Фонд оплати праці, скоригований 
на фактичноодержанупродукцію 
(3а*2б) 

Х 
 

Х Х 



10 

 

5. Абсолютна перевитрата(+), 
економія(-) фонду заробітної плати, 
тис.грн.          (1б-4б) 

Х 
 

Х Х 

в т.ч. за рахунокзміниобсягу 
          валовоїпродукції(1а-4б) Х  Х Х 

         заробітної плати на 1 грн.  
         продукції(1б-1а) Х  Х Х 

 
Висновок:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 5: Визначити співвідношення темпів росту продуктивності праці і 

її оплати. 
Таблицяи5 

Показник 
Звітнийрік 

За планом Фактично 
1. Виробленопродукції на 1 
середньорічногопрацівника,тис.грн.   

в % до плану 100,0  

2.Середньорічна заробітна плата 1 працівника, тис.грн.   
в % до плану                    100,0  

3. Оплата 1 люд/год., (грн.) (ФЗП/л/год)   
в % до плану 100,0  

4.Коефіцієнтспіввідношення х  
 
Коефіцієнт співвідношення продуктивності праці і її оплати визначається за формулою: 

К=Іпп/Іпо, 
де Іпп – індекс продуктивності праці; 1(факт:план) 
     Іпо – індекс рівня оплати праці;      2(факт:план) 
Якщо К>1, то темпи росту продуктивності праці випереджають темпи її оплати,   
 якщо К<1, то навпаки. 
Висновок:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Завдання 6:Вивчити вплив чисельності працівників і продуктивності праці на 
вартість валової продукції. 

Таблиця 6 
Чисельністьпрацюю

чих,  
(ЧП) 

Вартістьпродукції на 1 
працівника, тис.грн. 

(ПП) 

Вартістьваловоїпродукції
, всьоготис.грн., (ВП) 

Відхиленнявід базового року 
(+,-) 

рік рік 
% вико- 
нання 

базо-
вий 
 рік 

Умовно 
звіт- 
ний 
рік 

Всього
в т.ч. за рахунок

базо- 
вий 

звіт- 
ний 

базо- 
вий 

звіт- 
ний Чисельності

працівників 
Продук
тивності

1 2 3 4 5=4/3 100 6 7=2·3 8 9=8-6 10=7-6 11=8-7 
           

 
Методом ланцюгових підставок визначаємо вплив чисельності робітників і 

продуктивності їх праці на зміну валової продукції в звітному році в порівнянні з базисним. 
 

Зміна валової продукції за рахунок зміни чисельності працюючих: 
rВПч=ВПу-ВПо, де 

rВПч=    
ЧПо – фактичнакількість робітників у базовому році 
ЧП1 – фактичнакількість робітників у звітному році  
ППо – річнийрівень продуктивності праці у базовому році 
ПП1–річнийрівень продуктивності праці у звітному році 
ВПо– обсягвалової продукції у базовому році 
ВП1–обсягвалової продукції у звітному році 
ВПу–обсягвалової продукції умовно 

Зміна обсягу валової продукції за рахунок рівня продуктивності праці: 
rВПп= ВП1-ВПу 

rВПп= 

 
Перевірка: rВПч+rВПп=ВП1-ВПо 

Розв’язок: ВП1=ЧП1*ПП1= 

  ВПо=ЧПо*ППо= 

rВП=ВП1-ВПо= 

 ВПу=ЧП1*ППо= 

ВПчп=(ЧП1*ППо)-(ЧПо*ППо) 

ВПу - ВПо 
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ВПпп=(ЧП1*ПП1)-(ЧП1*ППо) 

                                                                        ВП1             ВПу 

rВП=ВПчп+ВПпп= 

ЧПо=                            ВПо=ЧПо*ППо= 

ЧП1=                            ВП1=ЧП1*ПП1= 

ППо=                            ВПу=ЧП1*ППо= 

ПП1=                            rВП=ВП1-ВПо= 

                                      ВПчп=ВПу-ВПо= 

ВПо; ВП1;                   ВПпп=ВП1-ВПу= 

ВПу; rВП                  rВП=ВПчп+ВПпп= 

Є два рівні продуктивності праці: 
1. річний – відношення вартості валової продукції на с/р чисельність працюючих 

ПП=ВП/ЧП, грн.=  

2. погодинний – відношення вартості ВП до кількості люд/год 

ПП=ВП/люд/год, грн.= 

Висновок:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

Завдання 7. Проаналізувати вплив факторів на річний фонд оплати праці. 
Таблиця7 

Група 
працівник
ків 

Чисельність 
працівників, 

осіб 

Річний заробіток 
працівників, 
тис.грн 

Загальний фонд тис.грн. Відхилення (+,-) 
від мин. року  

рік рік 201_ р. Умов-
но 

201_ р. %до 
мин. 
року 

Всього за рах. зміни 
201_ 201_ 201_ 201_ 

чисель-
ності 

РЗП 

 1 2 3 4 5 6=2*3 7 8=(7:5) 
*100 

9= 
7-5 

10= 
6-5 

11= 
7-6 

Всього по 
підприєм- 
ству 

          

у т.ч. зайняті в 
рослиництві  

          

твариництві           
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Висновок:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів та фонду оплати 

праці, зростання продуктивності  
праці_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_ 
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Тема 3. Аналіз основного виробництва 
 
Мета: Набути практичних навичок в проведенні аналізу основного 

виробництва. 
Завдання 1: Проаналізувати площу, урожайність та валовий збір 

сільськогосподарських культур досліджуваного підприємства за три роки. 
Таблиця 1 

Культури 
Посівна площа, га В 

середньому 
за 3 роки, га 

Структура, 
посівної 
площі, % 

рік 
201_ 201_ 201_ 

1 2 3 4 5 6 
1. Зернові - всього       
в т. ч. озимі          
ярі                              
зернобобові              
2.Цукрові буряки          
3.Картопля                 
4.Овочі             
Всього (1+2+3+4)     100,0 

Культури  

Валовий збір, ц В 
середньому 
за 3 роки, ц 

201_ р.у % 
до 
всередньом
у за 3 роки 

рік 

201_ 201_ 201_ 

1. Зернові – всього      
в т.ч. озимі      
ярі        
зернобобові       
2.Цукрові буряки       
3.Картопля        
4.Овочі         

Культури  

Урожайність, ц/га В 
середньому 
за 3 роки, 

ц/га 

201_ р.у % 
до в 
середньому 
за 3 роки 

рік 

201_ 201_ 201_ 
1.Зернові – всього      
в т.ч. озимі            
ярі                         
зернобобові           
2.Цукрові буряки        
3.Картопля               
4.Овочі           
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Висновок:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 2. Проаналізувати динаміку виробництва продукції рослинництва 

та тваринництва досліджуваного підприємства. 
Таблиця 2 

Продукція 

Рік 
Баз. Мин. Звітн. Баз. Мин. Звітн. Баз. Мин. Звітн. 

П
ло
щ
а;

 га
  

П
ог
ол
ів

’я
, г
ол

 

П
ло
щ
а;

 га
  

П
ог
ол
ів

’я
, г
ол

 

П
ло
щ
а;

 га
 

П
ог
ол
ів

’я
, г
ол

 

Ви
хі
д 
пр
од
ук
ці
ї 

 з 
1г
а,

 ц
/г
а,

 го
л 

Ви
хі
д 
пр
од
ук
ці
ї 

 з 
1г
а,

 ц
/г
а,

 го
л.

 

Ви
хі
д 
пр
од
ук
ці
ї  

з 1
га

, ц
/г
а,

 го
л.

 

Ва
ло
ве

  
ви
ро
бн
иц
тв
о,

 ц
 

Ва
ло
ве

  
ви
ро
бн
иц
тв
о,

 ц
 

Ва
ло
ве

 
 в
ир
об
ни
цт
во

, ц
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Зернові  та 
зернобобові 
– усього  

         

в т. ч. 
пшениця 
озима 

         

пшениця яра          
жито          
гречка          
кукурудза 
на зерно 

         

ячмінь 
озимий 

         

ячмінь ярий          
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горох           
овес          
Соняшник          
Соя          
Ріпак 
озимий 

         

Ріпак ярий          
Картопля           
Овочі           
Приріст 
ВРХ 

         

Приріст 
свиней 

         

Молоко          
 
Висновок:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 3. Проаналізувати і виявити вплив змін посівних площ і 

урожайності на виробництво с.г. культур 
Таблиця 3 

Культури 

Посівна 
площа, га 

Урожайність, 
ц/га Валовий збір, ц Відхилення 

 (+, -), ц 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

ба
зо
ви
й 

зв
іт
ни
й 

ба
зо
ви
й 

(6
=2
х4

) 

зв
іт
ни
й 

 (7
=3
х5

) При 
базовій 

урож. і звітн. 
площі 

(8=3х4) 

Вс
ьо
го

 
(9

=7
-6

) 

П
ло
щ
і 

(1
0=

8-
6)

 

У
ро
ж
ай
ні
с

ть
 (1

1=
7-

8)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Зернові  та 
зернобобові – 
усього  

          

в т. ч. пшениця 
озима 

          

пшениця яра           

жито           
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гречка           

кукурудза на 
зерно 

          

ячмінь озимий           

ячмінь ярий           

горох            

овес           

Соняшник           

Соя           

Ріпак озимий           

Ріпак ярий           

Картопля            

Овочі            

 
Висновок:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________________
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Завдання 3:Проаналізувати і виявити вплив змін посівних площ і урожайність на виробництво с/г культур. 

Таблиця 3 

Культури  

Посівна площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц. Відхилення (+,-), ц 

За 
планом Фактично За 

планом Фактично За 
планом Фактично 

При 
плановій 

урожайності 
і фактичній 

площі 

Всього 

в т.ч. за рахунок 

Площі Урожайності 

 1 2 3=5:1 4=6:2 5 6 7=2*3 8=6-5 9=7-5 10=6-7 
Зернові-
всього            
в т.ч. озимі 
зернові           

Ярі зернові           

Зернобобові           
Кукурудза на 
зерно           
Цукрові 
буряки           

Картопля           

Овочі           
 
Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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Завдання 4:Визначити і проаналізувати економічну ефективність 
вирощування зернових культур в різних господарствах. 

Таблиця 4 

Показник Господарство 
№1 

Господарство 
№2 

Відхилення 
 (+,-) 

1.  Площа посіву, га    
2.  Валовий збірзернових, ц    
3.  Врожайність, ц/га     
4.  Виробничі витрати – всього, грн.    
5.  Собівартість 1ц, грн. (4:2)    
6.  Ціна1ц, грн.    
7.  Вартість продукції з 1га, грн.          (3*6)    
8.  Собівартість продукції з 1га, грн.(5*6)    
9.  Прибуток з 1га, грн.(6-5)*3    
10.  Рівень рентабельності, %(9/8*100)    

 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 5. Провести порівняльний аналіз виробництва продукції тваринництва. 

Таблиця 5 
Види 

продукції 
(тварин) 

Поголів’я тварин, гол. Валове виробництво 
продукції, ц 

Продуктивність 1 
голови річна, ц 

Продуктив
ність 1 гол. 
по області 
201_р. 

 201_ 201_ +,- 201_ 201_ +,- 201_ 201_ +,-  
Молоко            
Приріст 
ВРХ 

          

Приріст 
свинини 

          

 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_ 
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Завдання 6. Проаналізувати вплив факторів на валовий надій молока. 
Таблиця 6 

Поголів’я корів Надій на корову, ц Валовий надій, ц Відхилення (+,-) 
201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. умовно 201_ р. всього у т.ч. за рахунок 

Поголів’я Продук-
тивності 

1 2 3 4 5 6=2*3 7 8=7-5 9=6-5 10=7-6 
          

Висновок:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Завдання 7:Визначити рівень виробництва продукції тваринництва. 

Таблиця 7 

Показник 201_ р. 201_ р. 
Відхилення 
у % (+,-) 

Вироблено на 100 га с/г угідь:         
          - молока, ц         
          - м'яса ВРХ, ц         
Вироблено свинини на 100 га ріллі, ц         
Вироблено м'яса курей на 100 га зернових, ц         
Одержано яєць на 100 га зернових, тис. шт.         
Площа с/г угідь, га          
Площа ріллі, га      
Площа зернових, га      

Висновок:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Шляхи зростання обсягів основного виробництва досліджуваного 
підприємства____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Тема 4. Аналіз витрат на виробництво продукції 
 
Мета: Набути практичних навичок в проведенні аналізу витрат на 

виробництво продукції. 
 
Завдання 1. Провести аналіз собівартості 1ц основних видів с/г продукції. 

Таблиця 1 
 

Вид продукції 
Валове 

виробництво 
продукції, ц 

Виробнича 
собівартість,  
тис. грн. 

Собівартість 
1 ц, грн. 

Відхилення, 
по с/в, 

+,- 
201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_р. 201_ р  

Зернові та 
зернобобові – 
усього  

       

в т. ч. 
пшениця 
озима 

       

пшениця яра        
жито        
гречка        
кукурудза на 
зерно 

       

ячмінь озимий        
ячмінь ярий        
горох         
овес        
Соняшник        
Соя        
Ріпак озимий        
Ріпак ярий        
Картопля         
Овочі         
Молоко        
Приріст 
ВРХ 

       

Приріст 
свиней 

       

 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Завдання 2: Провести аналіз структури виробничої собівартості продукції 
рослинництва (окремої культури). 

Таблиця 2 
 

Статті витрат 
Минулий рік Звітний рік +,- до минулого 

тис.грн. % тис .грн. % у тис .грн. у % 
Виробнича собівартість -
усього 

 100,0  100,0   

у тому числі       
Прямі матеріальні витрати       
з них: насіння та 
посадковий матеріал 

      

Мінеральні добрива       
Пальне і мастильні 
матеріали 

      

Оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

      

Решта матеріальних витрат       
Прямі витрати на оплату 
праці 

      

Інші прямі витрати та 
загальновиробничі 
витрати- усього 

      

з них: амортизація 
необоротних активів 

      

Відрахування на соціальні 
заходи 

      

Решта інших прямих та 
загальновиробничих 
витрат 

      

Висновок:_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Завдання 3: Провести аналіз структури виробничої собівартості продукції 
тваринництва (окремого виду продукції). 

Таблиця 3 
 

Статті витрат 
Минулий рік Звітний рік +,- до минулого 

тис.грн. % тис .грн. % у тис .грн. у % 
Виробнича собівартість –
усього 

 100,0  100,0   

у тому числі       
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Прямі матеріальні витрати       
з них: корми       
Пальне і мастильні 
матеріали 

      

Оплата послуг і робіт 
сторонніх організацій 

      

Решта матеріальних витрат       
Прямі витрати на оплату 
праці 

      

Інші прямі витрати та 
загальновиробничі 
витрати- усього 

      

з них: амортизація 
необоротних активів 

      

Відрахування на соціальні 
заходи 

      

Решта інших прямих та 
загальновиробничих 
витрат 

      

Висновок: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Завдання 4: Провести аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва. 
Таблиця 4 

 
Елементи витрат 

Минулий рік Звітний рік +,- до минулого 
тис.грн. % тис .грн. % у тис .грн. у % 

Витрати на оплату праці       
Відрахування на соціальні 
заходи 

      

Матеріальні затрати-
усього 

      

у тому числі 
 насіння та посадковий 
матеріал 

      

мінеральні добрива       
пальне і мастильні 
матеріали 

      

електроенергія       
запасні частини, ремонтні 
та будівельні матеріали 

      



24 

 

для ремонту 
оплата послуг і робіт, що 
виконані сторонніми 
організаціями, та інші 
матеріальні витрати 

      

Амортизація        
Інші операційні витрати       
у тому числі орендна плата 

за земельні частки(паї) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
майнові паї 

      

Усього витрат  100,0  100,0   

 
Висновок:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Завдання 5: Провести аналіз структури витрат на виробництво продукції 
тваринництва. 

Таблиця 5 
 

Елементи витрат 
Минулий рік Звітний рік +,- до минулого 

тис.грн. % тис .грн. % у тис .грн. у % 
Витрати на оплату праці  100,0  100,0   
Відрахування на соціальні 
заходи 

      

Матеріальні затрати-
усього 

      

у тому числі 
корми – всього 

      

з них корми покупні       
інша продукція 
сільського господарства 
(гній, підстилка, яйця для 
інкубації) 
 

      

пальне і мастильні 
матеріали 
 

      

електроенергія       
запасні частини, ремонтні 
та будівельні матеріали 
для ремонту 
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оплата послуг і робіт, що 
виконані сторонніми 
організаціями, та інші 
матеріальні витрати 

      

Амортизація        
Інші операційні витрати        
у тому числі орендна плата 
замайнові паї 

      

Усього витрат       

Висновок:_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Завдання 6. Проаналізувати вплив факторів на собівартість зерна. 

Таблиця 6 
Затрати на 

1га,грн. 
Урожайність, 

ц 
Собівартість, грн. 1ц Відхилення до минулого 

року +,- 
201_р. 201_р. 201_р. 201_р

. 
201_р. Умов

-но 
201_ р. всього у т. ч. за рахунок  

затрат урожай- 
ності 

1 2 3 4 5 6=1:4 7 8=7-5 9=7-6 10=6-5 
          

 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 7. Проаналізувати вплив факторів на собівартість молока. 

Таблиця 7 
Затрати на 

1гол.,грн. 
Продуктив-

ність 1 гол., ц 
Собівартість, грн. 1ц Відхилення від минулого року 

+,- 
201_р. 201_р. 201_

 
201_р. 201_р

 
Умов 
-но 

201_ р. всього у т.ч. за рахунок  
затрат продуктивност

 
1 2 3 4 5 6=1:4 7 8=7-5 9=7-6 10=6-5 
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Висновок:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Завдання 8. Проаналізувати вплив кількісного і цінового факторів на 
собівартість молока за статтею "Оплата праці". 

Таблиця 8 
Затрати люд.-год. 
на 1ц 

Оплата люд-год Оплата праці на 1ц 
молока, грн. 

Відхилення до минулого 
року, (+,-) 

201_р. 201_р. у до% 
мину- 
лого 
року 

201_р. 201_р. у % до 
мину- 
лого 
року 

201_р. умовно 201_р. всього у т.ч. за рахунок 
продукти
вностіпра
ці 

оплати 
праці 

1 2 3=2:1*100 4 5 6=5:4*100 7 8=2*4 9 10=9-7 11=8-7 12=9-8 
            

 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Шляхи оптимізації витрат на виробництво продукції в досліджуваному 
підприємстві 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Тема 5. Аналіз реалізації та фінансових результатів 
 
Мета: Набути практичних навичок в проведенні аналізуфінансових 

результатів від реалізації продукції, впливу факторів на фінансовий результат. 
 
Завдання 1. Провести порівняльний аналіз реалізації продукції на 
підприємстві. 

Таблиця 1 
 
 

Вид продукції 

кількість реалізованої 
продукції, ц 

+,- до 
базового 
року 

В середньому 
за 3 роки 

реалізовано 
продукції, ц 

рік 
базовий  минулий звітний 

1 2 3 4 5 6 
Зернові та зернобобові – усього       
в т.ч. пшениця озима      
пшениця яра      
жито      
гречка      
кукурудза на зерно      
ячмінь озимий      
ячмінь ярий      
горох       
овес      
Соняшник      
Соя      
Ріпак озимий      
Ріпак ярий      
Картопля       
Овочі       
Інші      
Приріст ВРХ      
Приріст свиней      
Молоко      

 
Висновок:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Завдання 2. Визначити вплив факторів на виручку від реалізації продукції. 
Таблиця 2 

Вид 
продукції 

 
 
 
 

Кількість 
реалізованої 
продукції, ц 

Реалізаційна 
ціна, грн. 

 

Виручка від реалізації 
продукції, грн. 

 

Відхилення(+,-) 

мин. 
рік 

звіт. 
рік 

мин. 
рік 

 

звіт. 
рік 

мин. 
рік 

умов 
но 

звіт. 
рік 

всього 
 

у т. ч. за 
рахунок 

кіль- 
кості 

ціни 

1 2 3 4 5 6=2*3 7 8=7-5 9=6-5 10= 7-6 
Зернові та 
зернобобові 
– усього  

          

в т.ч. 
пшениця 
озима 

          

пшениця яра           
жито           
гречка           
кукурудза на 
зерно 

          

ячмінь 
озимий 

          

ячмінь ярий           

горох            

овес           

Соняшник           

Соя           
Ріпак 
озимий 

          

Ріпак ярий           

Картопля            

Овочі            
Інші           
Приріст ВРХ           
Приріст 
свиней 

          

Молоко           
 

Висновок:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 3. Розрахувати рентабельність основних видів 

продукціїдосліджуваного підприємства. 
Таблиця 3 

Продукція 

базовий рік минулий рік звітний рік 
Ц
ін
а 

1ц
, г
рн

. 

Со
бі
ва
рт
іс
ть

 1
ц,

 
гр
н.

. 
П
ри
бу
то
к 
з 1

ц,
 

гр
н.

 
Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

, 
%

 

Ц
ін
а 

1ц
, г
рн

. 

Со
бі
ва
рт
іс
ть

 1
ц,

 
гр
н.

. 
П
ри
бу
то
к 
з 1

ц,
 

гр
н.

 
Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

, 
%

 

Ц
ін
а 

1ц
, г
рн

. 

Со
бі
ва
рт
іс
ть

 1
ц,

 
гр
н.

. 
П
ри
бу
то
к 
з 1

ц,
 

гр
н.

 
Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Зернові та 
зернобобові – 
усього  

            

в т. ч. пшениця 
озима 

            

пшениця яра             

жито             

гречка             

кукурудза на 
зерно 

            

ячмінь озимий             

ячмінь ярий             

горох              

овес             

Соняшник             

Соя             

Ріпак озимий             

Ріпак ярий             

Картопля              

Овочі              

Приріст ВРХ             

Приріст свиней             

Молоко             
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Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 5. Проаналізувати рентабельність виробництва. 

Таблиця 5 
 
 
Продукція 

Виручка від 
реалізації,  
тис. грн 

Повна собівартість 
реалізації, тис. грн. 

Прибуток, (+,-) Рівень 
рентабельності, % 

201_р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 201_ р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Зернові та 
зернобобові – 
усього  

        

в т. ч. 
пшениця 
озима 

        

пшениця яра         
жито         
гречка         
кукурудза на 
зерно 

        

ячмінь 
озимий 

        

ячмінь ярий         
горох          
овес         
Соняшник         
Соя         
Ріпак озимий         
Ріпак ярий         
Картопля          
Овочі          
Приріст 
ВРХ 

        

Приріст 
свиней 

        

Молоко         
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Висновок:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Завдання 6. Проаналізувати вплив факторів на прибуток по окремих видах 
продукції методом різниць. 

Таблиця 6 
 
 
 
 
 
 

Продукція 
 

Кількість 
реалізованої 
продукції, ц 

Середня 
реалізаційна 
ціна  
1 ц, грн., 

Повна 
собівартість 
1ц., грн. 

Прибуток з 
1ц, грн. 

Прибу
ток 
всього, 
тис.гр
н. 

Відхилення 
звітного року 
доминулого 
тис.грн. 

М
ин

ул
ий

 р
ік

 

Зв
іт
ни
й 
рі
к 

Ві
дх
ил
ен
ня

  
(+

,-)
 (2

-1
) 

М
ин

ул
ий

 р
ік

 

Зв
іт
ни
й 
рі
к 

Ві
дх
ил
ен
ня

 
 (+

,-)
 (5

-4
) 

М
ин

ул
ий

 р
ік

 

Зв
іт
ни
й 
рі
к 

Ві
дх
ил
ен
ня

 
 (+

,-)
 (8

-7
) 

М
ин

ул
ий

 р
ік

 

Зв
іт
ни
й 
рі
к 

Ві
дх
ил
ен
ня

 
 (+

,-)
 (1

1-
10

) 
М
ин

ул
ий

 р
ік

 

Зв
іт
ни
й 
рі
к 

в т.ч.за рахунок 
зміни 

За
га
ль
не

(1
4-

13
) 

кі
ль
к.

 р
еа
л.

 п
ро
д.

 
(3

*1
0)

 
Ц
ін
и 

(6
*2

) 

Со
бі
ва
р.

 (9
*2

) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Зернові– 
усього  

                  

в т. ч. 
пшениця 
озима 

                  

пшениця 
яра 

                  

жито                   
гречка                   
Кукуру 
дза на 
зерно 

                  

ячмінь 
озимий 

                  

ячмінь 
ярий 

                  

горох                    
овес                   
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Соняш 
ник 

                  

Соя                   
Ріпак 
озимий 

                  

Ріпак ярий                   
Картопля                    
Овочі                    
Приріст 
ВРХ 

                  

Приріст 
свиней 

                  

Молоко                   
 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Завдання 7. Провести аналіз звіту про фінансові результати(тис. грн.) 

Таблиця 7 
 

Показник 
Рік у % до 

минулого 
року 

Відхилення 
(+,-) 

тис. грн. 
201_. 201_  

1. Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

    

2. Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

    

3. Валовий: 
прибуток 

    

збиток     
4. Інші операційні доходи     
5. Адміністративні витрати     
6. Витрати на збут     
7. Інші операційні витрати     
8.Фінансовий результат від 
операційної діяльності: 
прибуток 

    

збиток     
9. Дохід від участі в капіталі     
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10. Інші фінансові доходи     
11. Інші доходи     
12. Фінансові витрати     
13. Втрати від участі в капіталі     
14. Інші витрати     
15. Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування: 

прибуток  

    

збиток     
16. Витрати (дохід) з податку на 
прибуток  

    

17. Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

    

18. Чистийфінансовий результат 
прибуток 

    

збиток     
 
Висновок:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Шляхи поліпшення фінансових результатів від реалізації продукції 
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Завдання 8: Визначити вплив факторів на прибуток від реалізації основних видів продукції. 
Таблиця 8 

 
Висновок:_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

 
Продукція 

Обсяг реалізації, 
ц Ціна 1ц, грн Повна собів. 

1ц, грн Прибуток (+), збиток (-) Відхилення (+,-) 

рік рік рік 
мин. 
рік 

умовно 
 
 

умовно звіт. 
рік 

всього 
 
 

у т.ч. за рахунок 

мин. звіт. мин. звіт. мин. звіт. кілько 
сті ціни собів.

1 2 3 4 5 6 7=(3-
5)*1 8=(3-5)*2 9=(4- 

5)*2 
10=(4- 
6)*2 

11=10- 
7 12=8-7 13=9-8 14=10

9 
Зернові               
Цукрові 
буряки 

              

Молоко               
Яйця               
Птиця               
Яловичина               
Свинина               
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Тема 5. Аналіз фінансового стану підприємства                                          
Мета: набути практичних навичок з аналізу фінансового стану підприємства 

 
Завдання 1. Провести аналіз наявності, складу і структури активів 

підприємства 

Таблиця 1 
Актив На початок 

звітного періоду  
На кінець звітного 
періоду 

Зміна за звітний 
період 

Зміни 
структури, 
% 
(гр.4-гр.2) 

тис. 
грн 

питома 
вага,% 

тис. 
 грн. 

питома 
вага,% 

тис. 
грн. 
(гр.3-гр.1) 

в % 
(гр.5 х 
100/гр.1) 

А 1 2 3 4 5 6 7 
 І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:1000        
первісна вартість  1001        
накопичена амортизація 
                                      1002 

       

Незавершені капітальні 
інвестиції       1005 

       

Основні засоби:         
первісна вартість     1011        
знос                            1012        
Довгострокові біологічні 
активи                       1020 

       

Довгострокові фінансові 
інвестиції:  
які обліковуються за 
методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030 

       

       

інші фінансові  інвестиції                     
1035 

       

Довгострокова дебіторська 
заборгованість         1040 

       

Відстрочені податкові 
активи                      1045 

       

Інші необоротні активи                   
1090 

       

Усього за розділомІ1095        
ІІ. Оборотні активи 

Запаси                         1100  
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Поточні біологічні активи 
                                     1110 

       

Дебіторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги         1125 

       

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:  
за виданими авансами1130 

       

з бюджетом                 1135        
у тому числі з податку на 
прибуток                     1136 

       

Інша поточна дебіторська 
заборгованість             1155 

       

Поточні фінансові 
інвестиції                   1160 

       

Гроші та їхеквіваленти 
                                     1165 

       

Витрати майбутніх 
періодів               1170 

       

Інші оборотні активи 1190        
Усього за розділом ІІ 
                                      1195 

       

ІІІ. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, 
та групи вибуття      1200 

       

БАЛАНС1300  100,0  100,0    
 
Висновок:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Завдання 2: Провести аналіз складу і структури джерел надходження майна і 
засобів підприємств. 

Таблиця 2 
Пасив На початок року 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду  
Зміна за звітний 

період 
 тис.грн. питома 

вага,  
% 

 тис. 
 грн. 

питома 
вага,  

% 

в 
тис.грн.  
(гр.3-1) 

в 
% (гр.5х 
100/гр.1)

А 1 2 3 4 5 6 
1. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий)капітал 1400       
Капітал у дооцінках                         1405       
Додатковий капітал                         1410       
Резервний капітал                            1415       
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)                              1420 

      

Неоплачений капітал                       1425       
Вилучений капітал                           1430       
Усього за розділом 1                      1495       

ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
                                                            1500 

    

Довгострокові кредити банків         1510       
Інші довгострокові зобов'язання      
                                                           1515 

      

Довгострокові забезпечення           1520       
Цільове фінансування                      1525       
Усього за розділом ІІ1595       

ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків    1600       
Поточна кредиторська заборгованість 
за 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 

      

товари,роботи, послуги                  1615       
розрахунками з бюджетом              1620       

у тому числі з податку на прибуток                                      
                                                           1621 

      

розрахункамизі страхування          1625       
розрахункамиз оплати праці           1630       
Поточні забезпечення             1660       
Доходи майбутніх періодів             1665 
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Інші поточні зобов'язання               1690       

Усього за розділом     ІІІ               1695       
ІV.Зобов'язання, пов’язані з 
необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття                          1700 

      

БАЛАНС                                         1900  100,00  100,00   
Висновок:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 3. Провести аналіз фінансової стійкості підприємства за 201_рік.       

Таблиця 3 
Показник Показник Відхилення 

на поч. 
звітного 
періоду 

на кінець 
звітного 
періоду 

+, - у % 

1 2 3 4 5 
1. Власний капітал  
(підсумок І розділу пасиву балансу) 

    

2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
(підсумок ІІ розділу пасиву балансу) 

    

3. Доходи майбутніх періодів     
4. Разом власних і прирівняних до них 
джерел (стр. 1+2+3)  

    

5. Баланс     
6. Коефіцієнт фінансової незалежності 

(автономії, концентрації власного 
капіталу) (стр. 4:5)  

    

7. Довгострокові зобов’язання  
(підсумок ІІ розділу пасиву) 
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8. Поточні зобов’язання 
 (підсумок ІІІ розділу пасиву) 

    

9. Разом залучених джерел (стр. 7+8)     
10. Коефіцієнт фінансової залежності 
(концентрації залученого капіталу),  

(стр. 9:5) 

    

11. Коефіцієнт співвідношення залучених і 
власних коштів (стр.9:4) 

    

12. Оборотні активи 
(підсумок ІІ розділу активу балансу) 

    

13. Поточні зобов’язання  
(підсумок ІІІ розділу пасиву балансу) 

    

14. Власні і прирівняні до них оборотні 
кошти (стр.12 –13) 

    

15. Запаси      
16. Коефіцієнт забезпечення запасів 
власними коштами (стр.14:15) 

    

17. Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу (стр.14:1) 

    

18. Чистий прибуток (+),  
збиток (-) 

    

 
Висновок: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Провести аналіз платоспроможності підприємства за 201_рік. 

Таблиця 4 
Платіжні 

засоби 
Сума, тис. грн. Платіжні 

зобов’язання 
Сума, тис. грн. 

на 
початок 
звітного 
періоду 

на 
кінець 
звітного 
періоду 

на 
початок 
звітного 
періоду 

на 
кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 6 
1. Гроші та їх 
еквіваленти 
 

  1. Поточні 
зобов’язання 
(Усього за розділом ІІІ 
пасиву) 

  

2. Поточні 
фінансові 
інвестиції 
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3. Всього 
(стр.1+2)  

  КОЕФІЦІЄНТ 
ПЛАТОСПРОМОЖ

НОСТІ 

  

5. Дебіторська 
заборгованість 
за товари, 
роботи, послуги 

  1. Коефіцієнт 
абсолютної (миттєвої) 
платоспроможності 

  

6. Дебіторська 
заборгованість 
за 
розрахунками 

  2. Коефіцієнт швидкої 
платоспроможності 

  

3. Загальний 
коефіцієнт 
платоспроможності 
(коефіцієнт покриття) 

  

9. Всього 
(3+…+6) 

  

10. Запаси      
11. Поточні 
біологічні 
активи 

  

13. Всього 
оборотних 
активів 
(підсумок ІІ 
розділу активу) 

  

 
Висновок: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Завдання 5. Провести порівняльний аналіз показників оборотності 
оборотних активівта ефективності їх використання,визначити резерви 
прискорення оборотності активів 

Таблиця 5 
 Показник Минулий 

рік 
Звітний 
рік 

Відхилення, 
+/- 

1. Вихідні дані, тис.грн. 
1.1 Середньорічні залишкиоборотнихактивів    
1.2 Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис.грн.    
1.3 Вартість валової продукції, тис.грн.    

2. Показники оборотності оборотних активів 
2.1 Тривалість одного обороту (1.1:1.2*360), днів    
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2.2 Коефіцієнт оборотності(360:2.1або 1.2:1.1)    
2.3 Коефіцієнт завантаж. оборотних активів (1.1:1.2)    
3. Показники ефективності обертання оборотних активів 
3.1 Вартість валової продукції на 1 грн. обор.активів                  

(1.3:1.1) 
   

3.2 Сума вивільнених (-) чи додатково залучених (+) 
оборотних коштів у результаті прискорення, чи 
уповільнення швидкості їх оборотності у звітному 
році                                                   (п.2.3*п. 1.2) 

Х  Х 

Висновок:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Завдання 6. Проаналізувати стан розрахунків, дати аналітичну оцінку змінам, 
визначити напрями зменшення сум дебіторської і кредиторськоїзаборгованості. 

Таблиця 6 

Розрахунки з 
дебіторами 

На 
початок 
звітного 
періоду, 
тис. 
грн. 

На 
кінець 
вітного 
період
у, тис. 
грн. 

Відхи- 
лення, 

+/- 

Розрахунки з 
кредиторами 

На 
початок 
звітного 
періоду, 
тис. 
грн. 

На 
кінець 
звітного 
періоду, 
тис. 
грн. 

Відх
и- 

ленн
я, 
+/- 

Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

   Поточна 
кредиторська 
заборгованість 
за 
довгострокови
ми 
зобов'язаннями 

   

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:  
за виданими 
авансами 

   товари,роботи, 
послуги  

   

з бюджетом    розрахунками 
з бюджетом  

   

у тому числі з 
податку на 
прибуток  

   у тому числі з 
податку на 
прибуток  

   

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість  

   розрахунками 
зі страхування 

   

    розрахунками 
з оплати праці 
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    Інші поточні 

зобов’язання 
   

Разом     Разом     
Висновок:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Завдання 7.Розрахувати і дослідити термін обороту дебіторської і 
кредиторської заборгованості та його ефективність. 

Таблиця 7 

Показник  Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Відхилен
ня, +/-  

Вихідні дані Х Х Х 
Дебіторська заборгованість, тис.грн.    
Кредиторська заборгованість, тис.грн.    
Тривалість періоду, за який обчислюється 
оборотність, дн. 

360 360 - 

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн.    
Вартість товарної продукції, тис.грн.    
Показники оборотності заборгованості Х Х Х  
1. Термін обороту дебіторської заборгованості, дн.    
2. Термін обороту кредиторської заборгованості, дн.    
3. Питома вага дебіторської заборгованості у 
загальній сумі оборотних активів, % 

   

4. Питома вага кредиторської заборгованості у 
загальній сумі поточних зобов’язань, % 

   

5. Вартість товарної продукції з розрахунку на 1грн. 
кредиторської заборгованості, грн. 

   

 
1. Термін обороту дебіторської заборгованості визначають за формулою: 

О д.з= Д З * Т / Р 
де Од – термін обороту дебіторської заборгованості, дн.; 
 Д з – дебіторська заборгованість, грн.; 
 Т  – тривалістьперіоду, за який обчислюється оборотність, дн.; 
 Р– обсяг реалізованої продукції. 
2. Термін обороту кредиторської заборгованості визначають 

О к. з.= К З* Т / Р 
де О к. з. – термін обороту кредиторської заборгованості, дн. 
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3. Питома вага дебіторської заборгованості у загальній сумі оборотних активів 

сума дебіторської заборгованості ІI р. активу балансу х 100%  
підсумок II розділу активу балансу 

 
4. Питома вага кредиторської заборгованості у загальній сумі поточних зобов’язань 

сумакредиторської заборгованості (пасив балансу)*100%   
підсумок IІІ р. пасиву  

5.Вартість товарної продукції на 1 грн. кредиторської заборгованості: 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (2000 ф. 2) 

сума кредит.заборгованості  (пасив балансу) 
Висновок:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Завдання 8:Провести групування оборотного капіталу за ступенем 
ліквідності.                                                                                                    Таблиця 8 

Групи оборотного капіталу, тис.грн.  201_р. 201_р. 201_ р. Відхилення
(+,-) 

Група 1. 
- Гроші та їх еквіваленти  

    

- Поточні фінансові інвестиції     
Група 2.- Дебіторська заборгованість      
Група 3.-  
- Запаси 

    

- Поточні біологічні активи     
Висновок:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Завдання 9. Провести аналіз платоспроможності підприємства та 
ліквідності його активів, дати аналітичну оцінку визначеним показникам. 

Таблиця 9 
Показник Минулий 

рік 
Звітний 
рік 

Відхилення, 
 ± 

Оптимальний 
рівень 

1. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

   0,2-0,3 
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2. Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 

   0,7-0,8 

3. Загальний коефіцієнт покриття    =1 
4. Коефіцієнт критичної 
ліквідності 

   >1 

5. Коефіцієнт співвідношення 
прибутку до активів 

   >1 

6. Коефіцієнт 
платоспроможності 

   понад 2 - 2,5 

 
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності = гроші та їх еквіваленти + поточні фін. інвестиції 
поточні зобов'язання 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності =  гроші та їх еквіваленти 
                                                                   поточні зобов'язання 
3. Загальний коефіцієнт покриття =             оборотні активи 
                                                                      поточні зобов'язання 
4.Коефіцієнт критичної ліквідностї =оборотні активи–запаси 
поточні зобов'язання 
5. Коефіцієнт співвідношення валового прибутку і активів =   валовий прибуток 
                                                                                                              сума активів 
6. Коефіцієнт платоспроможності =  платіжні засоби 
                                                            поточні зобов'язання 
Платіжні засоби – цегроші та їх еквіваленти + запаси + дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги.  
 
Висновок: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Шляхи поліпшення фінансового стану досліджуваного підприємства  

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Під час аналізу діяльності підприємства виявлені : 
- недоліки  
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
- позитивні зміни 
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
Загальна оцінка діяльності підприємства (задовільна, незадовільна) 
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Шляхи удосконалення діяльності досліджуваного підприємства 
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Підпис  аналітика ________________Дата___________________  


