
Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

 

Лекція 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

План 

  1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.  

 2. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному та вартісному виразі. Оцінка динаміки 

обсягу продукції виробництва. 

 3. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх 

розрахунку. 

 4. Аналіз номенклатури, асортименту і структури випуску продукції. 

 5. Аналіз якості продукції, робіт і виробничого браку підприємства. 

 

Основні терміни та поняття: Виробництво продукції, виробнича потужність підприємства, товарна 

продукція, валовий оборот, реалізована продукція, чиста продукція. натуральні та вартісні показники, 

інтенсивні та екстенсивні фактори 

 

Питання 1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції, 

робіт і послуг. 

       Метою аналізу виробництва та реалізації продукції є: 

1) пошук шляхів збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції порівняно з конкурен-

тами; 

2) розширення частки ринку за максимального використання виробничих потужностей; 

3) збільшення прибутку підприємства. 

       Основне завдання комплексного аналізу виробництва та реалізації продукції –  це аналіз 

конкурентних позицій підприємства та його здатності швидко маневрувати ресурсами в разі зміни 

кон’юнктури ринку. 

       Це завдання реалізують шляхом розв’язання окремих аналітичних завдань: 

1. Оцінка якості планування виробництва, напруженості та обґрунтованості планів діяльності. 

2. Оцінка виконання виробничої програми за асортиментом, якістю і ритмічністю.  

3. Визначення основних факторів, що вплинули на загальні обсяги виробництва протягом останніх 

років, зокрема у звітному періоді. 

Етапи аналізу: 

1. Аналіз обсягу і структури  виробництва продукції. 

2. Аналіз якості продукції 

3. Аналіз ритмічності виробництва 

4. Аналіз виконання договірних зобов’язань і продажу продукції 

5. Аналіз збільшення обсягу виробництва та реалізації 

 

Інформаційна база для аналізу виробництва та реалізації продукції: 

 

1. Первинна документація: акт приймання, акт про брак, відомість випуску готової продукції, 

відомість про брак, накладна на здачу готової продукції на склад, прибутково-видаткова 

накладна, приймально-здавальні документи, рахунок-фактура, свідоцтво про якість товару, 

сертифікат відповідності державній системі сертифікації, товарно-транспортна накладна. 

 

2. Фінансова звітність: форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про 

фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), форма № 5 «Примітки до річної фінансової 

звітності»  

 

3. Статистична звітність: форма № 1-підприємство «Звіт про основні показники діяльності 

підприємства», форма № 1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську 



заборгованість», форма № 1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової 

продукції (робіт, послуг)», форма № 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг». 

 

4. Інші джерела: рапорти про випуск продукції, здачу готової продукції, дані про простої 

обладнання, журнал техніко-економічних показників роботи цеху, робочі наряди, дані про 

якість продукції, планові матеріали відповідного відділу, результати попередніх аналітичних 

досліджень. 

 

Питання 2. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному та вартісному виразі. Оцінка 

динаміки обсягу продукції виробництва. 

 

       Вартісні показники виробничої програми є універсальними показниками в системі оцінки обсягів 

виробництва. 

                                                      До них належать такі: 

1. Товарна продукція – характеризує обсяг готової продукції, напівфабрикатів, призначених для 

реалізації стороннім організаціям, а також робіт і послуг промислового характеру, що виконані 

для інших підприємств:  

ТП = ГП + ПФ + Пп + Об, 

де ГП – готова продукція, грн; ПФ – напівфабрикати, що їх реалізують стороннім споживачам, 

грн;  

Пп – роботи промислового характеру, що їх виконують для інших підприємств, грн;  

Об – вартість переробки продукції з давальницької сировини, грн. 

 

2. Валовий оборот характеризує загальні обсяги продукції і робіт, що виготовили всі підрозділи 

підприємства, незалежно від призначення – для власних потреб чи для реалізації – за певний 

період 

ВО = ВП + ВЗО, 

           де ВП – валова продукція, грн; 

          ВЗО – внутрішньозаводський оборот, грн  

 

3. Реалізована продукція – це товарна продукція, яку фактично відвантажили і яку оплатили 

споживачі, за певний період:  

РП = ТП + (Гп – Гк) + (Зп – Зк), 

 де ТП – товарна продукція, грн;  

Гп, Гк – залишки готової нереалізованої продукції на початок і кінець періоду, грн;  

Зп, Зк – залишки відвантаженої продукції, строк оплати якої ще не настав, і продукції на 

відповідальному зберіганні у покупців на початок і кінець періоду, грн 

 

4. Чиста продукція – характеризує додаткову вартість, створену на підприємстві за певний 

період:  

ЧП = ТП – (МВ + А), 

           де ТП – товарна продукція, грн; МВ – матеріальні витрати на виробництво продукції, грн;  

          А – сума амортизаційних відрахувань за період, грн. 

 

       Важливе значення для оцінювання виконання виробничої програми мають натуральні показники 

обсягів виробництва та реалізації продукції (штуки, метри, тонни тощо). Їх застосовують для аналізу 

обсягів виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції. 

       Умовно-натуральні показники, як і вартісні, слугують для узагальненої характеристики обсягів 

виробництва продукції. Наприклад, на консервних заводах користуються таким показником, як тисячі 

умовних банок, на ремонтних підприємствах – число умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості – 

умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості, тощо. 



 Показники динаміки обсягу виробленої і реалізованої продукції: 

1) темпи зростання (базовий та/або ланцюговий); 

 2) темпи приросту (базовий та/або ланцюговий); 

 3) середньорічні темпи зростання (приросту). 

 

Питання 3. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, 

методика їх розрахунку. 

       Зростання виробництва продукції як один із головних факторів виходу з економічної кризи має 

забезпечуватися інтенсифікацією використання виробничих ресурсів (основних виробничих фондів, 

трудових і матеріальних ресурсів) завдяки впровадженню досягнень науково-технічного прогресу 

(техніко-економічних факторів). 

       Тому наступним етапом аналізу є визначення впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на 

приріст обсягу продукції. 

Екстенсивні фактори: 

1) чисельність персоналу; 

2)  середня вартість основних засобів; 

3) матеріальні витрати. 

Інтенсивні фактори: 

1) продуктивність праці; 

2) фондовіддача; 

3) матеріаловіддача. 

 

 

Питання 4. Аналіз номенклатури, асортименту і структури випуску продукції 

 

       Номенклатура – перелік найменувань виробів із зазначенням кодів згідно із загальнодержавним 

статистичним класифікатором продукції. 

        Асортимент –сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються 

відповідними техніко-економічними показниками 

       Виконання завдання за заданою номенклатурою аналізують методом порівняння фактичного і 

планового випуску продукції за виробами. 

Виконання плану за асортиментом можна оцінювати в такі способи: 

 – за найменшим відсотком;  

 – за позиціями асортименту; 

 – за середнім відсотком. 

        Суть способу найменшого відсотка – до виконання завдання з випуску продукції за 

асортиментом зараховують найнижчий відсоток серед визначених, але не вище за 100%. 

       Суть способу оцінки позицій асортименту – виявлення питомої ваги в усій обов’язковій 

номенклатурі тих позицій, за якими завдання виконано. 

        Суть способу середнього відсотка – з кожної позиції до виконання плану за асортиментом 

зараховують фактично випущену продукцію, але не вище за передбачену плановим завданням. Обсяг 

продукції, яку зарахували до виконання плану, відносять до планового обсягу випуску й обчислюють 

відсоток. Визначений у такий спосіб відсоток називають середнім, або коефіцієнтом 

асортиментності. 

Кас = (Фактичний випуск у межах плану  ÷ Плановий випуск) × 100% 

       Продукцію, випущену понад завдання або не передбачену завданням, не беруть до розрахунку 

виконання плану за асортиментом. 

       Аналіз випуску продукції за складом дає можливість вивчити суттєвість структурних зрушень 

(зміну питомої ваги окремих видів продукції в загальному її обсязі). Це важливо з огляду на те, що 

зміна структури випуску продукції справляє значний вплив на витрати, фінансові результати й обігові 

кошти підприємства. 



       Структура – це співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. 

Виконати план за структурою продукції – означає зберегти у фактичному випуску продукції 

заплановане співвідношення окремих її видів.  

       Вплив зміни структури виробництва на економічні показники діяльності підприємства визначають 

різними методами: прямого рахунку за всіма виробами, середніх цін, ланцюгових підстановок, 

абсолютних різниць. 

 

Питання 5. Аналіз якості продукції, робіт і виробничого браку під- приємства 

       

 Аналіз якості продукції ґрунтується на системі численних показників, серед яких виокремлюють 

загальні і часткові, прямої та побічної дії. 

Узагальнювальні показники якості продукції: 

1) питома вага продукції, що одержала товарні знаки;  

2) відповідність міжнародним стандартам;  

3) сортність (легка, харчова, хімічна промисловість, інші галузі);  

4) марочність (харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів); 

5) вміст корисних речовин або шкідливих домішок (% загального обсягу або ваги);  

6) строк служби (ресурс) і надійність;  

7) призначення одного з часткових показників якості як єдиного провідного (міцність матеріалів, 

калорійність харчів, теплотворність палива тощо) 

       Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, перевагу слід  надавати об’єктивним і 

кількісним показникам якості, які забезпечують належну точність визначення стану якості продукції.  

       Найвдалішою ілюстрацією цього може бути аналіз показника сортності продукції. 

 

Середній коефіцієнт сортності можна визначити: 

1) як відношення кількості продукції першого сорту до загальної кількості;  

2) відношення вартості продукції всіх сортів до можливої вартості продукції за ціною першого. 

       Частина виробів у процесі виробництва псується через порушення технології, несправності 

устаткування або низьку кваліфікацію чи несумлінність робітників. Це явище має назву «брак 

продукції». 

       Браком вважають вироби, деталі, а також роботи, що за якістю не відповідають умовам стандартів 

або технічних умов. 

Причини браку: 

 недостатній рівень кваліфікації робітників 

 несправне обладнання чи вимірювальна техніка 

 відхилення від технологічного процесу  

 використання неякісних сировини і матеріалів 

 недосконалість упакування чи маркування 

 порушення строків зберігання і перевезення. 

 

       Під час аналізу оцінюють динаміку браку за абсолютною сумою, тобто порівнюють фактичні 

втрати від браку у звітному періоді з аналогічними показниками попередніх періодів. 

Визначають питому вагу браку в загальному випуску промислової продукції. 

Визначають втрати від браку і втрати продукції. 

       У процесі аналізу вивчають причини допущеного браку за місцем його виникнення і за центрами 

відповідальності. 

 

Викладач                                                                                                     С.В.Верблюд 

 

 



 

 

 

 

 


