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ВСТУП 

 

Прикладна статистика – це наука про методи обробки статистичних 

даних, отриманих у результаті досліджень. 

Важливою умовою правильного сприйняття і практичного використання 

статистичної інформації, кваліфікованих висновків і обґрунтованих прогнозів є 

знання статистичної методології кількісної сторони соціально-економічних 

явищ, природи масових статистичних сукупностей, пізнавальних властивостей 

статистичних показників, умов їх застосування в економічному дослідженні. 

Формування ринкового господарства закономірно обумовлює 

необхідність статистичного дослідження господарської діяльності 

підприємства. На сучасному етапі однією з актуальних проблем розвитку 

підприємств є обгрунтування прийняття управлінських рішень стосовно 

основних напрямків роботи. Серед найважливіших необхідно відзначити 

статистичне вивчення основних і оборотних засобів, обсягів виробництва і 

реалізації продукції, витрат праці персоналу, собівартості продукції, 

фінансових результатів діяльності. 

Метою вивчення дисципліни «Прикладна статистика» є формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок з методології 

прикладної статистики для подальшого навчання і практичної діяльності; 

поєднання теоретичного матеріалу з практикою вирішення конкретних завдань 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, розуміння сутності 

розрахункових формул, уміння оцінювати результати діяльності підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

− базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

− зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 

виявлення зв’язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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− основи збирання, перевірки й оцінювання статистичної інформації, 

розробки статистичних формулярів; 

− техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників 

(абсолютних, відносних, середніх) та їх економічну інтерпретацію; 

− статистичну оцінку однорідності зібраного статистичного матеріалу;  

− вивчення динаміки показників діяльності підприємства, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку;  

− аналіз взаємозв’язаних показників, методів оцінювання впливу різних 

факторів на зміну результативного показника;  

− методологію економічної статистики, зокрема статистики підприємств, 

розрахункові формули для аналізу та оцінювання кінцевих результатів 

діяльності підприємства; 

уміти: 

− аналізувати і порівнювати соціально-економічні ситуації, визначати 

взаємозв’язки між ними;  

− організовувати і проводити статистичне спостереження;  

− застосовувати основні прийоми і методи збору і обробки статистичної 

інформації та здійснювати зведення і групування даних; 

− грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 

− використовувати методику статистичного аналізу соціально-

економічних процесів і явищ та будувати і читати статистичні таблиці, графіки 

і діаграми; 

− виконувати статистичні розрахунки та уміти інтерпретувати отримані 

показники (відносні, середні величини, показники варіації, динаміки, індекси); 

− проводити статистичний аналіз з використанням комп'ютерних 

програм; 

− використовувати методи статистичного оцінювання і прогнозування; 

− виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ; 

− здійснювати оцінювання господарсько-фінансової діяльності 

підприємства на основі розрахованих статистичних показників. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Сутність прикладної статистики. Предмет і завдання 

статистики підприємств 

Мета: знати поняття, основні завдання та функції прикладної статистики; 

уміти розрізняти і застосовувати методи прикладної статистики для аналізу 

діяльності підприємств. 

Короткі теоретичні відомості 

Статистика – це суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону суспільних 

явищ у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах місця 

і часу. Прикладна статистика – наука про методи обробки статистичних даних, 

отриманих у результаті досліджень.  

На сучасному етапі перед прикладною статистико стоїть ряд важливих 

задач щодо перебудови аналітичної роботи з вивчення усіх видів ресурсів та їх 

пропорційного використання підприємством. Статистика підприємства, 

використовуючи статистичні показники і методи аналізу, забезпечує процес 

обґрунтування управлінських рішень. 

Статистичний аналіз діяльності підприємства – це комплексне вивчення 

роботи підприємств і його об'єднань з метою об’єктивної оцінки його 

результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності 

господарювання. Досягнуті результати оцінюються з погляду їх відповідності 

вимогам об'єктивних економічних законів розвитку суспільства.  

Статистичний аналіз підприємств здійснюється за допомогою ряду 

статистичних методів:  

1. Метод групування – він дозволяє одержати науково обґрунтовані 

середні величини, які характеризують досліджувані сукупності, тобто 

використовуються для узагальнення й типізації явищ, та слугують для 

розкриття змісту середніх, для з’ясування впливу окремих одиниць на ці 

середні.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Використовуються групування наявні у звітності й спеціально проведені 

додатково. Групування дає змогу визначити сутність аналізованих явищ і 

процесів, систематизувати матеріали аналізу, знайти й пустити в хід резерви 

підвищення ефективності господарювання. 

2. Метод порівняння. З його допомогою оцінюється робота підприємств, 

вивчається вплив окремих факторів на виконання плану й виявляються резерви. 

У разі застосування методу порівняння необхідно забезпечити порівнянність 

вихідних даних, що досягається дотриманням ряду умов, до числа яких 

належать: єдність оцінювання (окремо виявляється вплив зміни оцінки); 

усунення впливу зміни обсягу й асортиментної структури; порівнянність 

календарних періодів. 

3. Метод аналізу динаміки та взаємозв’язків. Однією з особливостей 

масових явищ є їх безперервний розвиток у динаміці. Так, протягом певного 

часу мають місце відповідні зміни фінансового-господарських процесів. Тому 

одним із важливих завдань статистики є вивчення масових явищ у їх розвитку 

за часом. Це задачі вирішують побудовою та аналізом рядів динаміки.  

Усі масові явища та процеси на підприємстві взаємозв’язані та 

взаємозумовлені і зв’язок між ними має причинно-наслідковий характер. Суть 

причинного зв’язку полягає в тому, що за необхідних умов одне явище 

зумовлює інше і в результаті такої взаємодії виникає наслідок.  

Особливу актуальність має вивчення взаємозв’язку в умовах ринкової 

економіки і являє собою важливу функцію діяльності менеджерів. Вивчення 

механізму ринкових зв’язків, взаємодії попиту і пропозиції, вплив обсягу і 

складу пропозиції товарів на обсяг і структуру товарообороту, формування 

товарних запасів, прибутку та інших якісних показників має першорядне 

значення для прогнозування кон’юнктури ринку та рішення багатьох питань 

успішного ведення бізнесу. 

4. Метод розробки аналітичних показників. Він дає можливість 

охарактеризувати вплив окремих факторів на виконання плану й визначення 

резервів. У процесі аналізу не тільки використовуються показники, наявні в 
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плані, обліку й звітності, але на їх основі обчислюються похідні показники, що 

дозволяє повніше охарактеризувати різні сторони роботи підприємства і їхній 

вплив на виконання плану. 

5. Метод визначення та вимір впливу окремих факторів на їх 

взаємозв’язок.  

Виявлення, вимір й елімінування впливу окремих факторів на результат 

їхньої взаємодії засновано на деталізації показників, що дозволяє роздільно 

розглянути кожний з досліджуваних факторів (вірніше, комплекси факторів) у 

відриві від інших, хоча в процесі фінансово-господарської діяльності вплив їх 

переплітається. Штучне розчленовування факторів досягається в результаті 

застосування методу абстракції. 

6. Метод прогнозування.  

Прогноз – це науково обґрунтоване судження про можливий стан об'єкта 

в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого 

стану. Процес розроблення прогнозів називається прогнозуванням. Одним з 

найважливіших напрямів прогнозування суспільного розвитку є соціально-

економічне прогнозування. 

Прогнозування є сполучною ланкою між теорією і практикою. У 

методології прогнозування розрізняють два аспекти: теоретичний та 

управлінський. Теоретичний аспект полягає в тому, що за допомогою 

прогнозування здійснюється аналіз реальних фактів і причинно-наслідкових 

зв’язків, оцінювання й опис можливих і бажаних перспектив розвитку об’єкта. 

Статистичний звіт – документ, у якому наведено статистичні дані про 

роботу підприємства; він подається до спеціальної установи (регіональний 

орган державної статистики) в затверджені терміни за підписами 

уповноважених осіб. 

Завдання до теми 

 Розподіліть приватні підприємства регіону за розміром товарообігу, якого 

вони здобули в серпні поточного року, на групи з однаковими інтервалами 

(табл. 1), опишіть кожну з них. У кожній групі підрахуйте кількість приватних 
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підприємств, суму товарообігу, суму витрат обігу. Результати групування  

подайте  в табличній формі.  

 Таблиця 1 – Вихідні дані  

№ пор   Товарообіг, млн грн   Витрати обігу, млн грн   Прибуток, млн грн  
1 390 14 40 
2 190 8 15 
3 180 8 15 
4 450 16 42 
5 200 10 20 
6 390 14 40 
7 180 10 13 
8 250 11 25 
9 330 12 25 

10 240 8 21 
11 300 11 24 
12 230 10 15 
13 420 12 36 
14 190 14 12 
15 450 15 42 
16 200 8 23 

Усього 4590 181 408 
 

Контрольні питання 

1.  Які функції виконує прикладна статистика для менеджерів у сучасних 

умовах господарювання?  

2.  Яким чином результати статистичного аналізу використовуються в 

роботі менеджера? 

3. Охарактеризуйте існуючі типи статистичних графіків за видом 

вирішуваних соціально-економічних завдань.  

4.  Яким чином здійснюється організація аналітичної роботи на 

підприємстві? 

5. Визначте джерела формування статистичної інформації.  

6. Що передбачають структурні обстеження підприємств? 

7. Охарактеризуйте види статистичної звітності підприємств. 

Література: [4, 7, 8, 10, 18, 21]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Статистика виробничого потенціалу підприємства 

Мета: знати методику статистичного вивчення виробничого потенціалу 

підприємства; уміти розраховувати та аналізувати показники ефективності 

використання основних фондів. 

Короткі теоретичні відомості 

Матеріальною основою виробничого процесу є насамперед засоби праці, 

що характеризують технічний і економічний рівень розвитку підприємства. На 

підприємствах сукупність засобів праці набуває економічної форми основних 

фондів. За економічним призначенням їх поділяють на виробничі та 

невиробничі. 

Основні виробничі фонди багаторазово беруть участь у виробничому 

процесі, поступово зношуються і, не змінюючи своєї натуральної форми, 

частинами переносять свою вартість на готовий продукт у вигляді відрахувань 

на їх амортизацію. 

Основні невиробничі фонди (фонди житлово-комунального господарства, 

освіти, охорони здоров’я, науки, культури, органів управління і оборони та ін.) 

використовуються для надання послуг, функціонують тривалий час і поступово 

зношуються, але не беруть участі у виробництві матеріальних благ, тому 

втрачена ними вартість не переноситься на продукт. 

Залежно від ступеня участі різних елементів основних фондів у 

виробничому процесі виділяють їх активну й пасивну частини. 

Активна частина основних фондів – це ті їх елементи, які безпосередньо 

беруть участь у виробничому процесі (машини та устаткування, вимірювальні 

та регулювальні прилади, виробничі інструменти, транспортні засоби та ін.).  

Підвищення активної частини основних фондів свідчить про зростання 

технічного озброєння праці та сприяє поліпшенню використання засобів праці 

й підвищенню її продуктивності. 



 11

Пасивна частина основних фондів – це засоби праці, що забезпечують 

нормальні умови процесу виробництва (будівлі, споруди, виробничий та 

господарський інвентар та ін.). 

Залежно від поставлених завдань у статистиці основні фонди групують 

також за натурально-предметним складом, формами власності, територіальною 

ознакою та ін. Питома вага виділених у класифікації груп основних фондів у їх 

загальній величині являє собою структуру основних фондів. 

Для характеристики технічного стану основних фондів використовують: 

– коефіцієнт зносу – характеризує ту частину вартості основних фондів, 

яка перенесена на готовий продукт при їх використанні і визначається 

відношенням суми зносу (різниці повної та залишкової вартості основних 

засобів) до повної вартості основних фондів; 

– коефіцієнт придатності – характеризує ту частину вартості основних 

фондів, яка не перейшла на створюваний продукт і розраховується 

відношенням залишкової вартості основних засобів до їх повної вартості або як 

різниця між 100 % і коефіцієнтом зносу (у %). 

Для статистичного вивчення інтенсивності руху основних фондів 

використовують такі показники: 

– коефіцієнт надходження – розраховують як відношення повної вартості 

основних фондів, що надійшли в звітному періоді на підприємство, до повної 

вартості основних засобів на кінець періоду; 

– коефіцієнт оновлення – обчислюють як відношення вартості лише 

нових основних фондів, що надійшли за звітний період на підприємство, до 

повної вартості основних засобів на кінець періоду; 

– коефіцієнт вибуття – розраховують як відношення вартості основних 

фондів, що вибули за звітний період із підприємства, до повної вартості 

основних засобів на початок даного періоду. 

Оцінюються основні засоби за первісною (початковою) вартістю – 

вартістю придбання, зборів, витрат на доставку, встановлення, монтаж.  
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Залишкова вартість – це первісна (або відновлена) вартість за мінусом 

суми амортизації. 

Завдання до теми 

 

Задача 2. На підприємстві вартість основних фондів на початок року 

склала 300 тис. грн, на кінець року – 400 тис. грн; знос основних фондів на 

початок року – 35 тис. грн, на кінець року – 45 тис. грн. Уведено нових 

основних фондів на суму 150 тис. грн і вибуло на суму 100 тис. грн. 

Розрахувати показники стану основних фондів підприємства. 

Контрольні питання 

1. За якими напрямами класифікуються основні засоби з метою 

статистичного дослідження? 

2. На які групи поділяються об’єкти основних засобів?  

3. Назвіть основні засоби, які відносяться до активної частини. 

4. Які основні засоби відносяться до пасивної частини? 

5. Охарактеризуйте показники, за якими оцінюється рух основних засобів 

на підприємстві. 

6. Яким чином розраховується середньорічна вартість основних засобів? 

Література: [4, 7, 9, 13, 21]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Статистичне вивчення оборотних засобів підприємства 

Мета: знати існуючі інструменти статистичного вивчення оборотних 

Задача 1. Визначити показники ефективності використання основних 

засобів (фондовіддачу та фондомісткість), коефіцієнт фондоозброєності 

підприємства, проаналізувати їх в динаміці. 

Показник тис. грн 
минулий рік звітний рік

Середньорічна первісна вартість основних засобів 600 750 

Вартість виробленої продукції 1000 1400 

Середньооблікова чисельність робітників 50 55 
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засобів підприємства; уміти розраховувати і аналізувати показники 

ефективності використання оборотних коштів. 

Короткі теоретичні відомості 

Оборотні засоби – це засоби, які беруть участь тільки в одному 

виробничому циклі та повністю переносять свою вартість на готовий продукт. 

Це сировина, матеріали, пальне, тара, витрати на незавершене виробництво і 

напівфабрикати власного виробництва, малоцінні швидкозношувані предмети. 

Оборотні фонди – грошові кошти, вкладені у виробничі оборотні фонди і 

фонди обігу. Фонди обігу – це залишки нереалізованої готової продукції, 

грошові кошти, інші фінансові активи. 

Оборотні кошти підприємства класифікуються за такими ознаками:  

1. За натурально-речовою формою: виробничі товари, призначені для 

споживання в ході нормального операційного циклу; оборотні кошти, 

безпосередньо вкладені у виробництво; готова продукція; грошові кошти та їх 

еквіваленти і засоби в розрахунках; поточні фінансові інвестиції. 

2. За сферами та стадіями обігу: кошти у сфері виробництва й кошти у 

сфері обігу. 

3. За принципами організації: нормовані оборотні кошти та ненормовані 

оборотні кошти.  

4. За джерелами фінансування оборотні кошти діляться на власні й 

залучені. 

Величина оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в 

основному тривалістю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем 

розвитку техніки, досконалістю технології й організації праці. Сума коштів 

обігу залежить головним чином від умов реалізації продукції й рівня організації 

системи постачання й збуту продукції. 

Співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене 

у відсотках, називається структурою оборотних коштів.  

Наявність оборотних коштів має велике значення для створення 

нормальних умов виробничої й фінансової діяльності підприємства, тому 
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раціональна організація оборотних коштів має першорядне значення для всієї 

економічної роботи підприємства. 

Прискорення обороту коштів шляхом скорочення періодів виробництва й 

обігу створює можливість збільшити обсяг суспільного виробництва в 

результаті більш швидкого відшкодування й повторного використання 

авансованих оборотних коштів.  

Оборотність оборотних коштів підприємства – це повернення оборотних 

засобів, авансованих для створення продукції. На основі показників 

оборотності можна вивчати ефективність використання оборотних засобів. 

Оборотність оборотних коштів характеризується показниками: 

1.Коефіцієнт оборотності (швидкість обороту): 

Коб = РП/ОС, 

де РП – обсяг (або собівартість) реалізованої продукції; ОС – середньорічний 

залишок оборотних коштів. Чим вище коефіцієнт оборотності, тим краще 

використовуються оборотні кошти. 

2. Тривалість одного обороту в днях (Доб) дозволяє визначити, протягом 

якого часу оборотні кошти проходять усі стадії кругообігу (роблять повний 

оборот): 

Доб = Т/Коб, 

де Т – число календарних днів періоду (360 днів – рік, 90 днів – квартал, 30 днів 

– місяць). Зменшення тривалості одного обороту свідчить про поліпшення 

використання оборотних коштів. 

3. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів – зворотний показник 

коефіцієнта оборотності, показує суму оборотних коштів, витрачених на 1 грн 

реалізованої продукції: 

Кз = ОС/РП 

4. Зміна оборотності коштів (сума вивільнених або додатково 

залучених оборотних засобів) визначається як різниця між тривалістю 

одного обороту за звітний період і тривалістю одного обороту за базовий 

(плановий) період, помножена на одноденний обсяг реалізації продукції. 
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У результаті порівняння показників оборотності оборотних коштів 

виявляється її прискорення або уповільнення. Вивільнення оборотних коштів 

унаслідок прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним.  

Абсолютне вивільнення має місце, якщо фактичні залишки оборотних 

коштів менше залишків попереднього періоду у разі збереження чи 

перевищення обсягу реалізації за розглянутий період. Відносне вивільнення має 

місце, якщо темп зростання обсягу реалізації продукції випереджає темп 

зростання залишків оборотних коштів. 

Завдання до теми 

Задача 1. За наведеними в таблиці вихідними даними визначити і 

проаналізувати в динаміці: 

–  швидкість обороту оборотних коштів; 

–  тривалість одного обороту оборотних коштів; 

–  суму вивільнених або додатково залучених оборотних коштів. 

 

Задача 2. Відомо, що на підприємстві об’єм реалізованої продукції 

збільшується в звітному періоді на 10 %, а розмір середніх залишків 

оброблених засобів зменшується на 3 %. 

Визначити, як змінилася швидкість обертання оборотних засобів. 

Контрольні питання 

1. Які оборотні активи називаються нефінансовими? 

2. Надайте класифікацію оборотних активів. 

Показник Минулий 
період 

Звітний 
період 

Відхилення Динаміка  

Обсяг реалізованої 
продукції 

540 630   

Залишки оборотних коштів:     
на 01.01 360 400   
на 01.02 378 390   
на 01.03 370 410   
на 01.04 

середня сума ОК, тис. грн. 
коефіцієнт оборотності, об/рік 
коефіцієнт завантаження, грн. 
тривалість обороту, дн. 

380 420   
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3. Якими методами визначається потреба у грошових коштах? 

4. Яким чином визначається оборотність грошей? 

5. Назвіть показники, за якими оцінюється забезпеченість підприємства 

запасами. 

6. Які фактори впливають на зміну матеріаломісткості? 

7. Визначте, якими показниками оцінюється ефективність використання 

запасів. 

Література: [8, 12, 14, 17, 20]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Статистика виробництва і реалізації продукції 

Мета: знати методи статистичного вивчення виробництва і реалізації 

продукції; уміти визначати і аналізувати в динаміці показники валової, 

товарної, реалізованої продукції.  

Короткі теоретичні відомості 

Аналіз діяльності підприємства починається з вивчення обсягу 

виробництва, темпів його росту, тобто з оцінювання виконання плану 

виробництва й реалізації продукції.  

Для відображення результатів виробничої діяльності підприємства на 

різних стадіях виробничого процесу в статистиці застосовуються показники 

валового обороту, валової, товарної та реалізованої продукції. 

У статистиці широко використовується система вартісних показників 

продукції підприємства. За їх допомогою можна отримати загальні підсумки 

обсягу випуску, відвантаження та реалізації різнорідної продукції, охопити 

єдиним показником продукти, які мають різну ступінь готовності, відобразити 

зміни у рівні якості виробів. 

Вивчаючи це питання, слід запам’ятати, що основними вартісними 

показниками продукції, є: 

– валовий виробничий оборот (ВВО) – весь обсяг випуску продукції як 

для реалізації, так і для внутрішнього виробничого обороту; 
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– внутрішній виробничий оборот – обсяг випуску продукції для потреб 

виробництва(ВО); 

– товарна продукція (ТП) – обсяг випущеної готової продукції, 

напівфабрикатів, що реалізовані; послуги, обсяг продукції, використаної для 

капітального ремонту; перевищення залишків незавершеного виробництва 

на кінець періоду над залишками на початок періоду. 

ТП = ГП +РПФ + (Зк незав - Зп незав ), або ТП = ВВО - ВО, 

де ГП – готова продукція; 

РПФ – реалізовані напівфабрикати; 

Зк Зп – різниця між залишками готової продукції і напівфабрикатів на 

кінець і початок періоду; 

П п – послуги промислового характеру; 

Зк незав, Зп незав – різниця між залишками незавершеного виробництва на 

кінець і початок періоду. 

При визначенні коефіцієнта сортності (відсотка виконання плану із 

сортності) необхідно суму добутку фактичного випуску з кожного сорту на 

відповідну ціну поділити на добуток загального фактичного випуску на 

середню ціну. 

Індексний метод аналізу факторів динаміки обсягу реалізації продукції та 

послуг. Діючий порядок оцінювання виконання плану за обсягом і якістю 

продукції включає перевірку виконання планового завдання наростаючим 

підсумком з початку досліджуваного періоду й прийнятих на їх основі з 

урахуванням зустрічних планів річного й квартального. 

Для оцінювання виконання планового завдання за ряд періодів 

наростаючим підсумком порівнюється фактичний темп (відсоток) росту 

продукції за відношенням до обсягу продукції в базовому році із завданням 

плану на минулий з початку досліджуваного період. 

Зіставлення проводиться за показником товарної продукції. При цьому 

фактичні темпи (відсотки) зростання продукції наростаючим підсумком 

визначаються шляхом перемноження річних темпів зростання, кожний з яких 
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розраховується за два суміжні роки на основі порівнянної оцінки обсягу 

продукції й за однакової методології. 

Окрім того, перевіряється виконання плану за обсягом виробництва 

основних видів продукції в натурі, у тому числі продукції для експорту й за 

питомою вагою продукції вищої категорії якості − шляхом зіставлення 

фактичної питомої ваги останньої з передбаченим планом на даний рік. 

Для оцінювання виконання річного, квартального й місячного планів 

випуску й поставок продукції застосовуються наступні показники: 

1. Обсяг виробництва основних видів продукції, у тому числі продукції 

для експорту й товарів народного споживання.  

2. Реалізація продукції в оптових цінах підприємства з урахуванням 

виконання зобов'язань із постачання з початку року.  

3. Виконання плану з якості продукції. Воно визначається шляхом 

зіставлення планових і фактичних питомих ваг продукції вищої категорії якості 

(або за іншим встановленим для даної галузі показником якості), обчислених 

наростаючим підсумком з початку року. 

Оцінювання виконання плану здійснюється наростаючим підсумком з 

початку року, а не ізольовано за місяці й квартал. 

Перевірка напруженості плану за обсягом виробництва передує аналізу 

виконання плану. 

Для оцінювання напруженості плану варто зіставити плановий обсяг 

випуску продукції із плановою величиною середньорічної потужності й 

обчислити відсоток її використання (КЛпл) за формулою: 

КЛпл = Qпл/Лпл ×100, 

де Qпл – плановий обсяг валової продукції;  

Лпл – планова середньорічна потужність. 

Для оцінювання ступеня зміни обсягів продукції в динаміці розраховують 

індекс фізичного обсягу продукції. За окремими продуктами і групами 

однорідних продуктів, узятих у натуральному вираженні, розраховують 

індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції: 
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Iq = q1/q0, 

де q1, q0 − звітні та базисні обсяги виготовленої, реалізованої, спожитої 

продукції. 

Завдання до теми 

Задача 1. Підприємством виготовлено за місяць готових виробів на      

325 тис. грн, з яких відвантажено покупцям і оплачено ними на суму 284 тис. 

грн. Виготовлено також напівфабрикатів на суму 142 тис. грн, з яких пішло в 

подальшу обробку на підприємстві на 110 тис. грн і відвантажено на сторону на 

32 тис. грн. Виконано послуг промислового характеру для інших підприємств 

на 22 тис. грн. Залишки незавершеного виробництва на початок місяця 

становили 8 тис. грн, а на кінець – 9 тис. грн. Усю продукцію, що відвантажено, 

та послуги промислового характеру оплачено в цьому місяці. Додатково 

надійшло коштів у сумі 20 тис. грн на продукцію, яка була відвантажена в 

попередньому місяці. 

Визначити: 

1) обсяг валової продукції; 

2) обсяг товарної продукції; 

3) обсяг реалізованої продукції. 

Задача 2. Відомі такі дані по підприємству: обсяг валової продукції у 

звітному місяці становить 200 тис. грн; вироблено напівфабрикатів на 60 тис. 

грн, з яких реалізовано на сторону на 22 тис. грн, перероблено у власному 

виробництві на 38 тис. грн., а на іншу суму залишено на складі; залишок 

незавершеного виробництва на початок місяця становив 41,4 тис. грн, а на 

кінець року - 35,8 тис. грн. Визначити валовий оборот і товарну продукцію за 

місяць. 

Задача 3. За наведеними в таблиці вихідними даними визначити: 

– на скільки відсотків виконано планове завдання з виробництва 

продукції за сортністю; 

– розмір витрат (виграшу) внаслідок зміни сортності продукції. 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте методику визначення динаміки фізичного обсягу 

продукції підприємств. 

2. Яким чином здійснюється індексний аналіз фізичного обсягу валової 

доданої вартості?  

3. Назвіть показники статистики постачань і обсягів реалізованої 

продукції. 

4. Яким чином проводиться індексний аналіз зміни вартості реалізованої 

продукції? 

5. Охарактеризуйте показники, які застосовують для оцінювання 

виконання плану виробництва і реалізації продукції. 

Література: [5, 6, 13, 15, 18, 19]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Статистичне вивчення праці персоналу 

Мета: знати показники, які використовують для статистичного вивчення 

праці персоналу; уміти розрахувати і аналізувати в динаміці статистичні 

показники ефективності праці. 

Короткі теоретичні відомості 

Склад і розподіл працівників за різними ознаками вивчається за 

допомогою методу статистичних групувань. За характером виробничої 

діяльності розрізняють персонал основної та неосновної діяльності. Згідно з 

Сорт виробу Випуск, шт. Ціна за одиницю, грн. 

план, qo фактично, q1 

1 2600 2340 1,5 

2 520 845 1,2 

3 130 390 0,6 

Разом    
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характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється на 

чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. 

Поряд з цим на підприємствах систематично вивчають склад працюючих 

за ознаками статі, віку, стажу роботи, професіями, кваліфікацією, рівнем освіти, 

форм організації та оплати праці. 

Залежно від завдань статистичного дослідження розраховують різні 

показники чисельності працівників: 

– облікове число працівників за який-небудь день складається з числа 

осіб, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, 

тимчасову або сезонну роботу один день і більше; в обліковому складі 

працівників за кожний календарний день ураховуються як фактично працюючі, 

так і відсутні на роботі з яких-небудь причин; 

– явочне число працівників – це число осіб облікового складу, які 

з’явилися на роботу, незалежно від того, чи приступили вони до роботи; 

– число фактично працюючих – це особи явочного складу, котрі 

з’явились і приступили до роботи, незалежно від її тривалості. 

Для характеристики чисельності працівників за звітний період 

розраховують наступні показники: 

– середньооблікова чисельність працівників за місяць – обчислюється 

шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за кожний 

календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 (для лютого – по 28 

або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, та ділення одержаної 

суми на число календарних днів звітного місяця. Середньооблікова чисельність 

працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя,              

9 місяців, рік) розраховується шляхом підсумовування середньооблікової 

кількості працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з 

початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на 

кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4, …, 12; 
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– середньоявочна чисельність працівників визначається діленням суми 

явочної чисельності (явочних людино-днів або явок) за всі дні на число днів 

роботи підприємства (робочих днів у звітному періоді); 

– середня чисельність фактично працюючих – розраховують шляхом 

ділення суми фактично відпрацьованих людино-днів за звітний період на число 

робочих днів у цьому періоді. 

На основі цих показників обчислюють наступні коефіцієнти 

використання робочої сили за її чисельністю: 

– коефіцієнт використання облікового складу працівників – відношення 

чисельності фактично працюючих осіб до їх облікового складу; 

– коефіцієнт явок працівників на роботу – відношення явочної 

чисельності працівників до їх облікового складу; 

– коефіцієнт використання явочної чисельності працівників – відношення 

чисельності фактично працюючих осіб до їх явочного числа. 

Між цими показниками існує такий взаємозв’язок: коефіцієнт 

використання облікового складу працівників дорівнює добутку коефіцієнта 

явок і коефіцієнта використання явочного складу працівників. 

До абсолютних показників руху робочої сили (осіб) зараховують: 

1) оборот з прийому (Тпр), який включає зовнішній оборот (чисельність 

працівників, прийнятих на роботу) та внутрішній оборот (чисельність 

працівників підприємства, які перейшли у дану категорію з іншої); 

2) оборот зі звільнення (Тзв), що включає зовнішній оборот (чисельність 

працівників, звільнених з підприємства) та внутрішній оборот (чисельність 

працівників підприємства, які перейшли з однієї категорії в іншу); 

3) плинність кадрів (П) – чисельність працівників підприємства, 

звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни. 

Відносні показники руху робочої сили(%) включають такі:  

1) коефіцієнт обороту з прийому: 

                                                               Кпр = Тпр  / СЧ  

2) коефіцієнт обороту зі звільнення (вибуття): 
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Кзв =  Тзв  / СЧ 

2) коефіцієнт плинності персоналу: 

Кпл =  П / СЧ, 

де СЧ - середньооблікова чисельність працівників. 

Одне з важливих завдань статистики – вивчення ефективності 

використання робочого часу – суттєвого фактора зростання суспільного 

продукту та економії робочої сили. 

З метою вивчення ефективності використання робочого часу в людино-

днях використовують такі показники: 

1) середня фактична тривалість робочого періоду (місяця, кварталу, року) 

– визначається як частка від ділення загальної кількості відпрацьованих 

людино-днів на середньооблікове число робітників; показує, скільки фактично 

днів відпрацював один робітник у середньому за розглянутий період; 

2) середня встановлена тривалість робочого періоду – розраховується 

шляхом ділення табельного фонду в людино-днях за звітний період на 

середньооблікове число робітників; показує, скільки днів повинен був 

відпрацювати кожен робітник за цей період; 

3) коефіцієнт використання встановленої тривалості робочого періоду – 

обчислюється як відношення середньої фактичної тривалості робочого періоду 

до його середньої встановленої тривалості. 

Завдання до теми 

Задача 1. На підприємстві є такі дані про чисельність робітників (осіб): у 

списках на початок року – 91; прийнято робітників за звітний період – 8; 

вибуло у зв’язку з переходом на іншу роботу, навчання, призовом до армії, 

виходом на пенсію – 7; звільнено за власним бажанням – 5; звільнено за 

порушення дисципліни праці – 4; чисельність робітників, що знаходяться в 

списках протягом звітного року – 81. 

Визначити: 

1) коефіцієнти з прийому, звільнення; 

2) коефіцієнти плинності кадрів. 
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Задача 2. 

Визначити середньооблікову чисельність працівників за березень і 

середньооблікову за І квартал. 

У березні фактично відпрацьовано 8360 людино-годин, кількість неявок 

на роботу становила 1690 людино-годин, середньооблікова чисельність 

робітників за січень – 330 осіб, за лютий – 328 осіб. 

Задача 3. 

Визначити продуктивність праці (виробіток, трудомісткість) за базовий і 

звітний періоди та їх динаміку за такими даними: 

За звітний період вироблено продукції: 

– базовий період – 8000 т 

– звітний період – 17600 т 

відпрацьовано людино-днів: 

– базовий період – 4000 

– звітний період – 8000 

Контрольні питання 

1. Назвіть показники чисельності працівників, які використовуються в 

статистиці праці. 

2. Якими коефіцієнтами оцінюється використання робочої сили за її 

чисельністю? 

3. Які показники характеризують інтенсивність руху робочої сили? 

4. Визначте одиниці обліку робочого часу. 

5. Які показники відображають ефективність використання робочого 

часу? 

6. Назвіть показники, що використовуються для характеристики 

продуктивності праці. 

7. Які індивідуальні індекси продуктивності праці використовуються для 

аналізу? 

8. Які загальні індекси продуктивності праці розраховуються для аналізу? 

Література: [1, 3, 11, 15, 21, 23]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Статистика витрат підприємства 

Мета: знати методику статистичного вивчення витрат підприємства; 

уміти проводити розрахунки статистичних показників динаміки і аналізу стану 

витрат підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Для виявлення причин зміни рівня собівартості вивчають склад і 

структуру затрат на виробництво. З цією метою визначають питому вагу 

кожного елемента в загальній сумі затрат на виробництво у відсотках. 

Це дозволяє намітити основні напрями статистики витрат, знайти резерви 

зниження собівартості продукції за рахунок зниження її матеріально-, трудо-, 

енерго- та фондомісткості. 

У ході статистичного аналізу склад і структуру собівартості продукції 

вивчають за наступними ознаками: 

1) ступенем однорідності витрат – прості (одноелементні), вони є 

однорідними за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними 

(сировина, матеріали, заробітна плата та ін.), і комплексні, що охоплюють 

декілька елементів витрат (утримання та експлуатація обладнання, 

загальногосподарські витрати); 

2) способом віднесення на окремі види продукції – прямі, які 

безпосередньо пов’язані з виготовленням даного виду продукції та можуть бути 

віднесені на її одиницю (сировина, основні матеріали), і непрямі витрати, що 

розподіляються між окремими видами продукції умовно, пропорційно до будь-

якого виду прямих витрат (загальноцехові, загальногосподарські, 

позавиробничі витрати, заробітна плата обслуговуючого та управлінського 

персоналу, утримання та експлуатація будівель, споруд тощо); 

3) залежно від обсягу виробництва – умовно-постійні витрати, які є 

функцією часу, а не обсягу продукції, їх загальна сума не залежить від кількості 

виготовленої продукції в певних межах (заробітна плата, нарахована за 

тарифними ставками, посадовими окладами, податки, величина амортизаційних 
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відрахувань, орендні платежі, відрахування на соціальне страхування, поштово-

телеграфні витрати, витрати на охорону праці) та умовно-змінні витрати, 

загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції 

(заробітна плата, нарахована за виконану роботу за відрядними розцінками, 

витрати на сировину та матеріали тощо); 

4) характером участі у виробничому процесі – основні, до яких належать 

витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, й накладні, 

пов’язані з управлінням, організацією, технологічною підготовкою й 

обслуговуванням виробництва; 

5) місцем (центрами) виникнення витрат – вони групуються по окремих 

структурних підрозділах підприємства; 

6) за економічною ознакою (економічними елементами витрат) – 

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

потреби, амортизація основних фондів, інші операційні витрати (витрати, що не 

належать до перелічених вище елементів: витрати на страхування майна, 

охорону праці, винагороду за винахідництво, оплату робіт з сертифікації 

продукції, придбання ліцензій, оплату послуг зв’язку, податки та збори тощо); 

7) за виробничим принципом (за статтями калькуляції) – це витрати, які 

відрізняються між собою функціональною роллю у виробничому процесі та 

місцем виникнення. Вони групуються за такими ознаками: сировина й 

матеріали; паливо для використання з технологічною метою; енергія; покупні 

ресурси (для підприємств і організацій водопровідного та теплового 

господарства); роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств 

і організацій; зворотні відходи (вираховуються); витрати на оплату праці; 

відрахування на соціальні заходи; витрати, пов’язані з підготовкою та 

освоєнням нових потужностей виробництва; витрати на утримання і 

експлуатацію машин та обладнання, позавиробничі (комерційні) витрати. 

1. Рівень витрат (Рв) визначається: 

Рв = Витрати × 100 % / Товарооборот 

Рівень витрат у порівняльних цінах (Рвп): 
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Рвп = Витрати у порівняльних цінах × 100 % / Товарооборот у 

порівняльних цінах 

Для визначення товарообороту і витрат у порівняльних цінах необхідно 

відповідно товарооборот (витрати) поділити на індекс ціни товарообороту 

(витрат). 

2. Розмір зміни витрат (∆Рв): 

∆Рв = Рфакт – Рпрогн.(мин.) 

3. Темп зміни витрат (Тзм): 

Т зм = + ∆Рв  х 100% / Рпрогн.(мин.) 

4. Індекс витрат – це відношення фактичного рівня витрат до рівня 

планового чи минулого періоду. 

5. Абсолютна сума економії (перевитрат): 

Фактична сума витрат – Планова (минула). 

6. Відносна сума економії (перевитрат): 

Фактичний товарооборот х Відхилення рівня витрат / 100 % 

Собівартість валової продукції – це виробнича собівартість. 

Розраховується вона таким чином: 

Витрати виробництва – Витрати, які не включаються у виробничу 

собівартість +(–) Залишки майбутніх періодів. 

Собівартість товарної продукції розраховується: 

Собівартість валової продукції + (–) Зміна залишків незавершеного 

виробництва. 

Собівартість повної товарної продукції розраховується: 

Собівартість товарної продукції + Позавиробничі витрати.  

Собівартість реалізованої продукції = Собівартість повної товарної 

продукції + – Залишки продукції по виробничій собівартості на початок 

періоду – Залишки товарної продукції на кінець періоду. 

Завдання до теми 

Задача 1. Розрахувати собівартість валової товарної та реалізованої 

продукції на підставі даних кошторису виробництва на рік. 
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Задача 2. Визначити за вихідними даними, наведеними в таблиці: 

1. рівні витрат; 

2. рівень витрат звітного року в порівняльних цінах; 

3. індекси рівнів витрат у фактичних і порівняльних цінах; 

4. суму економії (перевитрат). 

 

 

Контрольні питання 

1. Визначте завдання статистики собівартості продукції (послуг). 

2. Охарактеризуйте групування собівартості продукції (послуг) за  

різними ознаками. 

3. Індивідуальні індекси собівартості продукції (послуг), їх взаємозв’язок. 

2. Загальні індекси собівартості продукції (послуг). 

3. Побудуйте індекс середньої собівартості одиниці продукції змінного, 

постійного складу та структурних зрушень. 

№ Елементи витрат Тис. грн 

1 Матеріальні витрати 1410 
2 Заробітна плата 575 
3 Відрахування на соціальні потреби 238 
4 Амортизаційні відрахування 212 
5 Інші витрати 120 
6 Витрати на виробництво – усього 2555 
7 Витрати, які не включаються у виробничу собівартість 

продукції 
107 

8  Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст 
віднімається, зменшення додається) 

-60 

9  Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст 
віднімається, зменшення додається) 

+10 

10  Позавиробничі витрати 92 
11  Залишки продукції на початок року 85 

12  Залишки продукції на кінець року 80 

Показник Минулий рік Звітний рік Індекс цін і 
тарифів 

 Роздрібний товарооборот, тис. грн  

 Витрати обігу, тис. грн 

48 001 104 56 001 400 1,2  

1,1 
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4. Наведіть алгоритм розрахунку загального індексу собівартості 

продукції та суми економії або додаткових витрат, яку матиме підприємство у 

зв’язку зі змінами собівартості одиниці продукції. 

Література: [4, 7, 10, 15, 23]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Статистика фінансових результатів діяльності  

Мета: знати основи проведення статистичного аналізу фінансових 

показників діяльності; уміти застосовувати розрахунки статистичних 

показників для оцінювання ефективності діяльності підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Різні напрями основної діяльності підприємства, що пов’язані з 

виробництвом та реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, а також 

фінансової та інвестиційної діяльності отримують остаточну грошову оцінку в 

сукупності показників фінансових результатів. 

У величині фінансових результатів безпосередньо відображаються всі 

аспекти діяльності господарюючого суб'єкта: технологія і організацій 

виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості 

діяльності. 

Результатом господарської діяльності є її економічний підсумок у 

грошовій формі, що має два полюси прояву: позитивний і негативний, тобто 

прибуток і збиток. 

Прибуток – це абсолютний показник ефективної діяльності підприємства, 

позитивна форма фінансових результатів у вигляді перевищення суми доходів 

над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів, що в 

майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави. 

Головна мета статистики прибутку – пошук шляхів його максимізації. 

Базою для аналізу прибутку підприємства є сума фінансового результату 

від звичайної діяльності до оподаткування, зафіксована у фінансовому плані 

підприємства. 
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Визначення фінансових результатів полягає у визначенні чистого 

прибутку (збитку) звітного періоду. 

За даними бухгалтерського обліку чистий прибуток (збиток) формується 

поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів основної 

діяльності і надзвичайних подій. 

Розрізняють наступні показники прибутку (збитку): 

– валовий прибуток (збиток) – розраховується як різниця між чистим 

доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

– прибуток (збиток) від операційної діяльності – обчислюється як 

алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; 

– прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування – 

визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, 

фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків); 

– прибуток від звичайної діяльності – розраховується як різниця між 

прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з 

прибутку (збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної 

діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток); 

– чистий прибуток (збиток) – визначається як алгебраїчна сума 

прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (збитку) 

і податків з надзвичайного прибутку. 

Основним чинником, який впливає на рівень чистого прибутку, є дохід 

(виручка) від реалізації продукції, що свідчить про ринковий попит на 

можливість розпочати новий виробничий цикл. Розмір виручки від реалізації 

продукції залежить від обсягів і структури виробництва за видами продукції та 

ринкових цін кожного виду. Відділи маркетингу підприємств зобов’язані 

постійно аналізувати ринковий попит на продукцію підприємства і своєчасно 

на нього реагувати. Економічне обґрунтування обсягів виробництва 
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виконується через пошук так званого критичного обсягу, критичної точки або 

точки беззбитковості. 

Ще один чинник, що істотно впливає на розмір чистого прибутку, сукупні 

витрати на виробництво і збут продукції: собівартість реалізованої продукції, а 

також адміністративні витрати (загальногосподарські витрати, пов’язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємства) та витрати на збут (витрати на 

утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, рекламу, доставку 

продукції споживачеві тощо). 

В цілому по підприємству прибуток від реалізації продукції залежить від: 

– обсягу реалізації продукції; 

– собівартості реалізованої продукції; 

– зміни оптових цін на матеріальні ресурси і товарну продукцію; 

– зміни структури і асортименту продукції. 

Вплив обсягу реалізації продукції на прибуток визначається шляхом 

множення відсотка перевиконання плану реалізації на плановий прибуток. 

Вплив собівартості реалізованої продукції визначається шляхом 

порівняння фактичної собівартості з плановою, перерахованої на фактично 

реалізовану продукцію. 

Вплив зміни оптових цін на матеріальні ресурси і товарну продукцію 

визначається шляхом порівняння фактичної виручки від реалізації, за 

виключенням ПДВ та акцизу, з виручкою від реалізації тієї самої продукції за 

цінами, прийнятими в плані. 

Після цього вплив зміни структури та асортименту продукції на прибуток 

від реалізації можна знайти за допомогою сальдового методу. 

 Про ефективну діяльність свідчить рівень рентабельності. Розрізняють 

такі її види: рентабельність виробництва; рентабельність основної діяльності; 

рентабельність продукції; рентабельність капіталу. 

Рентабельність виробництва (Pв) – це відношення балансового прибутку 

(Пб) до середньорічної вартості основних фондів і оборотних засобів (ОФсер, 

ОбЗсер ): 
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Pв = Пб : (ОФсер + ОбЗсер) х 100 % 

Рентабельність основної діяльності (Род) обчислюють відношенням 

балансового прибутку (Пб) до витрат на обсяг реалізованої продукції (Вр):  

Род = Пб :  Вр х 100 % 

Рентабельність продукції (Pп) встановлюють діленням прибутку від 

реалізації продукції (Прп) на обсяг її реалізації (Ор): 

Pп = Прп : Ор х 100 % 

Рентабельність капіталу (Pк) (основного та авансового) обчислюють 

діленням балансового прибутку (П6) на середньорічну вартість власного 

капіталу (К):  

Рк= П6 : К х 100 % 

 

Завдання до теми 

Задача 1. Вихідні дані (тис. грн): 
 

Розрахувати: рентабельність виробництва та продукції за два періоди. 

Зробити висновки. 

Задача 2. Вихідні дані по підприємству наведені в таблиці (грн): 

Визначити показники і зробити висновки за результатами розрахунків: 

1) рентабельність продажу за кожний рік та її динаміку; 

2) рентабельність активів та їх динаміку; 

Показник Період 
базисний звітний 

Виручка (дохід) підприємства у фактичних цінах 156 264 

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 212 334 

Середньорічна вартість оборотних коштів 81 132 

Балансовий прибуток 51 84 

Показники Базисний рік Звітний рік 

Чиста реалізація 290 000 320 000 

Чистий прибуток 49 460 48 600 

Середньорічна вартість активів 150 000 180 000 

Середньорічна вартість власного капіталу 78 000 84 000 
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3) рентабельність капіталу та його динаміку. 

Задача 3. Визначити за наведеними даними фінансовий результат від 

звичайної діяльності до та після оподаткування. Розрахувати рентабельність 

продажу. 

Валовий прибуток від торговельної діяльності – 1125 тис. грн.  

Доходи від здачі майна в оренду – 105 тис. грн.  

Витрати операційної діяльності – 993 тис. грн.  

Фінансові витрати – 17 тис. грн.  

Податок на прибуток – 23 %. 

Задача 4. Визначити фактичний рівень рентабельності по торговельному 

підприємству за звітний рік і його відхилення від рівня рентабельності 

минулого року. 

Товарооборот торговельного підприємства – 15400 тис. грн; прибуток від 

звичайної діяльності – 3135 тис. грн; витрати – 1000 тис. грн; рівень 

рентабельності в минулому році становив 12,6 %. Зробити висновок. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте основні задачі статистики фінансових результатів діяльності 

підприємств. 

2. Перелічіть статистичні показники, що характеризують результати 

діяльності підприємства. Дайте їх характеристику та наведіть методику їх 

розрахунку. 

3. Дайте визначення показнику рентабельності та наведіть методику 

розрахунку рентабельності продаж, діяльності та капіталу. 

4. Назвіть фактори, що впливають на формування величини прибутку та 

рентабельності підприємства. 

Література: [4, 7, 8, 13, 19, 21]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Статистичне вивчення ринкової кон’юнктури  
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Мета: знати методику статистичного вивчення ринкової кон’юнктури; 

уміти розрахувати статистичні показники стану ринку, аналізувати розрахунки. 

Короткі теоретичні відомості 

Мета статистичного вивчення ринків полягає у виявленні кількісних і 

якісних процесів, під впливом яких формується і розвивається ринок; зв’язків 

між ними, закономірностей і тенденцій їх розвитку, а також факторів, під 

впливом яких складаються ті чи інші співвідношення. 

Вивчення ринків окремих товарів здійснюється для найбільш повного 

врахування співвідношення між попитом населення і товарними пропозиціями 

певних галузей виробництва. 

Випущена продукція виступає також у формах ринкових і неринкових 

послуг. Ринкові послуги можуть бути поділені на дві групи: ринкові послуги (за 

винятком умовно розрахункової продукції банків); умовно розрахункова 

продукція банків. 

До першої групи ринкових послуг належать такі: оптової та роздрібної 

торгівлі; підприємств громадського харчування, зв’язку, послуги з ремонту; 

послуги з оренди та прокату; послуги фінансових закладів, пралень, хімчисток, 

цирулень тощо; послуги з охорони здоров’я, надання освіти; юридичні та 

інформаційні послуги, послуги домашньої прислуги. 

Умовно розрахункова продукція банків – це продукція фінансових 

закладів, що відіграють роль фінансових посередників і займаються збиранням, 

переказуванням, розподілом фінансових ресурсів. 

До неринкових послуг відносять такі, витрати яких покриваються за 

рахунок державного бюджету, добровільних внесків (послуги закладів 

державного управління, громадських організацій, соціального страхування 

тощо). 

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо 

населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ 

банку, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто 

спеціально організовану торговельну мережу (магазини, аптеки, палатки, 
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кіоски, автозаправні станції, розвізну та розносну мережу) і мережу 

ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими 

підприємствами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності 

та господарювання, а також виручка, одержана через каси неторговельних 

підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню 

споживчих товарів для особистого споживання за готівку або за наявності заяви 

працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. 

Реалізація продукції власного виготовлення – це продаж власної 

продукції безпосередньо населенню і оптом іншим підприємствам 

ресторанного господарства, які не є філіалом даного підприємства, та 

роздрібній торгівлі. 

Оборот із купованих товарів – продаж товарів, придбаних на стороні та 

проданих населенню без усякої обробки. 

Статистичними показниками роздрібного товарообороту є: відсоток 

виконання плану, динаміка товарообороту в діючих і порівняльних цінах, 

структура товарообороту (питома вага). 

Завдання до теми 

Задача 1. Визначити обсяг роздрібного товарообороту торговельного 

підприємства за місяць. 

За місяць по торговельному підприємстві проведені такі операції з 

продажу та відпуску товарів (тис. грн): 

– Продано товарів за готівку 3000,0 

– Повернуто тари постачальникам 1,3 

– Продано фірмового одягу продавцям 51,0 

– Продано лікарні, дитячому садку продуктів харчування 54,0 

– Продано проїзних талонів 0,2 

– Продано лікарні постільної білизни 38,5 

– Продано за безготівковий рахунок подарунків  0,8 

– Продано друкованих видань за передоплатою 0,7 

– Відпущено в їдальню продовольчих товарів 2,8 
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– Повернуто населенням товарів, що не витримали 

 гарантійних строків служби 0,3 

– Виручка від наданих платних послуг 1,5 

Задача 2. Товарооборот у лютому порівняно із січнем скоротився на     

1,8 %, у квітні порівняно із березнем збільшився на 2,1 %. У березні порівняно 

із лютим планувалося збільшити товарооборот на 0,5 %, план було 

перевиконано на 2,5 %. 

Визначити, як змінився товарооборот у березні порівняно з лютим і у 

квітні порівняно із січнем. 

Задача 3. За звітний період роздрібний товарооборот збільшився із 1650 

тис. грн до 1890 тис. грн. Індекс цін – 1,1. Визначити абсолютні суми зміни 

товарообороту за рахунок зміни цін і кількості проданих товарів. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте соціально-економічну сутність та роль товарних ринків та 

ринків продуктів у сучасних умовах економіки. 

2. Назвіть основні задачі статистичного дослідження товарних ринків та 

ринків продуктів. 

3. Перелічіть основні види ринків продуктів. 

4. Охарактеризуйте систему показників ринку продуктів: методологія їх 

розрахунку та аналізу. 

5. Назвіть джерела статистичної інформації ринку продуктів. 

6. Наведіть статистичні показники дослідження ринкової кон’юнктури. 

Література: [9, 12, 16, 20, 23]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході 

практичних занять за семестр з навчальної дисципліни «Прикладна статистика» 

дорівнює 80.  

Практичні завдання складаються з наступних складових і оцінюються за 

такими критеріями: 

– опитування теоретичного матеріалу або виконання поточних 

контрольних робіт – максимально 2 бали за заняття; 

– виконання та захист практичного завдання – максимально 3 бали за 

заняття; 

– самостійна робота – максимально 20 балів за семестр; 

– відвідування практичних занять і ведення конспекту  максимально 5 

балів за семестр; 

– тестування  максимально 10 балів за семестр. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Прикладна статистика» – іспит. Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати, дорівнює 100 балам. 

Остаточна рейтингова оцінка з дисципліни розраховується як сума з балів 

поточного контролю з модулів і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова 

оцінка не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється перерахунок 

рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою:  

Оцінка за національною 
шкалою Сума балів Оцінка ECTS 

екзамен залік 
відмінно 

зараховано 

90–100 А             відмінно 

добре 
82–89 В             дуже добре 
74–81 С             добре 

задовільно 
64–73 D             задовільно 
60–63 Е              достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 

FX           незадовільно 
(дозволяється перескладання) 

1–34 
F            неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 
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