
 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

  

Комплексний аналіз впливу асортименту і структурних засобів на 

економічні показники роботи підприємства.   

Аналіз якості продукції і робіт.   

Аналіз ритмічності виробництва.   

  

Питання для контролю знань  

1. Чим товарна продукція відрізняється від валової?   

2. Як розрахувати базисні і ланцюгові темпи росту і приросту?   

  

  

3. Як розрахувати середньорічний темп росту (приросту)?   

4. Дайте характеристику номенклатури й асортименту продукції, що 

випускається.   

5. Які існують засоби оцінки виконання плану по асортименту?   

6. Чи має вплив зміна структури виробництва на економічні показники, 

і якщо так, то на які?   

7. Як розрахувати вплив структурного чинника на обсяг виробництва?   

8. Які існують показники якості продукції?  Дайте їхню характеристику.   

9. У чому полягає значення ритмічної роботи підприємства?   

10. Дайте класифікацію показників ритмічності виробництва.   

11. Назвіть причини аритмічності виробництва.   

  

Ключові слова  



 

Структура – співвідношення окремих виробів у загальному обсязі 

виробництва, вираженому здебільшого у відсотках. Валова продукція – 

вартість всієї виготовленої продукції і виконаних робіт, включаючи 

незавершене виробництво. Товарна продукція  відрізняється від 

валової тим, що в неї не включаються залишки незавершеного 

виробництва та внутрішньогосподарський обіг.  

Якість продукції – сукупність властивостей, що зумовили її придатність 

задовольнити певні потреби покупців у відповідності з призначенням 

цієї продукції.  

  

ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ НАДАННЯ ПОСЛУГ  

- перевірка відповідності вимогам ринку прийнятих завдань з обсягу 

виробництва і реалізації продукції у цілому та за номенклатурою;  

- оцінка виконання державних замовлень і планів виробництва, 

відвантаження і реалізації;  

- виявлення і розрахунок факторів, що впливали на виконання планових 

завдань;  

- розкриття і виявлення резервів і невикористаних можливостей 

зростання обсягів виробництва і реалізації продукції, підвищення її 

якості;  

- розробка заходів з використанням виявлених резервів, усунення 

недоліків і здійснення контролю за їх реалізацією.  

 

Рис.  9  Джерела аналізу виробництва і реалізації продукції  



 

  

Рис. 10  Об’єкти аналізу реалізації  

  

 
  

Рис. 11  Оцінка виконання плану асортименту 
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Рис. 12  Методи визначення виконання плану за якістю продукції  

  

Визначення коефіцієнту сортності:  

- відношення кількості продукції І ґатунку до загальної кількості;  

- відношення вартості продукції всіх ґатунків до можливої вартості 

продукції за ціною І ґатунку.  

 
  

Рис. 13  Загальна модель аналізу конкурентоспроможності продукції  
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Рис. 14   Фактори, які впливають на ритмічність випуску продукції  
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