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Прийняття управлінських рішень через призму економіко-статистичного аналізу доходу 

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність застосування економіко-статистичного аналізу для 
дослідження діяльності виробничого підприємства та прийняття оптимальних управлінських  рішень. За 
допомогою кореляційно-регресійного та балансового методів проведено аналіз ПАТ «Теремно Хліб». За 
результатами кореляційного аналізу визначено тісноту взаємозв’язку між чистим доходом від реалізації та 
обсягом реалізованої продукції, собівартістю реалізованої продукції, витратами на збут, матеріальними 
витратами, дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги, основними засобами. За балансовим 
методом з’ясовано фактори та ступінь їх впливу на дохід підприємства: собівартість продукції, адміністративні 
витрати, витрати на збут, фінансові витрати, податок на прибуток тощо. Запропоновано шляхи покращення 
фінансових показників діяльності та збільшення доходу. На прикладі ПАТ «Теремно Хліб» продемонстрована 
практична корисність аналізу виробничої діяльності підприємства з використанням економіко-статистичних 
методів. 

Ключові слова: дохід; економічний аналіз; статистичний аналіз; кореляційно-регресійний аналіз; 
балансовий метод; факторний аналіз; аналіз доходу підприємства; прийняття управлінських рішень. 
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Management decision-making through the prism of economic and statistical analysis of income 

Introduction. The financial results take a central place in the enterprise management system. The revenues and 
expenses are economic categories, the level of which determines the size of profit and profitability of the enterprise. In the 
process of financial and economic analysis of the activity of an industrial enterprise, the tasks which associated with the 
searching for reserves for cost reduction and with the increasing on this basis of the volume of output and result of the 
activity (that is net income) are solved. The main area of analysis is economic and statistical analysis. The methodology of 
this analysis allows determining the potential capabilities of the entity, its internal reserves, the using of which will allow 
achieving positive changes in financial activity. 

Purpose. The purpose of the article is to reveal the methods of economic and statistical analysis of enterp rise 
income on the example of the Public Company "Teremno Hlib" and to show the importance of this analysis for management 
decision-making.  

Results. It is substantiated and proved the importance of applying the economic and statistical analysis of income 
of industrial enterprise for making optimal managerial decisions. A correlation-regression and factor analysis of financial 
results of the Public Company "Teremno Hlib" was conducted, the results of which determined that the influential indicators 
of net income from sales of products at the enterprise are the volume of sales and production costs. In 2017 the income of 
the company increased by 20469 thousand UAH due to the increase in production volume and sales of products and it 
indicates the quality of profitability. But net profit decreased by 1311 thousand UAH due to increased administrative and 
sales expenses as well as other expenses. The activities to reduce costs and increase the production volume and sales of 
products, activity for pricing policy and continuous monitoring of the market will contribute to increasing the income and 
profitability of the enterprise. 
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Постановка проблеми. Фінансові результати 
діяльності займають центральне місце в системі 
управління підприємством. Доходи та витрати – 
економічні категорії, рівень яких визначає величину 
прибутку й рентабельності підприємства. У процесі 
фінансово-економічного аналізу діяльності 
промислового підприємства постійно вирішуються 
завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження 
витрат й збільшенням на цій основі обсягів 
виробництва та результату діяльності – чистого 
доходу. Основним напрямом аналізу є економіко – 
статистичний аналіз. Його застосування дозволяє 
визначити потенційні можливості суб’єкта 
підприємницької діяльності, внутрішні його резерви, 
використання яких дозволить досягти позитивних змін 
фінансових результатів діяльності. Пошук напрямів 
щодо ефективного аналізу доходу промислових 
підприємств та його планування в подальшому процесі 
фінансово-господарської діяльності підприємства 
постає актуальною проблемою в умовах ринкової 
економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематикою формування та аналізу доходів 
підприємства займалися вітчизняні науковці: 
В. Гордополов, Н. Гордополова [1] розглядали питання 
факторного аналізу результатів діяльності 
підприємств; прийняття управлінських рішень на 
основі аналізу прибутковості в своїх працях висвітлила 
Я. Лебедзевич [2], Я. Остапенко [3]. Методику аналізу 
фінансових результатів діяльності розглядала 
З. Мочаліна [4]; оцінки фінансового стану в умовах 
інфляції – Н. Остапʼюк[5]. Павлова І. [6] висвітлювала 
питання прогнозування фінансових показників 
суб’єкта підприємницької діяльності. Методичні 
основи аналізу фінансових результатів діяльності 
розкрито в працях Н. Петришиної та Ю. Кнець [7]. 
Аналізу фінансових результатів діяльності та на його 
основі прийняття управлінських рішень присвячені 
праці й зарубіжних науковців: В. Гребенникова, 
Е. Кулинченко [8].  

Попри широкомасштабність висвітлення, 
проблематика питання аналізу доходу суб’єкта 

підприємницької діяльності та на його основі 
прийняття управлінських рішень з прикладної точки 
зору є малодосліджуваною. В сучасних наукових 
працях здебільшого розглядаються теоретико-
методологічні аспекти аналізу фінансових результатів 
діяльності підприємств. При цьому практично не 
розглядається науковцями й використання економіко-
статичних методів аналізу доходу. 

Формулювання цілей дослідження. Метою статті є 
розкриття методики економіко-статистичного аналізу 
доходу підприємства та доведення його важливості 
для прийняття управлінських рішень на прикладі ПАТ 
«Теремно Хліб». 

Завданнями є: обґрунтування та доведення 
важливості застосування економіко-статистичного 
аналізу доходу промислового підприємства для 
прийняття оптимальних управлінських рішень; 
проведення кореляційно-регресійного та факторного 
аналізу фінансових результатів діяльності 
ПАТ «Теремно Хліб» та на його основі надання 
пропозицій щодо їх подальшого покращення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є 
збільшення прибутку, який залежить від його доходу 
та витрат. Для визначення можливості отримання 
максимального прибутку з найменшими затратами, 
доцільно провести економіко-статистичний аналіз 
доходу та оптимізації діяльності підприємства, який 
дозволить визначити фактори та ступінь їх впливу. 

ПАТ «Теремно Хліб» є лідером асортименту 
виробництва та поставок хлібобулочних виробів. 
Успішній реалізації продукції сприяє широкий 
асортимент продукції та висока її якість. 

Для дослідження взаємозв’язку між доходом та 
факторами впливу на нього використаємо 
кореляційний аналіз. Головними факторами впливу 
було обрано: обсяг реалізованої продукції (Х1), 
собівартість реалізованої продукції (Х2), витрати на 
збут (Х3), матеріальні витрати (Х4), дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги (Х5), основні 
засоби (Х6), та чистий дохід від реалізації (У) (табл.1). 
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Таблиця 1 Показники діяльності ПАТ «Теремно Хліб» за 2008 - 2017 рр. 

Роки 

Чистий 
дохід від 

реалізації, 
тис. грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції, 
тис. грн 

Собівартість 
продукції, 

тис. грн 

Витрати 
на збут, 
тис. грн 

Матеріальні 
витрати, тис. 

грн 

Дебіторська 
заборгованість 
за продукцію, 

тис. грн 

Основні засоби, 
тис. грн 

2008 59445 66570,3 47615 7352 36300 3874 17962 

2009 65616 73485,6 51374 10446 40258 3816 19401 

2010 70093 81390,7 53579 10362 43475 2968 19215 

2011 79386 78198 57085 17644 48781 3779 22243 

2012 81175 80273,4 55789 20184 47648 8654 17740 

2013 80941 78761,4 52930 22203 45965 3250 16465 

2014 99860 95721 66690 26396 50152 10159 16768 

2015 154551 144877 99457 38208 87508 5587 18498 

2016 182654 166740 118805 45792 101201 3904 32511 

2017 203123 198406 121975 58115 104228 9732 37141 

Джерело: побудовано авторами за даними [10] 

Побудувавши кореляційну матрицю за Кендалом в SPSS визначимо зв’язок між основними показниками 
діяльності підприємства (табл. 2). 

Таблиця 2 Кореляційна матриця статей взаємозв’язку показників ПАТ «Теремно Хліб» 

П-к Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       

X1 0,867 1      

X2 0,867 0,822 1     

X3 0,911 0,778 0,778 1    

X4 0,911 0,778 0,956 0,822 1   

X5 0,378 0,244 0,333 0,378 0,378 1  

X6 0,289 0,289 0,378 0,244 0,333 -0,22 1 

де Х1 – обсяг реалізованої продукції, собівартість реалізованої продукції;    Х2 – собівартість реалізованої продукції; Х3 – 
витрати на збут; Х4 – матеріальні витрати; Х5 – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; Х6 – основні 
засоби; У – чистий дохід від реалізації.  

Джерело: розраховано авторами за даними [10] 

За результатами розрахунків має місце 
мультиколінеарність, тому необхідно виключити з 
моделі показники витрат на збут та матеріальних 
витрат, так як значення їх коефіцієнта кореляції 
перевищує 0,9. 

Наступним кроком є визначення критичного 
значення коефіцієнта  кореляції шляхом виключення з 

моделі показників, які мають коефіцієнт менше 0,61. 
До таких показників належать: дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги (0,378) та 
основні засоби (0,289). 

Після виключення зайвих елементів із системи, 
кореляційна матриця буде мати наступний вигляд 
(табл.3): 

Таблиця 3 Кореляційна матриця ПАТ «Теремно Хліб» 

Показник Y X1 X2 

Y 1 0,867 0,867 

X1 0,867 1 0,822 

X2 0,867 0,822 1 

де Х1 – обсяг реалізованої продукції, собівартість реалізованої продукції;    Х2 – собівартість реалізованої продукції; У – 
чистий дохід від реалізації. 

Джерело: розраховано авторами за даними [10] 

Отже, впливовими показниками на чистий дохід від 
реалізації продукції на підприємстві є: обсяг 
реалізованої продукції та собівартість. Між 
показниками  чистого доходу від реалізації продукції, 

обсягом реалізованої продукції та собівартістю існує 
сильний прямий зв’язок. Здійснимо регресійний аналіз 
за допомогою програмного продукту SPSS. 

Результати розрахунків відображено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 Зведення показників регресійного аналізу 

Модель R 𝑅2 
Скоригований 

𝑅2  

Стандартна 
похибка  

Дарбін - Уотсон 

1 0, 997 0,994 0,993 4471,5522 0,715 

Джерело: розраховано авторами за даними [10] 

За розрахунками чистий прибуток залежить від 
зазначених факторів на 99,4 % і лише на 0,6 % від інших 
факторів. Скоригований коефіцієнт детермінації 

складає 0,993, що свідчить про сильний  прямий 
лінійний зв’язок між факторами. 

Побудуємо регресійну модель, яка покаже вплив 
даних показників на чистий прибуток (табл.5). 

Таблиця 5 Результати регресійного аналізу 

Модель 

Нестандартизовані 
коефіцієнти 

Стандартизовані 
коефіцієнти 

t Значимість 

95,0% довірчий інтервал 
для В 

В 
Стандартна 

похибка 
Бета 

Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

(Константа) 
Обсяг 

реалізованої 
продукції, 

тис. грн 
Собівартість 

тис. грн 

-18281,413 
 
 

0,497 
 

1,007 

4253,291 
 
 

0,217 
 

0,344 

 
 
 

0,439 
 

0,561 

-4,298 
 
 

2,289 
 

2,927 

0,004 
 
 

0,056 
 

0,022 

-28338,847 
 
 

-0,016 
 

0,193 

-8223,979 
 
 

1,011 
 

1,820 

Джерело: розраховано авторами за даними [10] 

За результатами розрахунків маємо регресійну 
модель: 

У= –18281,413+0,497х1+1,007х2 (1) 

Рівняння регресії відображує значимість факторів: 
– збільшення обсягів реалізованої продукції на 1 

тис. грн, збільшить чистий дохід від реалізації 
продукції на 0,497 тис. грн; 

– збільшення собівартості виготовленої продукції 
на 1 тис грн, збільшить чистий дохід від реалізації 
продукції на 1,007 тис. грн. 

Застосувавши факторний аналіз, проаналізуємо 
більш детально вплив факторів на величину доходу за 
2016-2017 рр. 

Таблиця 6 Показники діяльності ПАТ «Теремно Хліб» у 2016-2017 рр. 

Джерело: розраховано авторами за даними [10] 

 
В 2017 р. порівняно з 2016 р. дохід від реалізації 

продукції збільшився на 20469 тис. гривень. На його 
збільшення вплинули чинники: ціна реалізації та обсяг 
реалізованої продукції (з урахуванням структури). 

Визначимо вплив цих чинників, врахувавши, що у 
2017 р. індекс цін на хлібобулочні продукти становив 
110 відсотків.

№ 
з/п 

Показник 2016 р. 2017 р. Відхилення (+,–) 

1.    Дохід від реалізації продукції (В) 182654 203123 20469 

2. Інші доходи (ІД) 3594 6750 3156 

3. Інші операційні витрати (ОВ) 6319 6051 -268 

4. Собівартість продукції (С) 118805 121975 3170 

5. Адміністративні витрати (АВ) 10691 17305 6614 

6. Витрати на збут (ВЗ) 45792 58115 12323 

7. Фінансові витрати (ВФ) 2864 2772 -92 

8. Податок на прибуток (ПП) 366 108 -258 

9. Інші витрати (ІВ) 20 3467 3447 

10. Чистий прибуток (ЧП) 1391 80 -1311 
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∆Вц = В2017 −
В2017

Іц
= 203123 −

203123

1,10
= 18466 (тис. грн) (2) 

∆ВN =
В2017

Іц
− В2016 =

203123

1,10
− 182654 =  2003  (тис. грн) (3) 

Таким чином, зростання цін сприяло збільшенню 
виручки від реалізації на 18466 тис. грн, а збільшення 
обсягу випуску – на 2003 тис. грн. Аналогічно 

розрахуємо вплив чинників на зміну собівартості 
реалізованої продукції: 

∆С = С2017 − С1016 = 121975 − 118805 =  3170  (тис. грн)                                                                     (4) 

∆Сц = С2017 −
С2017

Іц
= 121975 −

121975

1,10
= 11088 (тис. грн)                                                                        (5) 

∆СN =  
C2017

Іц
− С2016 =

121975

1,10
− 118805 = −7918  (тис. грн)                                                                    (6) 

Таким чином, за рахунок збільшення ціни 
собівартість збільшилась на 11088,6 тис. грн, а за 
рахунок зменшення обсягу реалізації – зменшилась на 
7918,6 тис. гривень. 

Як свідчать розрахунки, ціна реалізації впливає на 
чистий прибуток у складі двох факторів: собівартості та 

доходу від реалізації. При цьому вплив у складі 
собівартості зменшує прибуток, а у складі доходу від 
реалізації – збільшує. З огляду на це загальний вплив 
ціни реалізації на чистий прибуток можна розрахувати 
у такий спосіб:

∆Пц = ∆Вц − ∆Сц = 18466 −  11088 =  7378  (тис. грн)                                                                            
(7) 

За рахунок збільшення ціни чистий прибуток 
підприємства зріс на 7378 тис. гривень. 

Визначаючи вплив на прибуток витрат на 
управління, на збут та фінансових витрат, треба 
пам`ятати, що це фактори зворотного впливу: 

∆Пв = (АВ1 + ВЗ1 + ФВ1) − (АВ0 + ВЗ0 + ФВ0) = − 18845 (тис. грн)                                                                    (8) 

∆Пв – зміна чистого прибутку за рахунок зміни 
величини зазначених витрат. Отже, збільшення цих 
витрат у 2017 р. порівняно з 2016 р., призвело до 
зменшення прибутку на 18845 тис. гривень. 

Обчислимо вплив величини інших доходів на зміну 
чистого прибутку:

∆Пд = ІД1 − ІД0 = 6750 −  3594 =  3156  (тис. грн)                                                                                      (9) 

Таким чином, завдяки збільшенню суми інших 
доходів в 2017 р., чистий прибуток збільшився на 3156 
тис. гривень. 

Визначимо вплив величини інших витрат на зміну 
чистого прибутку:

∆ПВ = (ОВ1 + ІВ1) − (ОВ0 + ІВ0) = (6051 + 3467) −  (6319 + 20) =  3179(тис. грн) 
(10) 

Отже, збільшення у 2017 р. величини інших витрат, 
призвело до зменшення чистого прибутку на 3179 тис 
гривень. 

Проаналізуємо вплив величини витрат на 
фіксований податок, який можна  визначити за 
формулою:

∆ППП = ПП1 − ПП0 = 108 −  366 =  −258  (тис. грн)  
(11) 

де ∆ППП – зміна чистого прибутку під впливом 
зміни фіксованого податку. 

Отже, у 2017 р. податків було сплачено на 258 тис. 
грн менше порівняно із попереднім роком. 

Отримані результати факторного аналіз 
узагальнимо в табл. 7. 
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Таблиця 7 Узагальнена таблиця впливу факторів на величину прибутку ПАТ «Теремно Хліб» за 2016-2017 рр. 

№ з/п Показник Сума, тис. грн 

1. Зміна ціни 7378 

2. Обсяг реалізації 2003 

3. Обсяг випуску 7918 

4. Витрати на управління, на збут, фінансові витрати -18845 

5. Інші доходи 3156 

6. Інші витрати -3179 

7. Податок на прибуток 258 

8. Усього -1311 

Джерело: узагальнено авторами 

Підсумок таблиці підтверджує зміну чистого 
прибутку, відображеного в табл. 4, тобто розрахунки 
факторного аналізу є достовірними. 

Збільшення доходу від реалізації продукції ПАТ 
«Теремно Хліб» в 2017 р. спричинена тим, що ціни на 
продукцію збільшилися в середньому на 10%, також 
завдяки збільшенню виробництва продукції. Чистий 
прибуток підприємства у 2017 р. зменшився на 1311 
тис. гривень. Це зумовлено збільшенням 
адміністративних та збутових витрат, також іншими 
витратами, які не можна віднести до операційних 
витрат підприємства. 

На нашу думку, на ПАТ «Теремно Хліб» збільшенню 
прибутку сприятиме: зменшення витрат; нарощення 
обсягів виробництва і реалізації товарів; здійснення 
заходів щодо підвищення продуктивності праці своїх 
працівників; зменшення витрат на виробництво 
продукції; кваліфікованого здійснення цінової 
політики; грамотної побудови ділових відносин з 
постачальниками, посередниками, покупцями; 
покращення системи маркетингу на підприємстві; 
удосконалення продукції з середнім рівнем 
рентабельності, а низькорентабельну зняти з 
виробництва; постійного проведення наукових 
досліджень аналізу ринку, поведінки споживачів і 
конкурентів.  

Прийняття управлінських рішень щодо проведення 
заходів збільшення прибутковості підприємства в 
умовах ринкових відносин, що базуються на 

дослідженні впливу чинників зовнішнього й 
внутрішнього середовища та визначенні шляхів 
підвищення прибутковості суб’єкту господарювання, а 
також їх реалізація в його практичній діяльності 
сприятиме збільшенню прибутковості підприємства. 

Висновки. Обґрунтовано та доведено важливість 
застосування економіко-статистичного аналізу доходу 
промислового підприємства для прийняття 
оптимальних управлінських рішень. Проведено 
кореляційно-регресійний та факторний аналіз 
фінансових результатів діяльності ПАТ «Теремно Хліб», 
за результатами якого визначено, що впливовими 
показниками на чистий дохід від реалізації продукції 
на підприємстві є обсяг реалізованої продукції та 
собівартість продукції. За рахунок збільшення обсягу 
виробництва та реалізації продукції у 2017 р. на 
підприємстві збільшено дохід на 20469 тис. грн, що 
вказує на якість прибутковості. Але за рахунок 
збільшення адміністративних та збутових витрат а 
також інших витрат, чистий прибуток зменшився на 
1311 тис. гривень. Проведення заходів щодо 
зменшення витрат та нарощення обсягів виробництва 
і реалізації продукції, цінової політики й постійного 
моніторингу ринку сприятиме збільшенню доходу та 
прибутковості підприємства. Зміст статті відкриває 
можливості для подальших досліджень. Так, 
наприклад, на основі виявлених тенденцій є змога 
спрогнозувати подальший напрям виробництва, 
реалізації та дохідності підприємства. 
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