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Передмова 

         У конспекті лекцій з дисципліни «Економіка  підприємства» 

розглянуто  ряд питань, які розкривають: 

- суть економічних категорій і процесів; 

- Закони України, які регулюють функціонування економіки; 

- макроекономічні фактори, що впливають на зміст і методику здійснення 

економічної роботи на підприємствах; 

- методику виконання економічних розрахунків; 

- суть комерційного розрахунку; 

- порядок ціноутворення на підприємстві; 
- основні напрямки використання ресурсного потенціалу на підприємстві і 

максимально можливого збільшення рентабельності. 
       Курс лекцій з дисципліни «Економіка  підприємства» розроблені для 

студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка 

праці». Ця дисципліна орієнтована на здобуття майбутніми управлінцями 

теоретичних і практичних основ економічної роботи на підприємствах. 

       Як свідчить практичний досвід, на підприємствах ще досить часто 

недооцінюють роль економічних знань у процесі прийняття  різноманітних 

управлінських рішень, планування та організації виробництва, здійснення 

успішної маркетингової діяльності. 
       В умовах переходу до ринкових форм господарювання, роль 

економічних знань стосовно специфіки  функціонування підприємства, як 

основного об’єкта управління, значно зростає. 
       Від правильно виконаного економічного обґрунтування та якісно 

розрахованого показника ефективності залежить узгоджена взаємодія 

працівників виробничих підрозділів, робота підприємства та апарату 

управління всіх рівнів, досягання ними позитивних результатів. 

              Оволодіти змістом кожної теми студенту допоможе вивчення 

літературних джерел, що наведені в конспекті лекцій. Крім того, в кінці кожної 
теми наведені запитання і завдання для самоперевірки. В розрізі деяких тем 

викладені методики розрахунку основних показників ефективності роботи 

підприємства. Все це сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу, 

перевірці своїх знань, виявленню неопрацьованих частин під час вивчення 

дисципліни. 

       Курс лекцій призначений  для студентів денної і заочної форми 

навчання, може використовуватися для вивчення дисципліни «Економіка 

підприємства», виконання контрольних та курсових робіт, при підготовці до 

іспиту.  
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1.Предмет і об'єкт вивчення дисципліни «Економіка підприємства». 

Основний зміст економічної  роботи на підприємстві 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1.        Економіка. Зміст та об'єкт вивчення дисципліни. 

2. Виробничі ресурси підприємства та їх аналітична характеристика. 

Забезпеченість виробничими ресурсами. 

3. Виробничий процес як основа діяльності підприємства, організація 

виробничого процесу. 

4. Ефективність як фундаментальний принцип економічної науки і 
практики. Оцінка ефективності. 
5. Підприємство як об'єкт вивчення дисципліни. 

6. Виробничо-технічна, економічна та організаційна єдність підприємства. 

7. Підприємство як суб'єкт господарювання у законодавстві України. 

Види підприємств. 

8.    Види об’єднань підприємств. 

9.    Підприємство в умовах ринкової економіки. 

10. Ринкова інфраструктура. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 3, 5, 7, 17, 18. 

 

1.    Економіка.  Зміст та об'єкт вивчення дисципліни 

Економіка в перекладі з грецької мови означає «мистецтво ведення 

домашнього господарства» - важлива область суспільних відносин стосовно 

виробництва,  розподілу,  управління, обміну і споживання результатів 

людської діяльності, а також ефективного використання наявних ресурсів. 

Економіка має складну будову: 

1.Економіка - це сукупність виробничих відносин, що визначаються 

характером власності на засоби виробництва, або економічний базис. 

Система даних відносин складає основу всіх інших відносин в суспільстві. 
2.Економіка - це раціональне ведення (функціонування) національної 

економіки (господарства) країни. Відрізняють економіку окремих галузей 

(промисловості, с/г, будівництва, транспорту і т. д.). Оскільки національна 

економіка являє собою систему основних виробничих ланок об'єднань і 
підприємств, то виділяється економіка об'єднань і підприємств, організацій. 

Можна також виділити економіку домашнього господарства. 

3.Економіка - це система економічних наук, що вивчають економічні 
відносини в суспільстві. 

Дисципліна «Економіка підприємства» вивчає дію об'єктивних 

економічних законів і форми їх прояву в рамках конкретного підприємства. 

Об'єктом вивчення дисципліни є підприємство, його структурні підрозділи, а 
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також людські, матеріальні та фінансові ресурси, що закріплені за 

підприємством як самостійною виробничою та юридичною одиницею. 

 

2.Виробничі ресурси підприємства та їх аналітична 

характеристика. Забезпеченість виробничими ресурсами 

Основою і базою для функціонування підприємства є наявність 

необхідних виробничих ресурсів. 

Виробничі ресурси - це система органічно взаємопов'язаних елементів 

продуктивних сил, які функціонують в процесі виробництва продукції. Сам 

термін «ресурси» означає допоміжні засоби для досягнення кінцевих 

результатів праці. Ознаками класифікації ресурсів є їх походження, 

відношення до виробництва та характер їх використання. За походженням 

ресурси діляться на дві групи - природні та економічні, по відношенню до 

виробництва - на функціонуючі і потенціальні, за характером використання - 

на виробничі і невиробничі. 
За натурально-речовим складом виробничі ресурси ділять на людські і 

матеріальні. Людськими елементами виробничих ресурсів виступають 

трудові ресурси - основа продуктивних сил суспільства. 

Матеріальні ресурси (природні - земельні, водні і лісові, а також створені 
працею людини матеріально-технічні ресурси - засоби і предмети праці), що 

являють собою речові елементи процесу виробництва, які створюють базу 

для виробництва матеріальних благ. 
Разом з тим виробничі ресурси можуть відрізнятися між собою тією 

функціональною роллю, яку вони виконують в процесі виробництва: 

1)  трудові; 
2) матеріальні; 
3) фінансові. 
Ступінь забезпеченості виробничими ресурсами характеризує 

потенціальні можливості виробництва, а раціональний їх якісний склад, 

поєднання та рівень використання забезпечують оптимальний результат 

виробництва при мінімумі затрат живої та уречевленої праці. 
 

3. Виробничий процес як основа діяльності підприємства,  

організація виробничого процесу 

Виробничий процес на підприємстві - сукупність дій, в результаті яких 

сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію. Виробничий 

процес складається із робочих процесів, що визначають сукупність 

виробничих дій (операцій), які виконуються одним або групою робітників із 
використанням ручних або механічних засобів праці. 

В залежності від ролі у виробництві робочі процеси діляться на основні та 

допоміжні. Основні процеси - чинять безпосередній вплив на предмети праці, 
тобто пов'язані із перетворенням вихідної сировини і матеріалів в готову 
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продукцію. Допоміжні процеси - прямо із виготовленням продукції не 

пов'язані. Основне їх призначення полягає в технічному обслуговуванні 
основних процесів виробництва. 

До допоміжних процесів відносяться, наприклад, переміщення предметів 

праці, забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, 

електричною енергією, обслуговування і ремонт устаткування та інших 

засобів праці, зберігання матеріальних цінностей, збут готової продукції, 
транспортування, інші процеси, призначені для створення нормальних умов 

ведення виробництва. 

Операція є основою, первинною ланкою виробничого процесу. 

Вирішальне значення для виділення операцій у виробничому процесі має 

перехід на обробку нового предмета праці та зміна засобів праці (або того чи 

іншого одночасно). Подібні переходи означають появу нової виробничої 
операції. Операції, також як і робочі процеси, діляться на основні та 

допоміжні. 
Співвідношення різних видів операцій в їх загальній кількості складає 

структуру виробничого процесу. Питома вага тих чи інших операцій у 

всьому виробничому процесі на кожному окремо взятому підприємстві 
визначається технологічними умовами виробництва продукції, ступенем 

технічної оснащеності та рівнем організації виробничого процесу в цілому. 

Важливим принципом організації виробничого процесу є синхронізація в часі 
допоміжних процесів з основними. 

 

4. Ефективність як фундаментальний принцип економічної науки і 

практики. Оцінка ефективності 

Економічна ефективність виробництва - ступінь результативності 
виробництва, здатність забезпечувати досягнення високих показників 

продуктивності, економічності, якості продукції. Критерієм економічної 
ефективності виробництва є максимальне отримання необхідної суспільству 

продукції при найменших затратах живої та уречевленої праці на її одиницю. 

Для розрахунку показника ефективності суспільного виробництва треба 

визначити загальний обсяг ресурсів. При цьому виникає проблема вибору 

однакової одиниці виміру для різних видів виробничих ресурсів. За різними 

методиками для цього використовують як трудові, так і вартісні показники. 

Порівнянням ефекту і витрат ресурсів визначають ефективність як 

відносну величину. Ефективність може вимірюватись прямою величиною, 

коли ефект знаходиться в чисельнику і оберненою - коли ефект в знаменнику. 
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5. Підприємство як об'єкт вивчення дисципліни 

Процес виробництва матеріальних благ здійснюється безпосередньо на 

підприємстві, яке є основною ланкою національної економіки. Підприємству 

належить ключова роль в розвитку економічного потенціалу країни, 

задоволенні суспільних потреб. Основними завданнями підприємства є 

забезпечення випуску високоякісної продукції, робіт, послуг, підвищення 

ефективності виробництва шляхом постійного його вдосконалення, 

поліпшення організації та умов праці, реалізація на основі отриманого 

прибутку, соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу, а 

також інтересів власника майна підприємства. 

 

6. Виробничо-технічна, економічна та організаційна єдність 

підприємства 

Виробничо-господарська діяльність кожного підприємства 

характеризується виробничо-технічною, економічною та організаційною 

єдністю. 

Виробничо-технічна єдність означає взаємозв'язок технологічних та 

виробничих процесів, послідовність переробки сировини і матеріалів, 

пропорційність і підпорядкування всіх виробничих ланок підприємства, що 

беруть участь у виготовленні продукції. 
Економічна єдність - це вирішення колективом підприємства виробничих 

та економічних завдань на основі єдиного бізнес-плану, єдиної системи 

бухгалтерського і оперативного обліку та статистичної звітності, 
господарського розрахунку, спільності матеріальних, трудових, технічних і 
фінансових ресурсів, колективної зацікавленості працівників підприємства в 

результативності своєї роботи. 

Організаційна єдність підприємства характеризується наявністю єдиного 

колективу працівників об'єднаних для виробництва, на чолі якого стоїть 

керівник, що відповідає за успішну роботу всіх підрозділів підприємства, за 

дотримання виробничої дисципліни, завершеною системою бухгалтерського 

обліку та звітності, банківським рахунком. 

Дві останні ознаки свідчать про наявність господарської самостійності 
підприємства і визначають його назву (завод, комбінат, виробниче 

об'єднання). 

 

7. Підприємство як суб'єкт господарювання в світлі законів України. 

Види підприємств 

Діяльність підприємства регламентується законами України «Про 

підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про систему 

оподаткування», «Про податок на додану вартість», «Про господарські 
товариства» та іншими. 
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Закон «Про підприємства в Україні» визначає підприємство як 

самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної 
особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з 
метою одержання відповідного прибутку (доходу). 

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в 

установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і 
послуг. У разі збиткової діяльності підприємства, держава, якщо вона визнає 

продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким 

підприємствам дотацію, інші пільги. 

       Види підприємств. В Україні можуть діяти підприємства таких видів: 

• приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; 

• колективне підприємство, засноване на власності трудового 

колективу підприємства; 

• господарське товариство; 

• підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян; 

• комунальне підприємство, засноване на власності відповідної 
територіальної громади; 

• державне підприємство, засноване на державній власності, в тому 

числі казенне підприємство. 

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності 
працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесено до 

категорій малих підприємств: 

— у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200  

         чоловік; 

— в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50  

        чоловік; 

— в науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до  

        100 чоловік; 

— у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25  

         чоловік; 

— у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чоловік. 

 

8.Види об'єднань підприємств 

Згідно із законодавством, підприємства можуть об'єднуватись у: 

• асоціації - договірні об'єднання з метою постійної координації 
господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і 
комерційну діяльність будь-кого з її учасників; 

• корпорації - договірні об'єднання, створені на основі поєднання 

виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих 

повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників; 
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• консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і 
банківського капіталу для досягнення спільної мети; 

• концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових 

організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової 
залежності від одного або групи підприємств; 

• інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими 

принципами. 

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджується їх 

засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу 

зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи і на 

них поширюється дія даного закону. 

 

9. Підприємство в умовах ринкової економіки 

У ринковій економіці підприємливість виробника в поєднанні із високою 

організованістю та дисципліною стає об'єктивною необхідністю і потребою, 

тому що без цього неможлива конкуренція із іншими підприємствами-

виробниками. Оскільки кожне підприємство повинно виробляти тільки ту 

продукцію, яка потрібна суспільству, то ринковий механізм служить 

своєрідним інструментом, за допомогою якого забезпечується ефективна 

кооперація діяльності всіх учасників суспільного виробництва. Ринок 

«підштовхує» підприємство застосовувати ті ресурси, які дають найбільшу 

віддачу. У результаті всебічне використання ринкового механізму в 

поєднанні із державним регулюванням національної економіки дає 

можливість найбільш послідовно реалізувати принципи повного 

господарського розрахунку, економічної відповідальності, самофінансування 

та самоуправління з метою задоволення потреб суспільства найкращим 

чином. 

Разом із тим, потрібно мати на увазі, що розвиток ринку може призводити 

до диференціювання доходів, розшарування виробників та споживачів. 

 

10. Ринкова інфраструктура 

Надзвичайно важливим і складним утворенням ринкової економіки є 

ринкова інфраструктура. Вона включає такі елементи: аукціони, торгово-

промислові палати, біржі, торгові доми, ярмарки, служби маркетингу, 

комерційно-інформаційні центри, брокерські, страхові, аудиторські, 
холдингові компанії тощо. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «економіка». 

2. Розкрити зміст та об'єкт вивчення дисципліни «Економіка 

підприємства». 

3. Що таке  виробничі ресурси підприємства? 
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4. Наведіть класифікацію виробничих ресурсів підприємства. 

5. Що таке виробничий процес? 

6. Що таке операція? 

7. Що таке структура та рівень організації виробничого процесу? 

8. Що таке «ефективність»? Як здійснюється оцінка ефективності? 

9. Охарактеризуйте виробничо-технічну, економічну та організаційну 

єдність підприємства? 

10. Наведіть перелік законів та нормативних актів України, якими 

керується підприємство в своїй діяльності. 
11. Які  види  підприємств  та їх  об'єднань  передбачені  існуючим 

законодавством України? 

12. Які особливості функціонування підприємства в умовах ринку? 

13. Розкрийте суть ринкової інфраструктури. 

 

2. Суть основних фондів, їх класифікація та структура 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Основні фонди. 

2. Основні промислово-виробничі фонди. 

3. Основні невиробничі фонди. 

4. Оцінка основних фондів. 

5. Відображення основних фондів на балансі підприємства. 

6. Знос і амортизація основних фондів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10. 

           

1. Основні фонди 

Основні фонди - це частина виробничих фондів підприємства, яка має 

речову форму засобів праці - машини, устаткування, приміщення, споруди. 

Основні фонди багаторазово беруть участь у виробничих циклах, що 

періодично повторюються, зберігають при цьому натурально речову форму, 

переносять свою вартість на створюваний продукт поступово, по частинах і 
відновлюються за рахунок амортизаційного фонду. 

Структура основних фондів характеризується питомою вагою (в %) різних 

груп (видів) основних фондів в загальній їх вартості. На підприємстві (в 

об'єднанні) визначаються показники вікової і технологічної структури 

основних фондів. Вікова структура основних фондів характеризується 

питомою вагою різних вікових груп основних фондів в їх загальній вартості, 
а технологічна - питомою вагою різних видів основних фондів у визначеній 

їх групі. 
Залежно від участі у виробничому процесі, основні фонди підприємства 

діляться на дві групи: промислово-виробничі та невиробничі. 
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2. Основні промислово-виробничі фонди 

Основні промислово-виробничі фонди - це фонди, які охоплюють засоби 

праці, що виконують в процесі виробництва різноманітні функції. Це 

викликає необхідність їх класифікації за призначенням і термінами 

використання. За існуючою класифікацією виділяють такі групи основних 

виробничих фондів: 

1)   Будівлі - включають будівельні об'єкти, призначені для створення 

необхідних    умов    (виробничі корпуси, складські приміщення, виробничі 
лабораторії, гаражі і т.д.). У їх вартості відображається вартість системи 

опалення, каналізації, водопроводу, електроосвітлювальної мережі. 
2) Споруди і передавальні пристрої - артезіанські свердловини і 

водонапірні башти, магістральний газопровід, мости, залізничні колії, 
водопровідні і каналізаційні пристрої, огорожі та інші споруди і пристрої, 
призначені для тих чи інших функцій, не пов'язаних із зміною предметів 

праці. 
3) Силові машини і устаткування - засоби праці, які або самі є 

джерелами енергії, або безпосередньо приводять в рух виробниче 

устаткування (парові котли, парові машини, електрогенератори, 

трансформатори, дизелі, електродвигуни та інші). Ця частина основних 

фондів відображає рівень енергоозброєності підприємства. 

4) Робочі машини і устаткування - технологічне устаткування і апарати, 

призначені для механічної і термічної обробки предметів праці. Це найбільш 

активна частина основних фондів, що характеризує технічний рівень 

виробництва. До вимірювальних та передавальних пристроїв відносяться 

автоматичні пристрої, пульти управління, лабораторне устаткування. Ця 

група характеризує рівень автоматизації виробництва. 

5) Транспортні засоби включають засоби призначені для 

транспортування вантажів, забезпечення виробничого взаємозв'язку між 

цехами, дільницями і робочими місцями. 

6)     Інструмент - це робочий інструмент і допоміжні засоби. 

До виробничого і господарського інвентарю та приладів належать 

виробничий інвентар для зберігання матеріалів та інструменту, і для 

полегшення праці, господарський інвентар, адміністративного та 

господарського вжитку. 

Основні фонди діляться на активну і пасивну частини. Машини і 
устаткування виконують активну роль у процесі виробництва, беруть 

безпосередню участь у виробництві готового продукту і належать до 

активної частини основних фондів. 

Інша частина основних фондів (приміщення, споруди, інвентар) створює 

лише умови для процесу праці, захищає людину і засоби виробництва від 

впливу зовнішнього середовища, безпосередньої участі у виробництві 
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готового продукту не бере і називається пасивною частиною основних 

фондів. 

Співвідношення різних видів основних фондів характеризується 

структурою, яка є показником якісного складу основних фондів. 

 

 

3. Основні невиробничі фонди 

Основні невиробничі фонди - це фонди, які не беруть участі у 

виробничому процесі і своєї вартості на готовий продукт не переносять. До 

них належать приміщення і споруди житлового і комунального господарства, 

організації охорони здоров'я, освіти, культури і мистецтва. Плануються і 
враховуються ці фонди окремо і не беруться в розрахунок при визначенні 
фондовіддачі, рентабельності. 

Збільшення обсягу основних невиробничих фондів безпосередньо 

пов'язане з підвищенням рівня науки, культури, освіти і охорони здоров'я, із 
зростанням добробуту населення. 

 

4. Оцінка основних фондів 

Облік основних фондів здійснюється у натуральному і вартісному 

вираженні. Вартісна оцінка дає змогу дістати загальні підсумки 

різноманітних засобів праці, що необхідно для нарахування амортизації, 
визначення рентабельності підприємств тощо. 

Кожен об'єкт, що належить до основних фондів має кілька вартісних 

оцінок. Це зумовлено тривалим функціонуванням основних фондів, змінами 

в умовах їх відтворення в різні періоди. Залежно від моменту, на який 

визначається вартість основних фондів, розрізняють первісну та 

відновлювальну вартість; залежно від стану в період оцінки - повну або 

залишкову вартість (вартість без зносу). Враховуючи обидві ознаки мають 

місце чотири види оцінки основних фондів: повна первісна, первісна вартість 

без зносу, повна відновна вартість, відновна вартість без зносу. 

 

              5. Відображення основних фондів на балансі підприємства 

Для характеристики зміни обсягу і руху основних фондів, їх відтворення 

(як правило, за рік) будують баланси основних фондів по окремих 

підприємствах (об'єднаннях), галузях, регіонах. 

На підставі даних балансу основних фондів вивчають їх динаміку, 

розраховують показники оновлення і вибуття. Баланс основних фондів може 

бути побудований за повною первісною і залишковою первісною вартістю. 

 

6.Знос і амортизація основних фондів 

При використанні основних фондів, вони зношуються. Відрізняються дві 
форми зносу основних фондів: фізичний і моральний. 
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Фізичний знос полягає в поступовій втраті натурально-речових 

властивостей основних фондів під впливом виробничого процесу, в якому 

вони беруть участь, і під впливом природних сил (корозія, вивітрювання, 

гниття і под.). Це знижує рівень точності їх роботи, якість продукції, 
підвищує трудоємність обробки сировини. 

На фізичний знос основних фондів впливають такі фактори: якість 

матеріалів, з яких виготовлені ті чи інші види основних фондів; якість 

будівництва будівель, споруд і виготовлення машин та устаткування; 

тривалість та інтенсивність використання; особливості технологічного 

процесу та умови захисту основних фондів від впливу зовнішнього 

середовища (температура, вологість тощо); якість ремонту та догляду за 

основними фондами; кваліфікація робітників, що обслуговують машини і 
устаткування. 

Методи оцінки зносу діляться на два види: технічні та економічні. 
Технічні методи базуються на дослідженні технічного стану того чи іншого 

устаткування або приміщення в цілому, аналізі термінів часу їх служби та 

обсязі виконаних робіт, економічні - на порівнянні вартісних величин. 

Однією з побічних економічних оцінок зносу є ступінь зносу фондів і термін 

служби. Ступінь зносу основних фондів розраховується відношенням 

фактичного часу до нормативного терміну служби. 

Моральний знос характеризує конструктивне старіння устаткування і 
зумовлений появою нових машин, які перевищують старі за продуктивністю, 

надійністю або зручністю експлуатації. 
Амортизація - це процес грошової компенсації вартості основних фондів, 

яка в міру їх зносу в процесі виробництва поступово частинами переноситься 

на продукт, що виробляється. 

Для компенсації вартості зносу основних фондів в промисловості щорічно 

виконують відрахування на покриття цього зносу, які називаються 

амортизаційними. Вони включаються в собівартість продукції даного року і 
нагромаджуються у процесі реалізації продукції. 

Всі промислові підприємства щорічні амортизаційні відрахування 

розраховують на основі затверджених норм амортизації основних фондів. 

Нормою амортизації є відношення (у %) суми річних амортизаційних 

відрахувань до первісної вартості основних фондів, які рахуються на балансі 
Норми амортизаційних відрахувань розраховуються за такими формулами: 

середньорічна норма амортизації основних фондів 

 

ТФ

ЗОМКФ
Н м
а

100)( ×−−++
=

 
або 

На =Нк.м. + Нп. в. 
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Нк.м. - корма капітального ремонту і модернізації основних фондів 
                                                                                                                                                            

ТФ

МК
Н км

100)( ×+
=

 
Нп.в. - норма для повного відновлення (реновації) 

                                                 ФТ

ЗОФ
Н м

мв

100)(
.

×−−
=

 
де Ф - первісна балансова вартість основних фондів, грн.  

К - затрати  на капітальний  ремонт основних  фондів протягом 

амортизаційного періоду, грн.; 

М - вартість модернізації протягом амортизаційного періоду, грн.;  

Т - термін служби засобів праці (або амортизаційний період), грн.;  

О - первісна вартість основних фондів, що ліквідуються, грн.;  

Зм - затрати на демонтаж основних фондів, грн. 

Знаючи норму амортизації і повну первісну вартість даної групи основних 

фондів, можна визначити розмір амортизаційних відрахувань 
                                                                                   

100

аФН
А =

                                                                                    
де А - розмір річних амортизаційних відрахувань, грн.;  

 На - норма амортизації, %. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Що таке «основні фонди»? 

2. Чим характеризується структура основних фондів? 

3. Дайте характеристику основним промислово-виробничим фондам. Наведіть 
приклади. 

4. Дайте характеристику основним невиробничим фондам. Наведіть 

приклади. 

5. Розкрийте суть оцінки основних фондів. 

6. Як враховуються основні фонди в балансі підприємства? 

7. Що собою являє знос основних фондів? Назвіть види зносу основних фондів. 
8. Що таке «амортизація» основних фондів? 

9. Наведіть приклади розрахунку амортизаційних відрахувань. 

 

3. Оцінка стану та ефективність використання основних фондів 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Показники відновлення та динаміки основних фондів. 

2. Показники якісного стану основних фондів та рівня технічного стану 

виробничої бази підприємства. 
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3. Використання основних фондів. 

4. Підвищення  ефективності  використання  основних  виробничих 

фондів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10. 

 

             1. Показники відновлення та динаміки основних фондів 

Для характеристики основних фондів, вивчення їх динаміки, структури в 

процесі планування та аналізу рівня використання може бути застосовано 

декілька груп різних показників. 

Ступінь відновлення і динаміка основних фондів характеризується 

коефіцієнтами вибуття, оновлення, їх приростом та середньорічною вартістю. 

Інтенсивність вибуття основних фондів характеризує коефіцієнт вибуття 

основних фондів Квиб., який розраховується відношенням вартості вибулих 

за певний період основних фондів Фвиб., до вартості фондів на початок 

даного періоду Фп. 

Для характеристики процесу оновлення основних фондів розраховується 

коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів Ко, який визначається 

відношенням вартості введених за минулий період основних фондів Фввед., 

до вартості основних фондів Фк, діючих в кінці періоду, що аналізується. 

Для розширеного відтворення основних фондів є характерним 

перевищення другого коефіцієнта над першим. 

Коефіцієнт приросту основних фондів Кпф. відображає відносне 

збільшення основних фондів за рахунок їх оновлення: 

 

к

вибввед
пф

Ф

ФФ
К

100)( .. ×−
=  

 

де                                       Фк = Фп + Фввед - Фвиб. 

Фп - вартість фондів на початок періоду, що аналізується. 

Приріст основних виробничих фондів ∆Ф визначається як різниця між 

вартістю заново введених Фввед., та вибулих Фвиб., основних фондів в 

даному періоді: 
∆Ф = Фввед. – Фвиб. 

 

2. Показники якісного стану основних фондів та рівня 

технічного стану виробничої бази підприємства 

До показників якісного стану основних фондів, рівня технічного стану 

виробничої бази підприємства належать: питома вага прогресивних груп 

устаткування, питома вага автоматизованого устаткування та вимірювальних 
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приладів, коефіцієнт придатності основних фондів, питома вага морально 

застарілого устаткування. 

Питома вага активної частини основних виробничих фондів Аа.ф 

характеризує прогресивність структури основних виробничих фондів, 

відображаючи долю (в %) їх активної частини (машин, апаратів, 

устаткування і под.) Фа, в загальній балансовій вартості всіх основних 

виробничих фондів підприємства Ф : 

                                                                                                           

100×=

Ф

Ф
А а
аф  

Питома вага прогресивних груп устаткування розраховується із 
відношення балансової вартості або кількості одиниць прогресивних груп 

устаткування (спеціального, автоматичного, з програмним управлінням і 
под.) до загальної вартості або кількості всього парку даного виду на 

підприємстві. Питома вага автоматизованого устаткування та вимірювальних 

приладів Аа.ус, 

визначається за формулою: 

100×=

ус

аус

аус
Ф

Ф
А  

де Фа.ус. Фус. - середньорічна вартість автоматизованого устаткування та 

вимірювальних приладів, всіх силових і робочих машин, тис. грн. 

Коефіцієнт придатності основних фондів Кп.ф характеризує їх стан на 

визначену дату 

Ф

ЗФ
К н
пф

−
=  

де Ф -  первісна (балансова) вартість основних фондів ; 

 Зн - сума зносу основних фондів за весь період експлуатації. Коефіцієнт 

фізичного зносу основних фондів Кз.ф. визначається відношенням суми 

зносу основних фондів Зн до первісної вартості Ф. 

Питома вага морально застарілого устаткування представляє собою 

відношення вартості морально застарілого устаткування до балансової 
вартості всього діючого парку устаткування. 

 

3 . Використання основних виробничих фондів 

Основними економічними показниками, що характеризують рівень 

використання основних фондів є коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного 

використання устаткування, випуску продукції на один (сто) квадратний метр 

виробничої площі, фондовіддача, та фондоємкість продукції. 
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Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування Кекс, -відношення 

часу фактичної роботи устаткування Чфакт., до часу планової його роботи 

Чплан., за будь-який період року. Цей коефіцієнт характеризує використання 

устаткування в часі. 
Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування Ккінт - це 

відношення фактично виробленої продукції за визначений час Пфакт.., до 

планової кількості (або потужності) за той же час Пплан. Вп.ф. /Вп.пла 

Цей коефіцієнт характеризує використання устаткування з потужності. 
Добуток коефіцієнта екстенсивного і інтенсивного використання дає 

загальний інтегральний коефіцієнт використання устаткування 

                                                Кзаг. = Кекс. × Кінт.., 

Випуск продукції на один (сто) квадратний метр виробничої площі 
визначається відношенням фактично випущеної продукції (товарної або в 

натуральному виразі) до розміру виробничих площ. 

Основним і найбільш загальним показником рівня використання основних 

фондів є їх економічна віддача - фондовіддача. Економічна віддача основних 

фондів характеризується відношенням обсягу продукції за визначений період 

до загальної середньорічної вартості основних виробничих фондів. 

Фондоємність продукції характеризується відношенням середньорічної 
вартості основних виробничих фондів до обсягу випущеної за даний період 

продукції в грошовому або в натуральному виразі, тобто є показником, 

оберненим до фондовіддачі. 
Механоозброєність праці Мп характеризується відношенням 

середньорічної вартості машин і устаткування (активної частини фондів), до 

числа робітників, зайнятих в основній зміні 
 

                                                                         
100×

=

Р

Фd
М п        

 

де Ф — середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.;  

d — питома вага устаткування, машин і механізмів (активної частини 

фондів) в загальній вартості основних виробничих фондів, % ; 

Р — чисельність робітників, зайнятих в основну зміну, чол. 

 

4. Підвищення ефективності використання основних  

виробничих фондів 

Підвищення рівня використання основних фондів дає значний 

економічний ефект, який необхідно розглядати за двома напрямками: 

заводський економічний ефект та народногосподарський. Перший 

відображається безпосередньо на результатах госпрозрахункової діяльності 
підприємства і зокрема на таких основних показниках як ріст обсягу 
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виробництва, реалізації продукції, прибутку, госпрозрахункового доходу, 

підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, питомих 

витрат палива, електроенергії, поліпшення якості продукції і под. Другий 

полягає перш за все в тому, що за рахунок поліпшення використання фондів 

можна збільшити обсяг виробництва за короткий термін і без додаткових 

затрат на будівництво нових і розширення діючих підприємств, скоротити 

витрати на перевезення сировини і продукції, поліпшити забезпечення 

продукцією споживачів в різних регіонах країни. 

Інтенсивними шляхами підвищення ефективності використання основних 

виробничих фондів є: 

— підвищення якості проектування підприємств; 

— розвиток прогресивних форм організації виробництва; 

— своєчасне введення в експлуатацію основних фондів; 

— технічне переозброєння виробництва; 

— поліпшення якості сировини та її комплексне використання. 

До екстенсивних шляхів підвищення ефективності використання 

основних виробничих фондів необхідно віднести: поліпшення їх 

використання шляхом скорочення планових простоїв в результаті 
встановлення економічно обґрунтованих міжремонтних циклів, термінів 

служби устаткування і підвищення якості експлуатації і ремонту, ліквідація 

непродуктивної роботи устаткування. 

Важливим резервом росту фондовіддачі є також проведення атестації та 

раціоналізації робочих місць. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте показники відновлення основних фондів. Наведіть 

приклади. 

2. Охарактеризуйте показники динаміки основних фондів. Наведіть 

приклади. 

3. Розкрийте суть показників якісного стану основних фондів. Наведіть 

приклади. 

4. Розкрийте зміст показників, що характеризують рівень технічного 

стану виробничої бази підприємства. Наведіть приклади. 

5. Що являють собою коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного 

використання основних виробничих фондів підприємства? 

6. Що таке фондовіддача? Назвіть основні показники фондовіддачі. 
7. Що таке Фондоємність продукції? Який зв'язок фондовіддачі і 

фондоємності? 

8. Назвіть інтенсивні та екстенсивні шляхи підвищення ефективності 
використання основних виробничих фондів. 
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4. Оборотні засоби та підвищення ефективності їх 

використання на промисловому підприємстві 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Оборотні фонди. 

2. Структура оборотних засобів. 

3. Фонди обігу. 

4. Використання оборотних засобів. 

5. Показники обертання оборотних засобів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 

 

Оборотні засоби – це сукупність оборотних фондів і фондів обігу. 

 

1. Оборотні фонди 

Оборотні фонди - частина засобів виробництва, яка є предметами праці, в 

процесі виробництва бере участь один раз і повністю переносить свою 

вартість на готовий продукт. До оборотних фондів, що знаходяться в сфері 
виробництва, належать сировина, матеріали, напівфабрикати, тара, паливо, а 

також малоцінні і швидкозношувані інструменти, інвентар, незавершене 

виробництво, витрати майбутніх періодів, запасні частини для поточного 

ремонту основних фондів. Розмір оборотних фондів, що знаходяться в 

розпорядженні підприємства, залежить від характеру виробництва. 

Оборотні фонди діляться на основні частини: предмети праці, що 

знаходяться на підприємствах у вигляді виробничих запасів; предмети праці, 
що вступили в процес виробництва і які знаходяться в стадії незавершеного 

виробництва, тобто предмети праці, що обробляються в межах виробничої 
дільниці, цеху, або перебувають в стадії напівфабрикатів власного 

виготовлення. Це предмети праці, виготовлені на виробничих дільницях 

підприємств і які підлягають подальшій обробці на інших дільницях того ж 

підприємства. 

Виробничі запаси виходячи із характеру призначення ділять на поточні, 
страхові, підготовчі (технологічні). 

Поточний запас необхідний для забезпечення виробництва матеріальними 

ресурсами в період між двома черговими поставками. Так як поточний запас 

знаходиться в прямій залежності від періодичності поставок, його величина 

визначається множенням середньодобового споживання на інтервал 

поставки. Величина поточного запасу визначається в днях і в абсолютному 

розмірі. 
Страховий запас встановлюється для гарантування від можливих перебоїв 

в постачанні. 
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              Підготовчий   (технологічний)   запас   необхідний   для   

приведення предметів праці в стан, придатний для запуску у виробництво. 

  

2.Структура оборотних засобів 

Структура оборотних засобів - це співвідношення між окремими їх 

частинами і елементами, виражене у відсотках до загальної суми. Оборотні 
засоби діляться на власні та запозичені. 

Власні засоби надаються підприємству з врахуванням необхідних потреб, 

в розмірах, що забезпечують нормальну його діяльність. Додаткова або 

тимчасова потреба підприємств в оборотних засобах покривається 

запозиченими засобами - кредитами банку. 

Оборотні засоби підприємств діляться на нормовані і ненормовані. 
Нормовані оборотні засоби - це основні види товарно-матеріальних 

цінностей і затрат, за якими планується розмір необхідних запасів, що 

покриваються, як правило власними оборотними засобами (вони включають 

тару, паливо, матеріали, інструменти). 

Ненормовані оборотні засоби використовуються в сфері обігу (вони 

включають товари відвантажені покупцям, грошові кошти і кошти на 

рахунках). 

Норматив оборотних засобів - це плановий розмір мінімальних запасів 

оборотних засобів, необхідних для безперебійного ведення виробництва в 

грошовому виразі. Нормативи підприємств залежать в основному від обсягу 

виробництва продукції і швидкості обороту засобів. 

Норматив оборотних засобів розраховується на сировину, основні і 
допоміжні матеріали і тару шляхом визначення часу, необхідного для 

приймання, розвантаження і складування, розміру поточного запасу (в днях), 

часу на підготовку сировини і матеріалів до виробництва, часу перебування у 

виробництві. Сума цього часу і буде нормою оборотних засобів в днях. 

Потреба в оборотних засобах для кожного елемента сировини або 

матеріалу розраховується шляхом множення середньодобової витрати даного 

елемента в IV кварталі на норматив оборотних засобів в днях. 

Норматив оборотних засобів підприємства в цілому характеризує суму 

нормативів оборотних засобів, розрахованих по окремим елементам. Ця 

норма по підприємству (в днях) розраховується шляхом ділення загальної 
норми на одноденний випуск товарної продукції за собівартістю в IV 

кварталі (планового або звітного року). 

 

3.Фонди обігу 

Фонди обігу - це та частина виробничих фондів, яка функціонує в сфері 
обігу і враховується у вартісній (грошовій формі). До них відносяться готова 

продукція на складі, грошові кошти на розрахунковому рахунку дебітора, 
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товари відвантажені, але не оплачені. Розмір фондів обігу залежить від умов 

реалізації продукції та інших факторів. 

 

4. Використання оборотних засобів 

Оборотні засоби, беручи участь в процесі виробництва продукції, 
безперервно переходять з сфери виробництва в сферу обігу, тобто постійно 

здійснюють кругообіг у виробництві та обігу. Час їх знаходження в сфері 
виробництва вважається періодом виробництва, а в сфері обігу - періодом 

обігу. Послідовний і безперервний перехід оборотних засобів із сфери 

виробництва в сферу обігу називається кругообігом оборотних засобів. 

У процесі кругообігу оборотні засоби промислового підприємства 

проходять три стадії: грошову, виробничу і товарну. 

На грошовій стадії здійснюється купівля сировини, матеріалів, палива і 
под. Оборотні засоби із грошової форми переходять у виробничу і 
виступають у вигляді виробничих запасів, але таких, що ще не беруть 

безпосередньої участі у виробничому процесі. 
На виробничій стадії виробничі запаси вступають у сферу виробництва 

(процес споживання сировини, матеріалів, палива та інших предметів праці і 
випуск готової продукції). 

На товарній стадії оборотні засоби у вигляді готової продукції знову 

повертаються у сферу обігу (процес реалізації продукції і оборотні засоби із 
виробничої сфери переходять в товарну). Готова продукція виступає у формі 
товару, після реалізації якого підприємство отримує гроші. На ці гроші 
підприємство знову закуповує сировину, матеріали, паливо та інші предмети 

праці. Таким чином, оборотні засоби здійснюють новий кругообіг. 
У процесі кругообігу оборотні засоби проходять через сферу виробництва 

і дві стадії обігу, авансуються в грошовій формі і повертаються у вихідну 

грошову форму після реалізації продукції. Відбувається обертання оборотних 

засобів, яке характеризується швидкістю руху оборотних засобів в процесі 
відновлення, тобто часом, протягом якого засоби здійснюють повний 

кругообіг. 
Прискорення обертання оборотних засобів підвищує ефективність 

виробництва оскільки при тій же сумі оборотних засобів можна виробити і 
реалізувати більше продукції або виконати ту ж програму з меншою сумою 

оборотних коштів для підприємства. 

 

5. Показники обертання оборотних засобів 

Основними показниками обертання оборотних засобів є коефіцієнт 

обертання, швидкість обороту (тривалість одного обороту в днях) та 

ефективність використання. 

Коефіцієнт обертання оборотних засобів підприємства визначається 

діленням вартості реалізованої продукції в рік за діючими оптовими цінами 
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підприємства на середньорічну суму оборотних засобів. Цей показник 

характеризує число обертів оборотних засобів протягом року. 

Тривалість одного обороту в днях визначається діленням числа днів у 

фінансовому році на коефіцієнт обертання. 

Ефективність використання оборотних засобів характеризується або 

вартістю реалізованої продукції на 1 грн. оборотних засобів, або розміром 

прибутку, що отриманий від реалізації цієї продукції на 1 грн. оборотних 

засобів. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть оборотних фондів підприємства. 

2. Охарактеризуйте поточний, страховий і технологічний запаси 

оборотних засобів, поясніть специфіку їх утворення на підприємстві. 
3. Розкрийте зміст структури оборотних засобів. 

4. Наведіть приклади нормованих та ненормованих оборотних засобів. 

5. Поясніть методику визначення потреби в оборотних засобах. 

6. Що таке фонди обігу підприємства? 

7. Поясніть зміст кругообігу оборотних засобів. 

8.Як розраховується коефіцієнт обертання оборотних засобів? Наведіть 

приклад. 

9. Як визначається тривалість одного обороту оборотних засобів 

підприємства? Наведіть приклад. 

10.Якими показниками характеризується ефективність використання 

оборотних засобів підприємства? 

 

 

5. Персонал промислового підприємства та підвищення 

продуктивності його праці 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Персонал підприємства. 

2. Склад (структура) промислово-виробничого персоналу підприємства. 

3. Формування персоналу. Плинність кадрів. 

4. Визначення потреби в кадрах. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

1. Персонал підприємства 

Праця - процес свідомої та цілеспрямованої діяльності людини, важливий 

елемент будь-якого виробничого процесу, її виразником є люди, що зайняті у 

виробництві. 
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Кадри, у будь-якій виробничій галузі поділяються на промислово-

виробничий і непромисловий персонал. 

Промислово-виробничий персонал включає робітників, фахівців 

службовців, молодший обслуговуючий персонал, пожежно-сторожову 

охорону та учнів. 

 

2. Склад  (структура)  промислово-виробничого  персоналу  

підприємства 

Наведемо структуру промислово-виробничого персоналу у провідних 

галузях промисловості мінеральних добрив (в %); (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 

 

№ Категорія персоналу Назва галузі 
п/п  

 

гірнохімічна осн. хімічна азотна 

1. Робітники 80,1 78,5 80,9 

2. Фахівці 14,9 14,8 14,1 

3. Спеціаліс 3,1 3,6 3,0 

4. ти МОП 1,2 2,8 1,7 

5. 

6. 

Робітники охорони 

Учні 
0,7 0,3 0,3 

 Всього 100,0 100,0 100,0 

 

Робітники - найбільш багаточисельна категорія промислово-виробничого 

персоналу. Від продуктивності праці робітників, їх ставлення до справи, 

добросовісності значною мірою залежать ефективність виробництва і якість 

продукції. Робітники діляться на дві великі групи: основні, зайняті 
безпосередньо виготовленням продукції (апаратники, оператори машиністи), 

і допоміжні, зайняті обслуговуванням основного виробництва в ремонтних 

бригадах і цехах, роботою на енергоустановках, транспортними і вантажно-

розвантажувальними роботами, контролем якості і т. д. 

В галузях промисловості з підвищенням рівня комплексної механізації і 
автоматизації виробництва, впровадженням прогресивного устаткування 

зростає питома вага кваліфікованих робітників. Кваліфікація - ступінь і вид 

професійної навченості робітника, наявність в нього знань, вміння та 

навичок, необхідних для виконання конкретної роботи. Вона відображається 

в тарифікації, тобто присвоєнні робітнику залежно від його кваліфікації того 

чи іншого тарифного розряду. Останній є показником, що характеризує 

складність роботи, яка виконується, і отже ступінь кваліфікації робітника. 
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3. Формування персоналу.  Плинність кадрів 

Промислово-виробничий персонал формують шляхом первинного і 
вторинного розподілу робочої сили: первинний - влаштування молоді після 

ПТУ, шкіл, технікумів, вузів. 

Плинність кадрів - процес неорганізованого переміщення працівників із 
одного підприємства на інші, її форми - звільнення за власним бажанням, за 

прогул та інші порушення трудової дисципліни. Плинність кадрів 

розглядається як недолік в організації і управлінні виробництвом. Вона 

викликає труднощі з виконанням плану, порушення ритмічності, 
виробничого процесу, погіршення якості продукції, збільшення витрат на 

професійну підготовку кадрів. 

Для скорочення плинності кадрів розробляють заходи щодо поліпшення 

умов праці і побуту працівників, підвищення їх освітнього і культурного 

рівня, забезпечення можливостей поєднувати навчання із роботою на 

виробництві і т.д. 

 

4. Визначення потреби в кадрах 

Потребу в кадрах визначають за допомогою трудових балансів, що 

характеризують чисельність трудових ресурсів та їх використання. На основі 
балансових розрахунків потреби в підготовці кваліфікованих робітників 

складають плани підготовки і підвищення кваліфікації. Балансові розрахунки 

виконують за професіями та спеціальностями. Загальною потребою в 

кваліфікованих робітниках є їх чисельність, яка необхідна для виконання 

річного плану виробництва. 

 

6. Підвищення продуктивності праці персоналу 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

1. Показники чисельності працюючих на підприємстві, продуктивність 

праці. 
2.    Основні фактори підвищення продуктивності праці 
 

1.Показники чисельності працюючих на підприємстві. 

Продуктивність праці 

Головним показником звітності підприємств та організацій по праці є 

середньоспискова чисельність працівників, її використовують для 

розрахунків значної кількості важливих якісних показників роботи 

підприємств (продуктивність праці, фондоозброєність та ін.) 

Середньоспискова чисельність характеризує розміри робочої сили, яку 

мало підприємство у звітному періоді, і за своїм змістом являє собою 

середню арифметичну з спискового складу працівників за кожен день 

періоду. 
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Цей показник можна встановити діленням суми спискової чисельності 
Працівників за усі дні місяця (включаючи дні відпочинку) на загальну 

кількість календарних днів. 

Спискове число працюючих за будь-який день складається з кількості 
осіб, які з'явилися за тих чи інших причин. У зв'язку з цим середньоспискову 

чисельність працюючих за місяць за даними табельного обліку дістають 

діленням загальної суми виходів та невиходів на кількість календарних днів 

періоду. 

За більші періоди часу (квартал, рік) середньоспискову чисельність 

визначають як просту середньоарифметичну за даними помісячної звітності. 
Рівень використання робочої сили на підприємстві додатково аналізують 

за допомогою показників середньої явочної та середньої фактичної 
чисельності працюючих. 

Середня явочна чисельність показує число працівників на підприємстві, 
які з'явилися на роботу в робочі дні. Для її обчислення загальну кількість 

виходів на роботу ділять на кількість робочих днів в періоді. Середню 

кількість фактично працюючих одержують, поділивши загальну кількість 

відпрацьованих людино-днів на кількість робочих днів у періоді. 
Ефективність використання робочої сили характеризується 

продуктивністю праці, яка в загальному випадку може бути виражена 

кількістю споживної вартості, виробленої за одиницю робочого часу, або 

витратою робочого часу на виробництво одиниці споживної вартості. 
Прямою характеристикою рівня продуктивності праці є кількість 

продукції, виготовленої за одиницю робочого часу. 

Зворотною характеристикою продуктивності праці є трудомісткість, яка 

характеризує витрати праці на виробництво одиниці продукції. 
Залежно від одиниць вимірювання продукції розрізняють натуральні, 

вартісні та трудові показники продуктивності праці. 
 

2. Основні фактори підвищення продуктивності праці 

На продуктивність праці впливає також підвищення її енерго- та 

фондоозброєності, рівня механізації і автоматизації. 
Продуктивність праці залежить від структурних зрушень у виробництві, 

асортименті продукції, збільшення норм і зон обслуговування, суміщення 

професій і робіт, скорочення втрат робочого часу, впровадження заходів з 
наукової організації праці, нарощування обсягу виробництва при стабільній 

чисельності працівників підприємства. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

 

1. Що таке промислово-виробничий персонал підприємства?  
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2. Наведіть    та   охарактеризуйте      структуру     промислово-виробничого 

персоналу. 

3. Як відбувається процес формування кадрів на підприємстві? 

4. Що таке плинність кадрів? 

5. Поясніть розрахунок потреби в кадрах. 

6. Що таке продуктивність праці? Назвіть види продуктивності праці. 
7.Охарактеризуйте показники чисельності працівників. Поясніть розрахунок 

показників. 

8.Розкрийте зміст та методику розрахунку показників фондоозброєності 
праці та трудомісткості продукції. 
9.Перерахуйте основні фактори підвищення продуктивності праці на 

підприємстві. 
 

7. Собівартість промислової продукції та шляхи її зниження 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Витрати виробництва та обігу. 

2. Собівартість промислової продукції. 
3. Види собівартості. 
4. Облік і класифікація витрат, які відносяться до собівартості 

продукції (робіт, послуг). 
5.      Зниження собівартості продукції.  
 

ЛІТЕРАТУРА: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  7, 11. 

 

1. Витрати виробництва та обігу 

Витрати виробництва являють собою сукупні витрати живої та 

уречевленої праці на виробництво продукції. В умовах товарного 

виробництва вони виступають у вартісній формі. 
Суспільні витрати виробництва дорівнюють вартості виробленої 

продукції і складаються з вартості використаних засобів виробництва та 

знову створеної вартості за певний період. Розмір суспільних витрат 

виробництва відображає показник валового внутрішнього продукту. 

Витрати виробництва в основних галузях матеріального виробництва 

набувають форми собівартості продукції і відображають витрати засобів 

виробництва та оплату праці. 
Витрати обігу пов'язані з процесом обігу в галузях, що обслуговують цей 

процес, тобто витрати по реалізації товарів і доведенню їх до конкретного 

споживача. Основну частину витрат обігу становлять додаткові витрати, які 
пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу 

(транспортування, зберігання, доробка, розфасування, пакування та ін.). 
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Систематичне зниження витрат виробництва - закономірність розвитку 

національної економіки, що безпосередньо виявляється у зниженні 
собівартості та витрат обігу. 

Показники собівартості та витрат обігу використовують як основу при 

визначенні цін на продукцію та послуги. Вони необхідні також при 

розрахунках суми прибутку і рівня рентабельності. 
 

2.Собівартість промислової продукції 

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) - це виражені в 

грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. 

Витрати на виробництво утворюють виробничу (заводську) собівартість, а 

витрати на виробництво і збут - повну собівартість промислової продукції. 
Витрати на виробництво валової продукції (чи собівартість валової 

продукції) характеризують витрати поточного періоду (року, кварталу, 

місяця) на виробництво промислової продукції (робіт, послуг). 
Планування собівартості продукції для підприємств є складовою 

частиною планування діяльності промислового підприємства і являє собою 

систему техніко-економічних розрахунків, які відображають величину (зміну 

величини) поточних витрат, що включаються до складу собівартості валової 
продукції, а також величину витрат, що склалися протягом усього 

промислового циклу, які включаються до складу собівартості товарної 
продукції. 

Розрахунки планової собівартості окремих видів, товарної і валової 
продукції використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, 

планування прибутку, визначення економічної ефективності окремих 

організаційно-технічних заходів та виробництва в цілому, для 

внутрішньозаводського планування, а також для формування цін. 

 

3. Види собівартості 

Залежно від місця виникнення затрат та вихідних даних, на основі яких 

визначається собівартість, розрізняють такі види собівартості: проектна 

собівартість, яка визначається на основі проектів; планова собівартість - це 

величина затрат підприємства на виробництві і реалізації продукції (робіт, 

послуг) згідно з бізнес-планом підприємства. Планова собівартість, на 

відміну від проектної, враховує конкретні умови діяльності підприємства в 

плановому періоді (наявні у підприємства технічні засоби, відстань до 

матеріально-технічних ресурсів, технологічний рівень виробництва, 

спеціалізацію, концентрацію тощо). 

Фактична собівартість - це фактичні затрати підприємства на виробництво 

і реалізацію продукції (робіт, послуг) згідно вже виконаного бізнес-плану 

підприємства. Фактична собівартість визначається на основі даних 
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бухгалтерського обліку, аналізу виконання оперативних та річних планів 

діяльності підприємства. 

Очікувана собівартість - це собівартість продукції / робіт, послуг /, яка 

очікується підприємством за результатами роботи в поточному періоді і яка 

визначається протягом цього періоду шляхом прогнозу з урахуванням: 

а) тенденцій зміни величини затрат підприємства на виробництво і 
реалізацію продукції, які фактично склалися з початку поточного періоду; 

б)   перспектив організаційно-технологічного вдосконалення 

виробництва, поліпшення позавиробничої / комерційної / діяльності. 
За способом розрахунків розрізняють такі види собівартості:                                   
Собівартість всього обсягу продукції ( робіт, послуг ), що вироблені 

на підприємстві. 
Собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) 
                                                                                                                 Сі 

                                                                                               Соді  = ---—  

                                                                                                               Оі n  

де Соді, - собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) і-го виду (в 

грошових одиницях) шт., грош, од/м2
, грош, од/м3

, грош, од/т тощо; 

 Сі - собівартість всього виробленого підприємством за певний проміжок 

часу обсягу продукції і-го виду, грош. одиниць; 

 Оі n   — обсяг продукції і-го виду в натурально-фізичних одиницях виміру / 

в штуках, або тонах, пог. метрах, або м 2
, або м 3

 тощо/. 

Непрямо рівень собівартості одиниці продукції характеризується 

показником «затратомісткість продукції». Цей показник визначається 

                                                      Сміст. = СОв, 

де Сміст - затратомісткість продукції /робіт, послуг/ вироблених 

підприємством за певний проміжок часу, в грош.од. 

 С  - затрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) які 
вироблені підприємством за цей же проміжок часу, в грош. одиницях; 

 О
в
 - обсяг вироблених підприємством за певний проміжок часу 

продукції (робіт, послуг) у вартісному виразі, грош. одиницях. 

Залежно від повноти урахування затрат розрізняють такі види 

собівартості: 
Виробнича собівартість - це затрати підприємства на виготовлення 

товару, його транспортування на склад і зберігання, на оплату праці 
управлінського персоналу, утримання офісів та ін. 

Повна собівартість /комерційна/ - це собівартість, яка включає виробничу 

собівартість і позавиробничі витрати, тобто затрати на реалізацію готової 
продукції. 
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4. Облік і класифікація витрат, які належать до собівартості 

продукції /робіт, послуг 

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне 

визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції, 
обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також 

контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів. 

Дані обліку витрат використовуються для оцінки та аналізу виконання 

планових показників, визначення результатів діяльності структурних 

підрозділів та підприємства в цілому, фактичної ефективності організаційно-

технічних заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення виробництва, 

для планово-економічних та аналітичних розрахунків. 

У зв'язку з цим повинно бути забезпечене повне зіставлення планових та 

звітних даних щодо складу і класифікації витрат, об'єктів і одиниць 

калькулювання, методів розподілу витрат за плановими (звітними) 

періодами. 

Витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками, див. таб.2. 

Таблиця 2 

Класифікація витрат 

№ ОЗНАКИ ВИТРАТИ 

1. За місцем виникнення 

витрат 

Витрати виробництва, цеху, дільниці, служби 

2. За видами продукції, 
робіт, послуг 

Витрати на вироби, типові представники 

виробів, одноразові замовлення, валову, 

товарну, реалізовану продукцію 

3. За видами витрат Витрати за економічними елементами,витрати 

за статтями калькуляції 
4. За способом перенесення 

вартості на продукцію 

Витрати прямі і непрямі 

5. За ступенем впливу 

виробництва на рівень 

витрат обсягу 

Витрати умовно-змінні, умовно-постійні 

6. За календарними 

періодами 

Витрати поточні, одноразові 

 

5. Зниження собівартості продукції 

Зниження собівартості продукції на підприємстві може бути досягнуто за 

допомогою таких заходів: 

– підвищення технічного рівня виробництва (механізація і 
автоматизація виробничих процесів, модернізація устаткування, що 

застосовується і т.д.); 

– поліпшення організації виробництва і праці (вдосконалення 

управління виробництвом, поліпшення матеріально-технічного 
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постачання, краще використання робочого часу, ліквідація 

непродуктивних витрат і т.д.). Ця група факторів в значній мірі 
впливає на ріст продуктивності праці; 

– зміна обсягу виробництва, структури продукції, що виробляється, 

поліпшення використання основних виробничих фондів. 

На кожному робочому місці є можливості для зниження собівартості 
продукції, а саме: економна витрата сировини і матеріалів, палива, 

електроенергії, мастильних матеріалів, недопущення холостої роботи 

верстатів, дотримання чистоти і порядку, забезпечення збереження предметів 

та засобів праці. 
 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Розкрийте зміст витрат виробництва та обігу. 

2. Дайте визначення собівартості продукції. 
3. Назвіть види собівартості продукції. 
4. Поясніть методику розрахунку собівартості одиниці продукції. 
5. Розкрийте суть виробничої та повної собівартості продукції. 
6. Наведіть та охарактеризуйте класифікацію затрат, які відносяться до 

собівартості продукції ( робіт, послуг). 
7. Перерахуйте   та   охарактеризуйте   основні   напрямки   зниження 

собівартості продукції на підприємстві. 
 

8.    Прибуток,    рентабельність    на промисловому підприємстві 

та напрями їх збільшення 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Прибуток як економічна категорія і показник. 

2. Фактори, від яких залежить прибуток підприємства, та види прибутку. 

3. Напрями використання прибутку. 

4. Рентабельність як економічна категорія. Показники рентабельності. 
5. Основні показники, що впливають на величину рентабельності. 
6. Економічний зміст показників рентабельності. 
7. Напрямки підвищення рентабельності в галузях. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 

 

1. Прибуток як економічна категорія і показник 

Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності. Порядок використання прибутку визначає власник 

(власники) підприємства або уповноважений ним орган. Державний вплив на 

вибір напрямів та обсягів використання прибутків або доходів підприємств 
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здійснюється через податки, податкові пільги, а також інші економічні 
санкції. 

 

2. Фактори, від яких залежить прибуток підприємства,  

та види прибутку 

Розміри прибутків залежать від рівня собівартості або витрат обігу, якості 
та обсягу продукції. Прибуток підприємств та організацій виробничої сфери 

відбиває розміри їх чистого доходу і визначається як різниця між виручкою 

від реалізації продукції та повною собівартістю її виробництва. Для 

розрахунку розміру прибутку у промисловості та сільському господарстві 
використовують показники реалізованої товарної продукції, у будівництві - 

кошторисну вартість виконаних робіт з додаванням компенсацій за 

подорожчання. Прибуток від реалізації продукції - це різниця виручки від 

реалізації продукції та повної собівартості. Балансовий прибуток - сальдо 

прибутків та збитків усіх видів діяльності підприємства. 

 

3. Напрями використання прибутку 

Із прибутку здійснюються відрахування у державний та місцевий 

бюджети, централізовані фонди і резерви міністерств. Прибуток, який 

залишається у розпорядженні підприємства після цих відрахувань 

називається залишковим. 

 

4. Рентабельність як економічна категорія. 

Показники рентабельності 

Рентабельність - відображає прибутковість підприємства. 

Рентабельність продукції (робіт, послуг) характеризує співвідношення 

прибутку від реалізації та поточних витрат на виробництво або витрат обігу. 

Загальна рентабельність відбиває співвідношення балансового прибутку і 
середньорічної вартості основних виробничих фондів, що використовуються, 

та нормованих оборотних засобів. 

 

5.Основні показники, що впливають на  

величину рентабельності 

Ступінь впливу окремих факторів на розмір рентабельності вивчають за 

допомогою методів індексного та кореляційного аналізу. В цілому 

підвищення рентабельності виробництва характеризується зміною показників 

наведених в табл.3. 

З підвищенням рентабельності виробництва показники, розміщенні вище 

діагональної лінії, мають тенденцію до пониження, нижче - до підвищення. 
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Таблиця 3. 

Основні показники виробництва та показники ефективності 

їх використання 

 

Витрати 

виробництва 
Робоча сила 
Чисельність 

ПВПЧ 

Основні фонди 

(засоби 

виробництва), 
Ф 

Предмети праці 
(сировина, 

напівфабрикати, 

енергія), М 

Продукти праці 
(товарна 

продукція), В 

Робоча сила 

(чисельність 

промислово-

виробничого 

персоналу), Ч 

 

Засоби 

виробництва 

(основні фонди), 

Ф 

 

Предмет  праці 
(сировина, 

матеріали, 

напівфабрикати, 

енергія), М 

 

Продукт праці 
(товарна 

продукція), От 

 

 

 

 

 

 

Фондооз-
броєність 

праці Ф:Ч 

 

 

Матеріало-

ємність 

праці М:Ч 

 

 

 

Продук-

тивність 

праці От:Ч 

Трудоміст-

кість 

основних 

фондів Ч:От 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріало-

ємність 

основних 

фондів М:Ф 

 

 

Фондовіддача 

От:Ф 

Трудомісткість 

переробки 

предметів праці 
Ч:М 

 

 

Фондоємність 

предметів праці 
Ф:М 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріало-

віддача От:М 

Трудоміст-

кість 

продукції 
Ч:От 

 

 

 

 

Фондоємність 

продукції 
Ф:От 

 

 

Матеріало-

ємність 

 

6. Економічний зміст показників рентабельності 

При економічно обґрунтованих цінах, що визначені на базі суспільно-

необхідних затрат, рівень рентабельності показує, на скільки затрати на 

даному підприємстві в цілому або за окремими видами продукції 
відповідають суспільно-необхідним. Якщо рівень рентабельності нижче 

нормативного, то це свідчить про відставання техніки і технології від 

сучасних вимог, про слабку організацію режиму економії, недостатньо повне 

використання наявного виробничого потенціалу і т.д. Перевищення 

нормативної рентабельності як правило є узагальнюючим результатом більш 

високого, ніж в середньому по галузі технічного і організаційного рівня, 

прогресивності технології, ресурсозбереження і т.д. 
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Але, якщо динаміка рентабельності пов'язана із необгрунтованим 

зниженням або перевищенням цін на продукцію, то картина ефективності 
виробництва викривляється, а сам показник може дезорієнтувати колектив. 

Через рентабельність в ціні споживач або держава можуть стимулювати 

освоєння і виробництво нової продукції більш високого техніко-

економічного рівня якості, зняття із виробництва морально застарілих 

виробів і товарів які не користуються попитом у споживача. 

 

7. Напрямки підвищення рентабельності в галузях національної 

економіки 

Підвищення рентабельності - важливий показник росту ефективності 
виробництва, необхідна умова нарощування темпів розширеного 

виробництва, могутності країни та життєвого рівня її населення. 

Для підвищення рентабельності необхідно дотримання режиму економії у 

всіх ланках господарювання, найбільш повне використання наявних резервів 

виробництва, зацікавленість трудових колективів в кінцевих результатах 

своєї роботи. 

Порівняння показників виробничо-економічної діяльності галузей 

національної економіки із показниками розвинутих країн свідчить про 

завищену трудомісткість, фондоємність, матеріалоємність та енергоємність 

виробництва. Все це суттєво зменшує показники рентабельності у всіх 

галузях народного господарства. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1.   Розкрийте зміст прибутку як економічної категорії. 
2. Охарактеризуйте основні фактори, від яких залежить прибуток 

підприємства. 

3. Назвіть види прибутку. 

4. Які напрями використання прибутку на підприємстві? 

5. Розкрийте зміст рентабельності як економічної категорії. 
6. Назвіть види рентабельності. 
7.  Які фактори впливають на величину показника рентабельності. 
8.  Яка специфіка використання показника рентабельності в оцінці 
результатів виробничо-економічної діяльності підприємств? 

9.  Назвіть основні напрями підвищення рентабельності. 
10. Розкрийте зв'язок рентабельності із основними показниками виробничо-

економічної діяльності підприємства. 
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9. Ціноутворення на промисловому підприємстві в умовах ринкової 

економіки 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Ціна, її економічна суть. 

2. Склад ціни в умовах ринкової економіки. 

3. Види цін та їх економічна характеристика.  

4. Види цінової стратегії підприємства. 

5. Етапи ціноутворення на підприємстві, їх зміст та роль в умовах 

ринкової економіки. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

 

1. Ціна, її економічна суть 

Ціна - грошовий еквівалент (вираз) вартості. Вона виконує функцію 

обліку та виміру вартостей, розподілу валового внутрішнього продукту 

(ВВП), прибутку, стимулювання розвитку виробництва і науково-технічного 

прогресу, регулювання співвідношення попиту і пропозиції. Основні вимоги 

до ціноутворення - відображення в цінах суспільно необхідних затрат праці 
на випуск продукції, економічної ефективності застосування продукції, 
забезпечення кожному нормально працюючому підприємству прибутку, 

достатнього для функціонування в умовах самофінансування і 
господарського розрахунку, побудова науково-обгрунтованої системи цін, 

особливо на взаємозамінну продукцію. 

 

2. Склад ціни в умовах ринкової економіки 

На рівень цін значною мірою впливає вибір покупця. Для продавця 

продукції можливості в сфері розробки цінових заходів в системі маркетингу 

дещо обмежені. На рис. 1 показано склад ціни в умовах ринкової економіки. 

Зниження цін в ряді випадків, особливо для країн і покупців з високим 

рівнем доходів не зміцнює позиції фірм, а навпаки - досить часто підриває її 
конкурентність через уявлення у споживачів низької ціни з низькою якістю. 
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Рис. 1.  Структура ціни 

 

              3. Види цін та їх економічна характеристика 

Ціна є важливим фактором і одночасно результатом розвитку товарної 
кон'юнктури. На ціну товару впливає множина факторів, що утворюють 

ієрархічну систему. Визначальним ціноутворюючим фактором є ціна 

виробництва, стан грошової сфери, співвідношення попиту і пропозиції 
товарів на ринку і т.д. 

У сучасних умовах спостерігається послаблення впливу вартісних 

факторів на ціни та посилення невартісних (прямих та побічних) методів 

державного і монополістичного регулювання, нових форм конкурентної 
боротьби. В результаті головної тенденції динаміки товарних цін 

відбувається їх ріст на всіх фазах економічного циклу, включаючи кризу. 

Динаміка цін по фазах життєвого циклу виробу свідчить про органічний 

зв'язок НТП і закономірностей ціноутворення. Ціна товару знаходиться в 

тісному взаємозв'язку із ступенем новизни, числом поколінь виробу і якістю. 

Оптова ціна - ціна, за якою державні підприємства реалізують значними 

партіями продукцію іншим підприємствам, постачально-збутовим і 
торгівельним організаціям. її поділяють на оптову ціну підприємства 

(фабрично-заводську ціну) та оптову ціну промисловості. Оптові ціни 

підприємства включають собівартість продукції та нормативний прибуток. 

За цими цінами можемо розрахувати валову продукцію, валовий доход, 

прибуток та рентабельність підприємства. 

Правильно встановлена оптова ціна в промисловості сприяє розвитку 

госпрозрахункових відносин в сфері обігу. 
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За терміном дії оптові ціни ділять на постійні, тимчасові та разові. 
Тимчасові ціни встановлюються на продукцію, що освоюється заново і 
призначена для масового або серійного виробництва, термін їх дії залежить 

від тривалості виробничого циклу; разові оптові ціни встановлюються на 

продукцію, що освоюється заново і призначена для випуску в порядку 

одиничного виробництва, а також на імпортні вироби, сировину і матеріали, 

що не є предметом постійного імпорту. 

Нині для аналізу рівнів та динаміки цін використовуються головним 

чином ціни, що регулярно публікуються : 1) ціни фактичних угод; 2) біржові 
котировки; 3) ціни аукціонів і торгів; 4) ціни, що наводяться в загальних 

статистичних джерелах; 5) пропозиції великих фірм; 6) довідкові ціни. 

Застосування фактичних цін дає корисні результати, тоді коли попередньо 

проаналізовані умови і обстановка, в якій вони здійснювались, так як не всі 
фактичні угоди є типовими. Зокрема це відноситься до цін по операціям, що 

здійснюються між монополіями та їх філіалами, відомими під назвою 

трансфертних цін. Біржові котировки - представляють ціни товарів, що 

являються об'єктом біржової торгівлі, в основному вони відображають 

фактичні угоди і в цьому їх суттєва перевага перед довідковими цінами. 

Біржові котировки чітко реагують на зміни економічної кон'юнктури, кожний 

момент відображаючи невідповідність між попитом і пропозицією. 

Ціни аукціонів і торгів близькі до котировок бірж, які відображають, як 

правило, реальні угоди. Відрізняють два способи формування цін на 

аукціонах: аукціони з підвищенням ціни та аукціони з пониженням ціни. 

Торги в основному практикуються при продажі і купівлі машин, 

устаткування і використовуються державними установами та міською 

владою при побудові електростанцій, портів, доріг, іригаційних та інших 

споруд. Середні ціни за статистичними джерелами. Багато джерел інформації 
не публікують конкретних цін на окремі товари, а наводять лише первинні 
дані про вартість тих ч и  інших виготовлених, проданих, вивезених і 
ввезених товарів на основі яких і можна розрахувати ціни за ряд років. 

Довідкові ціни - являють собою ціни, що публікуються в спеціальних 

довідкових виданнях, каталогах, прейскурантах, журналах, газетах і т.д. В 

більшості випадків вони тією чи іншою мірою відхиляються від цін 

фактичних угод, оскільки продавці часто надають із довідкових цін 

різноманітні знижки. Характерна риса довідкових цін - відносно невисока 

рухомість. Роздрібні ціни - ціни кінцевої реалізації товарів широкого вжитку. 

За роздрібними цінами товари купуються в основному населенням. 

 

4. Види цінової стратегії підприємства 

При розробці цінової політики важливо не тільки визначити рівень цін, 

але і сформулювати стратегічну лінію цінової поведінки фірми або 
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підприємства на ринку в комплексі по всій товарній номенклатурі і окремо по 

кожному виду товару. 

Цінова стратегія на відносно тривалий період служить основою прийняття 

рішень стосовно ціни продажу в кожній конкретній угоді. 
Стратегія високих цін, або стратегія «зняття вершків» (Рис. 2) передбачає 

продаж товару спочатку за високими цінами які значно вищі за ціну 

виробництва потім поступове їх зниження. Вона характерна для продажу 

товарів-новинок, що захищені патентами на першій стадії впровадження, 

коли фірма випускає спочатку дорогий варіант товару, а потім починає 

приваблювати все нові сегменти ринку, пропонуючи покупцям більш прості і 
дешеві моделі. 

 

 
                     

Рис. 2. Стратегія високих цін («зняття вершків») 

 

Стратегія даного типу забезпечує продавцеві швидку окупність вкладених 

в розробку і продаж товару коштів. Така політика можлива, як правило тоді, 
коли товар новий, високоякісний, приваблює покупця, який згідний платить 

за нього високу ціну. Цей вид стратегії має найбільше розповсюдження. 

Стратегія низьких цін або стратегія «проникнення», «прориву» на ринок 

(Рис. 3) передбачає початковий прорив товарів, що не мають патентного 

захисту за низькими цінами з метою стимулювання попиту, отримання  

перемоги в конкурентній боротьбі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Стратегія низьких цін 

 

Фірма добивається успіху на ринку, витісняє конкурентів, займає 

монопольне становище, а потім підвищує ціну на товар. 
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Є інші види стратегії: стратегія диференційованих цін, стратегія пільгових 

цін, стратегія дискримінаційних цін, стратегія єдиних цін, стратегія 

еластичних цін, стратегія цінового лідера, стратегія конкурентних цін, 

стратегія престижних цін, стратегія неокруглених цін. 

 

5. Етапи ціноутворення на підприємстві, їх зміст та 

роль в умовах ринкової економіки 

Процес ціноутворення включає сім етапів: 

 

І  ЕТАП: 

1.Визначення попиту на товари, що поставляються на ринок, ємності    
   ринку і  динаміки цін. 

2. Визначення показників еластичності відносно ціни по кожній групі  
    товарів. 

3.Визначення можливостей (економічних і психологічних) покупця  

   оплатити даний  товар. 

 

ІІ ЕТАП: 

        1. Вибір для підприємства найбільш вигідної ціни.  

        2. Підрахунок повних витрат. 

 

        III ЕТАП: 

        1. Визначення рівня цін товару та його структури. 

        2. Приведення ціни до єдиних умов і терміну поставки. 

        3. Коректування   ціни   з   врахуванням   можливої   реакції   на   неї 
конкурентів. 

 

     IV ЕТАП: 

     1. Визначення верхнього та нижнього рівня ціни. 

     2. Визначення динаміки цін, залежно ціни від стадії життєвого циклу. 

 

     V  ЕТАП:  

1 .  Визначення співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями. 

2. Визначення цінових ліній. 

3. Встановлення обмеженого числа конкретних цін. 

4. Встановлення ціни на додаткові і допоміжні товари. 

5. Формування структури ціни. 

 

VI  ЕТАП: 

1. Розробка тактики цін. 

2.   Розрахунок варіантів можливих скидок. 
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VII ЕТАП:  

      1. Визначення контрактної ціни. 

      2. Визначення експортної ціни товару. 

      3. Визначення базисних умов ціни. 

      4. Визначення валюти ціни і страхування від валютного ризику.  

 

Запитання і завдання для самоперевірки 
1. Розкрийте зміст ціни та її економічну суть. 

2. Яка структура ціни в умовах ринкової економіки? 

3. Назвіть види цін та дайте їм економічну характеристику. 

4. Поясніть специфіку використання різних цін в умовах переходу до 

ринку. 

5. Розкрийте особливості цінової політики підприємства в сучасних 

умовах. 

6. Які існують види цінової стратегії підприємства? 

7. Назвіть основні етапи ціноутворення на підприємстві. 
 

10. Інвестиції та капітальні вкладення 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

1. Сутність і характеристика інвестицій. Капіталовкладення. 

2. Функціонально-елементний склад інвестицій. 

3. Різновиди інвестицій. 

4. Інвестиційний проект та його організація. 

ЛІТЕРАТУРА:  2,4,5,8,9,10. 

 

1. Сутність, характеристика інвестицій 

Наприкінці 80-х років розпочалося ринкове реформування економік країн 

Центральної І Східної Європи. Без винятку, скрізь ці перетворення вимагали 

значних довгострокових вкладень капіталу. В економічну літературу і 
практику увійшло поняття «інвестиції», яке багатьма фахівцями 

ототожнювалось з поняттям «капітальні вкладення». Але, економічна 

природа інвестицій дещо інша, ніж капітальних вкладень. По-перше, 

інвестиції - це значно ширша економічна категорія, ніж довгострокове 

вкладення капіталу в економіку (виробничі фонди), оскільки вони можуть 

впроваджуватись в найрізноманітніших фірмах: реальній, фінансовій, 

інтелектуальній, інноваційній.. 

По-друге, на відміну від капітальних вкладень інвестиції здійснюються 

тільки у високоефективні проекти, результатом яких є прибуток, доход, 

дивіденди. 

Законом України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції визначаються 

як всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
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підприємницької і інших видів діяльності, в результаті якої утворюється 

прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. 

Це визначення, в основному, відповідає міжнародному підходу до уявлень 

про інвестиційну діяльність як процес вкладання ресурсів (благ, майнових і 
інтелектуальних цінностей) з метою одержання прибутку в майбутньому. 

 

2.Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. 

Джерела інвестування 

Відповідно до Закону, до майнових і інтелектуальних цінностей, що 

складаються у підприємницьку діяльність, належать: 

–      грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші цінні папери; 

–      рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та інші 
        матеріальні цінності; 
–      майнові права, що випливають з авторського права, навички і інші  
        інтелектуальні цінності; 
– сукупність технологічних, технічних, комерційних і інших знань, що 

оформлені у вигляді технічної документації навичок і виробничого 

вміння, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, 

але не запатентованих (ноу-хау); 

– права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, спорудами, 

обладнанням, а також інші майнові права і цінності. 
 Ці цінності та майнові права складають об'єкти інвестиційної діяльності. 
 Основним джерелом інвестування є національний доход, за рахунок 

якого утворюється фонд нагромадження, що в свою чергу поділяється на 

фонд відшкодування і фонд відновлення. За рахунок цих фондів формуються 

валові і чисті (в їх складі) інвестиційні ресурси. 

На підприємстві джерелами фінансування можуть бути: 

– власні кошти підприємства у вигляді залучення частини 

нерозподіленого прибутку, доходи від реалізації цінних паперів; 

– залучення закордонних інвестицій та створення спільних підприємств; 

– засоби державного бюджету, тобто централізовані вкладення коштів. 

 

3. Різновиди інвестицій 

За формами власності інвестиції розподіляються на: 

Державні – що фінансуються з держбюджету,місцевих бюджетів, 

державними підприємствами; 

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів в різні фінансові 
інструменти: фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) 
банківські вклади, депозити, паї та ін. 

Реальні інвестиції — це вкладення в виробничі фонди (основні і 
оборотні). Переважно це вкладення в матеріальні активи — будівлі, 
обладнання, споруди та інші товарно-матеріальні цінності, а також 
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нематеріальні активи (патенти, ліцензії, "ноу-хау", технічна, науково-

практична, інструктивна, технологічна, проектно-кошторисна і інша 

документація). 

Останнім часом в економічній літературі визначилась нова — інноваційна 

форма інвестицій (вкладення в нововведення). 

При стабільній економіці всі інвестиції повинні бути водночас 

інноваціями. За умов кризи можливі інвестиції на підтримку діючих технічно 

відсталих виробничих фондів. Інноваційна форма здебільшого складається з 
інтелектуальних інвестицій. 

Інтелектуальні інвестиції — це вкладення, в об'єкти інтелектуальної 
власності, що випливають з авторського права, винахідницького і патентного 

права, права на промислові зразки і моделі. 
В ринкових умовах важливим є розподіл інвестицій на прямі і портфельні. 
Прямі інвестиції, звичайно, здійснюються без фінансових посередників у 

виробничі фонди з метою одержання доходу і участі в управлінні 
виробництвом. Іноді інвестор послідовно збільшує обсяги прямих інвестицій 

з метою заволодіння контрольним пакетом акцій (паїв). 

Портфельні інвестиції, їх здійснює пасивний інвестор, отримуючи 

невелику частку (пай) компанії в надії на одержання хоч і невеликого, але 

стабільного прибутку. Такий інвестор не прагне до управління компанією, її 
фінансовий стан цікавить його тільки в строки виплати девідентів. 

 

4. Інвестиційний проект та його організація 

Передумовою розвитку ринкових відносин є розвиток підприємництва, 

вирішальною умовою розвитку і стабільної (стійкої) життєздатності будь-

якого підприємства є доцільність вкладення капіталу у той чи інший проект. 

З точки зору інвестора ( фізичної, юридичної особи чи держави загалом) 

очевидно має застосовуватися різний підхід до визначення ефективності 
проекту. Так, з точки зору індивідуального інвестора, якого цікавить тільки 
прямий ефект, що може бути досягнутий в найближчий термін часу. 

            На заключному етапі оцінка загальної привабливості кожного 

проекту розраховується як середньозважена величина індексів проекту. 
Найвище середньозважене значення свідчить про економічну 

привабливість проекту. 

Дослідивши економічну привабливість проекту, аналітики визначають 
його економічну ефективність. 

Метою виміру економічної ефективності є оцінка ефективності 
використання дефіцитних ресурсів у рамках проекту. 

До найпростіших показників ефективності інвестицій відносяться:  

– капіталовіддача (річні продажі, поділені на капітальні витрати); 
–  оборотність   товарних   запасів   (річні   продажі,   поділенні   на 

середньорічний обсяг товарних запасів); 
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– трудовіддача (річні продажі, поділені на середньорічну кількість 
зайнятих робітників і службовців). 

 

 
 

Рис.1.   Ринкова   модель   організації  інвестиційного проекту 
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Рис. 2. Схема послідовності розрахунків економічної ефективності 
інвестиційних проектів 

 
Для визначення економічної цінності проекту використовують поняття 

альтернативної вартості, тіньових цін, невідчутних вигод і витрат, 
трансфертних платежів, споживчого надлишку. 

Оцінка економічної цінності проекту ґрунтується на методології 
прирістної природи вигод як і інші позитивні результати, що їх отримає 

підприємство від реалізації проекту. 

Економічна цінність 

проекту 

Приріст економічних 

вигод 

Приріст економічних 

витрат 
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Запитання та завдання для самоперевірки 
 

1. Що таке інвестиції? Їх суть. 

2. Якими бувають інвестиції за функціонально елементним складом? 

3. Назвіть основні джерела інвестування? 

4. Які є об’єкти інвестування? 
5. Назвіть основні різновиди інвестицій. 

6. Розкрийте суть і призначення інвестиційного проекту. 
7. Наведіть приклад ринкової моделі організацій інвестиційного проекту. 

8. Яка послідовність розрахунків економічної ефективності 
інвестиційного проекту? 

9. Як визначається економічна привабливість та цінність інвестиційного 

проекту? 

 

11. Основні напрямки підвищення ефективності виробництва 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

1. Особливості планування економічної ефективності. 
2. Основні групи показників економічної ефективності: 
2.1. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва. 
2.2. Показники ефективності використання трудових ресурсів. 

    2.3.Показники   ефективності   використання   основних   фондів, 
оборотних коштів та капітальних вкладень. 

3. Показники ефективності нової техніки. 

4. Основні напрямки підвищення ефективності виробництва. 

5. Бізнес-план — основа високоефективної роботи підприємства в 
умовах ринку. Етапи розробки бізнес-плану. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. 
 

1.   Особливості планування економічної ефективності 
Планування підвищення економічної ефективності виробництва є 

невід'ємною частиною розробки перспективних та річних планів розвитку 
підприємства. Головна увага при цьому приділяється підвищенню 

економічної ефективності виробництва на основі швидкого впровадження 

досягнень науки і техніки, технічного переозброєння діючих підприємств, 
підвищення якості продукції, раціонального використання основних фондів 
та виробничих потужностей, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

вдосконалення системи управління, поліпшення організації праці, розвитку 

економічно доцільної спеціалізації та розміщення підприємств. 

Ефективність виробництва (Е) планується на основі загальних принципів 

шляхом співставлення результатів (Р) виробництва (ефекту) із затратами (3) 

або використаними ресурсами і може бути виражена такою формулою 
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Оцінка економічної ефективності виробництва здійснюється на основі 

єдиного     загальнодержавного     критерію максимізації     росту 

національного  доходу (чистої продукції) стосовно затрат на виробництво, 
або до ресурсів, що застосовуються у виробництві. 

 

2.   Основні групи показників економічної ефективності 
На даний час ефективність виробництва планується за системою 

показників, що відображають вплив найбільш важливих факторів на 
економічну ефективність роботи підприємства. Вони поділяються на чотири 

групи, а саме: 

• узагальнюючі показники планування економічної ефективності 
виробництва; 

• показники ефективності використання трудових ресурсів;  

• показники     ефективності     використання  основних  фондів, 
оборотних коштів та капітальних вкладень; 

• показники ефективності використання матеріальних ресурсів. 

 

2.1. Узагальнюючі показники планування економічної 

ефективності виробництва 
 

До групи узагальнюючих показників планування економічної 
ефективності виробництва належать такі: ріст виробництва продукції ( 

виконання робіт ) у вартісному виразі, в тому числі за рахунок діючих 

підприємств, на початок планового періоду; виробництво чистої продукції на 

1 грн. затрат; відносна економія основних виробничих фондів, нормованих 
оборотних коштів, матеріальних затрат, фонд оплати праці, рентабельність; 
зниження затрат на 1 грн. товарної продукції (робіт). 

Важливим узагальнюючим показником є відносна економія основних 
виробничих фондів, нормованих оборотних коштів, матеріальних затрат, 

фонду оплати праці. 
 

2.2. Показники ефективності використання трудових ресурсів 

Групу показників ефективності використання трудових ресурсів 
складають такі показники, як темпи росту продуктивності праці, доля 

приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці, економії 
живої праці, відношення темпів приросту продуктивності праці до приросту 

середньої заробітної плати. 

Показником економії живої праці є зменшення річної чисельності 
робітників. Він визначається шляхом відрахування від середньорічної 
чисельності робітників промислово-виробничого персоналу, розрахованої на 

плановий обсяг продукції при продуктивності праці базисного року 
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чисельності промислово-виробничого персоналу, передбаченої в плані на 
майбутній період. 

 

2.2. Показники ефективності використання основних виробничих 

фондів, оборотних коштів та капітальних вкладень 

До цієї групи показників належить фондовіддача, приріст оборотних 
коштів відносно приросту товарної продукції, відношення приросту валового 

доходу до капітальних вкладень, що викликали цей приріст, питомі 
капітальні вкладення на одиницю виробничої потужності, термін окупності 
капітальних вкладень та інші. 

Методика розрахунку показників ефективності використання основних 

виробничих фондів, оборотних коштів та капітальних вкладень розглянута в 

розрізі тем попередніх лекцій. 
 

3. Показники ефективності нової техніки 

Поруч із показниками, що дають загальну оцінку ефективності 
використання основних виробничих фондів та матеріальних ресурсів в 

системі показників економічної ефективності виробництва виділяються в 

самостійний розділ показники ефективності нової техніки. Це зумовлено 
значенням, яке має нова техніка в підвищенні продуктивності праці, 
зниженні поточних затрат на виробництво, звільненні чисельності 
працюючих. Таких показників п'ять: ріст продуктивності праці, відносне 

скорочення чисельності працюючих, відносна економія фонду заробітної 
плати, приріст прибутку (економія від зниження собівартості продукції), 
відносна економія реальних ресурсів. 

 

4. Основні напрямки підвищення ефективності виробництва 

Основні напрямки підвищення ефективності виробництва: вдосконалення 
техніки і технології виробництва на основі широкого використання 
передових досягнень науки і практики, наукової організації праці, розвиток 

концентрації і спеціалізації, раціональне використання матеріальних, 

трудових ресурсів, більш широке впровадження ринкових відносин та інші. 
 

5. Бізнес-план — основа високоефективної роботи підприємства в 

умовах ринку. Етапи розробки бізнес-плану 

Бізнес-план — це документ, що включає всі основні сторони діяльності 
підприємства: його виробничі, комерційні та соціальні проблеми. Він 
складається на 3-5 років із розбивкою по роках, а перший рік — по місяцях. 

На відміну від директивного плану він не має законодавчого характеру, 

регулярно коректується стосовно до непередбачених ринкових ситуацій. 

Планування діяльності підприємства на основі бізнес-плану виключає 

можливість допущення помилкових рішень через некомпетентність 
підприємця, поєднує в єдину систему функціонування: виробництво, 

реалізацію товару і розвитку бізнесу; компенсує відсутність досвіду в бізнесі 
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та оберігає від грубих помилок, пов'язаних із прийняттям управлінського 
рішення на швидкоруч. Розробка бізнес-плану починається із визначення 

кінцевої мети виробничо-економічної роботи підприємства, із з'ясуванням 

головного питання бізнесу, що можна отримати від реалізації власних 

можливостей, якими будуть фінансові результати роботи підприємства. 
Бізнес-план визначає програму моделювання діяльності підприємства на 

поточний (1 рік) і перспективний (2-5 роки) періоди. Розробка бізнес-плану 
проходить три етапи: 1. Проведення маркетингового вивчення ринку 

(визначення його потенційної ємності, умов конкуренції, ступеня ризику і 
т.д.); 2. Формування мети і завдань виробничої і комерційної діяльності з 
врахуванням маркетингового дослідження ринку; 3. Розробка основних 

розділів плану із конкретною оцінкою ефективності кінцевих результатів, що 

фіксуються в зведеному фінансовому плані. 
Основними складовими бізнес-плану є: 1. План маркетингу; 2. Оцінка 

виробничого потенціалу підприємства; 3. План виробництва; 4. Зведений 

фінансовий план; 5. Соціальний розділ. 

Ключовими техніко-економічними показниками, що фіксуються в бізнес-
плані, є: виробнича потужність підприємства, обсяг продукції, чисельність 

працівників, продуктивність праці, економічна ефективність капітальних 
вкладень і виробничих фондів, собівартість продукції, норма виробничих 

запасів, прибуток, рентабельність та інші. 
 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1.Дайте визначення ефективності як результату виробничо-економічної 
діяльності підприємства (з врахуванням розглянутих тем дисципліни). 

2. Які основні умови забезпечення ефективної роботи підприємства? 
3. Які особливості розрахунку та планування економічної ефективності? 

4. Назвіть основні групи показників економічної ефективності. 
5. Розкрийте зміст показників ефективності нової техніки. 

6. Що таке бізнес-план підприємства? 
7. Які основні етапи розробки бізнес-плану? 

8. Назвіть основні розділи бізнес-плану. 
9. Які ключові техніко-економічні показники фіксуються в бізнес-плані? 

 

12. Обґрунтування виробничо-економічних показників 

за допомогою прогнозів 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
1. Сутність прогнозу 

2. Функції прогнозу.  

ЛІТЕРАТУРА: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 
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1. Сутність прогнозу 
Економічне прогнозування - спосіб наукового передбачення на тривалий 

період змін економіки, її різних частин тих чи інших факторів і результатів 

соціально-економічного розвитку стадія процесу регулювання національної 
економіки, яка передує розробці державного плану. Іншими словами прогноз 
- це передбачення та оцінка майбутньої діяльності з метою визначення 

напрямів і тенденцій розвитку будь-яких процесів, об'єктів, ймовірних 
термінів часу настання події, виконання намічених обсягів робіт. Прогноз - 

це сценарій майбутнього. 
 

2. Функції прогнозу 

Головні функції економічного прогнозування полягають, по-перше, в тому, 

щоб на основі аналізу поточного стану економіки і закономірності науково - 

технічного і соціального прогресу визначити перспективи змін економічної 
структури суспільства, науково-технічних і соціально-економічних параметрів 

розвитку, виявити найбільш важливі, пріоритетні напрямки і можливі варіанти 

розвитку, не обмежені горизонтом планування. По-друге, дати наближену оцінку 

тих чи інших тенденцій, що намітились в розвитку національної економіки. 
Особливість економічного прогнозування полягає в тому, що воно на відміну від 

планування, не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розроблені 
прогнози. Іншою його особливістю є альтернативність в побудові показників і 
параметрів, що визначають варіантність розвитку економіки на основі тенденцій, 
які намітились. Разом з тим економічне прогнозування і планування спрямовані на 

вирішення загального завдання - визначення шляхів найбільш ефективного 

розвитку економіки. Спроби протиставити план і прогноз, що мали місце в історії 
вітчизняної економіки давали негативні результати. Роль економічного 
прогнозування зростає на переломних етапах соціально-економічного розвитку, які 
характеризуються якісними змінами економічно і соціального життя держави. 

Саме на такому етапі знаходиться наша незалежна держава та її економіка. Це етап 

переходу до ринкових форм господарювання. 
У цих умовах економічне прогнозування повинно допомогти виявити 

закономірності цільного і найбільш ефективного соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

Прогнозування несе в собі функції аналізу та орієнтації. Воно використовується 
перед прийняттям планових рішень. Прогноз багатоваріантний і має ймовірну 

суть. План одноваріантний і є обов'язковим або рекомендаційним для виконання. 

Тому прогнозування - це органічна частина планування, яка передбачає розробку 

наукової гіпотези розвитку у рамках державної системи планування. 
При прогнозуванні необхідно: 

• визначити основні події, які можуть відбуватися протягом заданого 

      інтервалу часу і встановити їх значення; 

• виявити ймовірність ранніх і пізніх строків настання прогнозованої  
      події; 
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• скласти уявлення про кількісні і якісні зв'язки цієї події з іншими  
      явищами та процесами; 

• сформувати ціль та умови реалізації результатів прогнозу. 

До основних завдань соціально-економічного прогнозування належать 

такі: 
• у сфері людських ресурсів: аналіз і прогнозування продуктивності 

праці, рівня концентрації праці, її спеціалізації, енергоозброєності, впливу 
технічних, організаційних, структурних і природних факторів на 

трудомісткість; 

• у сфері засобів праці: створення комплексів механізмів і машин 

підвищення рівня автоматизації і комплексної механізації виробництва, 

оновлення і модернізації устаткування тощо; 

• у сфері управління виробництвом: розробка систем управління 

виробничими процесами, підвищення їх надійності, збільшення масштабів 

використання автоматизованих систем і засобів комп'ютерної техніки; 

• у сфері управління економікою: впровадження нових елементів та 

методів управління, що дозволяють прогнозувати собі вартість, прибуток, 

реальність, капітальні вкладення тощо. 
 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Що таке економічне прогнозування? Яка його роль в обґрунтуванні 
основних показників діяльності підприємства? 

2. Назвіть основні функції прогнозування. 

3. План і прогноз. Які основні відмінності?  
4. Назвіть види прогнозів та поясніть особливості їх використання в 

діяльності підприємства. 

5. Які основні завдання прогнозу? 

 

13.  Бізнес-план     як   основа  виробничого-економічної 

діяльності підприємства 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

1. Що таке бізнес-план ? 

2. Мета підготовки бізнес-план. 

3. Застосування бізнес-плану. 
4. Обмеження щодо бізнес-плану. 

5. Ключові аспекти бізнес-плану. 
6. Функції бізнес-плану. 

7. Форма бізнес-плану. 

8. Роділи бізнес-плану. 

9. Пояснення до розділів бізнес-плану. 

ЛІТЕРАТУРА: 5, 6, 7, 8, 10, 11. 
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1.   Що таке бізнес-план? 

Говорячи спрощено, це документ, у якому: 

•     міститься план роботи підприємства 

•     доводиться, що цей план можна викопати 

• демонструється, що результат задовольняє сторони, які мають до цього 

плану стосунок. 

 

2. Мета підготовки бізнес-плану 

 

1. Визначити рубіж, відносно якого можна було б оцінювати 

ефективність майбутньої діяльності підприємства. 
2. Виправдати/продати     переваги     планового     підходу     до 

господарської діяльності. 
 

3. Застосування бізнес-плану 

• Заявка на отримання кредиту; 

• Пропозиція про санацію/реорганізацію; 

• Пропозиція про приватизацію/трансформацію; 

• Заохотити стратегічних або фінансових партнерів; 

• Розміщення акцій. 

4. Обмеження щодо бізнес-плану 

• Зміни попиту (об'єми/ціни); 

• Діяльність конкурентів; 

• Зміни у потребах споживачів; 

• Зміни   у   життєвому   циклі    продукту/   зміни   у    розробці 
продукту/винаходи; 

• Непевність щодо факторів, які впливають на доходи та витрати 
(інфляція, валютні ризики тощо); 

• Кваліфікація керівництва. 

 

5. Ключові аспекти бізнес-плану 

 

У плані найголовніше це - витрати та припущення. 
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Рис. 1. Механізм формування рішення бізнес-плану підприємства 

 

6. Функції бізнес-плану 

Бізнес-план виконує три важливих функції: 

• він надає інформацію потенційним інвесторам; 

• примушує керівництво обмірковувати і перевіряти свої ділові ідеї; 
• він буде корисним операційним посібником для керівництва щойно 

підприємство розпочне свою господарську діяльність.  

7. Форма бізнес-плану 

Стандартної форми бізнес-плану не існує, однак: 

• вся інформація у ньому має бути викладена надзвичайно чітко; 

• в і н  має переконати інвесторів, що його реалізація принесе успіх і 
достатньо прибутків, щоб покрити ризики. 

 

8. Роділи бізнес-плану 

Зазвичай бізнес-план складається з таких розділів: 

1. Основні положення; 

2. Підприємство та склад керівництва; 

3. Продукція або послуги; 

4. Аналіз галузі - ринок та конкуренція; 

5. План реалізації та маркетингу; 

РІШЕННЯ 
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6. Операційна діяльність/виробництво; 

7. Фінансова інформація; 

8. Додатки. 

 

9. Пояснення до розділів 

1 .  Основні положення 

• короткий опис бізнес-плану в загальних рисах; 

•  виклад основних положень плану - назва підприємства, статус, 

завдання, основні види продукції, основні клієнти необхідна сума, 

інвестиційних коштів. Оскільки в цьому розділі підсумовується зміст усіх 

інших розділів, він пишеться останнім. 

2.   Підприємство та склад керівництва 

Мета цього розділу - представити читачеві підприємство і його 

можливості. В і н  охоплює: 

– склад керівництва; 

– історію та розвиток підприємства, а також завдання на майбутнє; 

– теперішній стан (напр., місце розташування, трудовий колектив, 

продукція); 

– короткий виклад фінансової історії; 
– потужності (напр., заводи, офіси, устаткування, транспортні 

засоби).  

Одним з найважливіших факторів успіху чи невдачі підприємства є 

можливості та вміння його керівництва. Це люди, які впроваджуватимуть 

намічену стратегію в життя, тому не повинно залишатися жодних сумнівів 

щодо їхньої обізнаності в управлінні та технічних аспектах, а також знанні 
специфіки даної галузі. Важливу роль відіграють досвід, талант та єдність 

керівництва. 

3.  Продукція або послуги 

- Яка продукція випускається? 

- Для чого вона використовується? 

- Хто її купує? 

-  Як вона виробляється? 

-  Які вона має переваги над продукцією конкурентів? 

- Якщо виробляється лише один вид продукції, то чи  можна на його 

основі розвинути виробництво нових продуктів. 

-  Чи запатентовано продукцію, що виробляється? 

4. Аналіз галузі – ринок та конкуренція 

З аналізу галузі буде видно, яке місце в ній посідає підприємство – 

розміри ринку, розвиток ринку та тенденції в галузі, зростання ринку 

протягом минулих років і конкуренти. Хто є споживачами продукції на 

ринку? Хто є її основними постачальниками на ринок? Продукція повинна 

мати якісь переваги над, продукцією конкурентів, риси, які б відрізняли її від 
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аналогічних продуктів на ринку - вищу якість, нижчу ціну, унікальні 
технології, додаткові послуги клієнтам, краще місце розташування тощо. 

У будь-якої продукції чи послуг є конкуренти, тому з плану має бути 

видно, що керівництво добре розуміє і знає конкурентів, крім того, в ньому 

має бути викладено стратегію, за допомогою якої підприємство зможе 

подолати конкуренцію. 

5. План реалізації та маркетингу 

Ключ до успіху полягає у тому, щоб знати, хто купуватиме продукцію. 

Аспекти, які необхідно висвітлити в цьому розділі, такі: 
Маркетинг: 

-  опис клієнтури (підприємства, держава, приватні особи); 

-  якщо приватні особи - стать, вік, сім'я, місце проживання, доходи; 

-  якщо підприємства - хто є їхніми клієнтами, форма власності (приватні  
чи державні),  розміри підприємств; 

-  якщо держава - місцевий/федеральний/республіканський рівень? Яке 

міністерство відповідає за ці зв'язки і хто схвалює купівельні операції? 

-  ринковий потенціал - скільки клієнтів і який об'єм продукції вони 

можуть придбати? 

-  ринкова частка - скільки % ринку купує у підприємства? 

- яку    стратегію    захисту/нападу    розроблено,  щоб подолати 

конкуренцію? 

-  які дослідження ринку проводилися, щоб підкріпити цю стратегію? 

-  як буде рекламуватися продукція - місцева преса та рекламні щити ч и  

національне телебачення? 

- дистрибуція    -    продукція    реалізуватиметься    безпосередньо 

споживачам чи через посередницьку організацію? 

Реалізація 

-  як продукція буде реалізуватися? 

-  хто відповідатиме за реалізацію та маркетинг? 

-  як саме буде здійснюватися продаж? 

- як будуть заохочуватися покупці? В якій мірі продажна ціна, 

обґрунтована з фінансової і ринкової точок зору. 

6. Операційна діяльність/виробництво 

У цьому розділі описується рух продукту, починаючи з отримання 

сировини від постачальників, яка проходить через виробничий цикл, і 
закінчуючи реалізацією споживачам. 

-  які необхідні потужності і устаткування? 

- де буде найматися робоча сила і чи є потреба у досвідчених 

працівниках? 

- чи    складно   знайти    постачальників   і   чи   можна   знайти 

адекватних постачальників, коли це необхідно? 

- стандарти контролю якості; 
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- законодавчі акти/обмеження, напр.: щодо забруднення навколишнього 

середовища. 

7. Фінансова інформація 

Підприємство має прогнозувати своє фінансове майбутнє на 3-5 років 

уперед. Якщо підприємство вже функціонує, то необхідно представити й 

інформацію про історію його діяльності. 
Мають бути підготовані чотири основних документи: 

- звіт про прибутки та збитки; 

- баланс; 

- звіт про рух грошових коштів; 

- примітки до фінансової звітності. 
 

Додатки 

Звіт про прибутки та збитки 

Тут підсумовуються доходи та видатки за один рік господарської 
діяльності. Інколи цей звіт називають звітом про прибутки. 

В ньому показується кількість реалізованої продукції та прогноз ціни на 

одиницю продукції, ґрунтований на аналізі ринку; 

Тут показуються також витрати на ведення діяльності, розбиті на 

категорії; 
Тут показується і розрахований прибуток.  

Баланс 

Це - дзеркальне відображення фінансового стану підприємства на даний 

момент часу. Розрахунки роблять станом на останній день кожного звітного 

року. З балансу видно, чим володіє підприємство (активи), які у нього є 

зобов'язання (пасиви) і як воно фінансувало придбання своїх активів 

(статутний фонд). Активи = Пасиви + Статутний фонд. 

 

Звіт про рух грошових коштів 

У цьому звіті показують, як впливає операційна, інвестиційна та 

фінансова діяльність підприємства на рух грошових коштів у ньому. Тут 

також передбачаються майбутні потреби у коштах. 

Примітки до фінансової звітності 

Ці примітки пояснюють зміст кожної статті в усіх трьох згаданих 

документах, наприклад: видатки по заробітній платі пояснюються кількістю 

працівників та сумами, які їм було виплачено. 

Більш детальне пояснення фінансової звітності наводиться в окремих 

посібних матеріалах. 

 

Запитання і завдання для самоперевірки 

1. Поясніть суть бізнес-плану. 

2. Яка мета розробки бізнес-плану? 
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3. Назвіть особливості використання бізнес-плану. 

4. Що обмежує сферу застосування бізнес-плану? 

5. Які правила оформлення бізнес-плану? 

6. Назвіть основні розділи та показники бізнес-плану. 

7. Як формулюються пояснення до розділів бізнес-плану? 

 

14. Підприємство як соціотехнічна система. Розрахунок потреби 

підприємства в основному, оборотному капіталі та в основному і 

обслуговуючому персоналі 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

1. Зміст та види в потребі капіталу. 

2. Фінансовий капітал. 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 4, 8, 9, 10. 

 

1. Зміст та види в потребі капіталу 

Перш ніж здійснити заходи щодо залучення фінансових ресурсів, 

необхідних для діяльності підприємства, потрібно визначити потребу в 

капіталі. 
Потреба в капіталі - це виражена в грошовому еквіваленті потреба 

підприємства в грошових та матеріальних засобах, необхідних для виконання 

поставлених цілей та забезпечення фінансової рівноваги. Базою для 

класифікації форм, яких може набирати потреба в капіталі, є своєрідне 

групування вихідних грошових потоків підприємства. 

Потреба в капіталі зумовлюється тим, що момент здійснення грошових 

витрат і момент надходження грошових коштів за продукцію, на 

виробництво якої понесені витрати, не збігаються в часі. 
Щоб визначити потребу в капіталі сукупні витрати доцільно розділити на 

дві групи: 

•  витрати, пов'язані з підготовкою та організацією виробництва (капітальні 
витрати); 

•  витрати, пов'язані з веденням та обслуговуванням виробництва (поточні 
витрати). 

Капітальні витрати включають: 

- витрати на заснування (реорганізацію) підприємства; 

- купівлю та введення в дію основних фондів. 

Кошти, які "заморожені" в цих витратах повертаються на підприємство за 

рахунок поступового їх включення в ціну реалізованої продукції. Отже, 

капітал необхідний для фінансування зазначених витрат має бути 

мобілізований на довгостроковий період. Саме такий капітал часто називають 

інвестиційним капіталом. 
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Поточні пов'язані з оплатою праці персоналу та купівлю деяких 

предметів   праці.   Вони   повністю  переносять  свою   вартість  на  готову 

продукцію в поточному виробничому циклі і повністю включаються в ціну 

реалізованої продукції і повертаються на підприємство за короткий проміжок 

часу. Для фінансування саме цих витрат визначають потребу в оборотному 

капіталі. 

Оборотний капітал - це капітал авансований в оборотні виробничі фонди 

та фонди обігу. 

Види потреб в капіталі розглянемо за допомогою схеми : 

 
 

Рис. 1. Класифікація потреб в капіталі 
2.  Фінансовий капітал 

Фінансовий капітал це важлива складова економічної потужності 
підприємства, яка включає в себе основні документи: 

• виробнича (технологічна) потужність - характеризує, який обсяг 
продукції може виготовити підприємство при наявних основних фондах; 

• фінансова потужність - характеризує, який обсяг виробництва 

товарної продукції може профінансувати підприємство. 

Технологічні потужності фінансуються за рахунок інвестиційного 

капіталу, а фінансові - за рахунок оборотного капіталу. 

В цілому технологічна та фінансова потужності є взаємопов'язаними 

величинами і визначаються можливостями збуту продукції. 
Приклад.  Завдяки інвестиціям на суму 100 000 грн. підприємство замість 

очікуваного прибутку в розмірі 10 000 грн. одержало всього 3 500 грн. 

Рентабельність інвестицій становила 3,5%. Частина інвестицій 
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профінансована за рахунок кредиту, за користування яким слід сплачувати 

7% річних. Можливі такі варіанти рентабельності власного капіталу : 

Таблиця 1 

Вибір варіантів рентабельності власного капіталу підприємства 

№ Показники Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

1 Загальний обсяг інвестицій 100000 100000 100000 100000 

2 Позиковий капітал - 25000 50000 75000 

3 Власний капітал 100000 75000 50000 25000 

4 Коефіцієнт фінансового 

лівереджу 
100000 75000 50000 25000 

5 Прибуток перед сплатою. % 

за кредит 
0 0,33 1 3 

6 % за кредит (7%) - 1750 3500 5250 

7 Прибуток після сплати % за 

кредит 
3500 1750 0 -1750 

8 Рентабельність власного 

капіталу, % 
3,5 0 0 -7 

 

Даний приклад показує пряму залежність між збільшенням коефіцієнта 

фінансового лівереджу та зменшенням рентабельності власного капіталу. 

Рентабельність зменшується від 3,55 (при нульовому рівні заборгованості) до 

«мінус»7 (при коефіцієнті заборгованості 3). 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Що таке потреба підприємства в капіталі? 

2. Класифікація потреб підприємства в капіталі. Наведіть приклад та 

поясніть її призначення. 

3. Яка суть капітальних витрат? 

4. Назвіть особливості використання інвестиційного капіталу. 

5. Що таке фінансовий капітал підприємства? 

6. Поясніть суть і значення виробничої і фінансової потужності 
підприємства. 

7. Наведіть приклад та методику вибору варіантів рентабельності 
власного капіталу підприємства. 

 

15.Фінансові ресурси. Визначення потреби та рівня використання 

фінансових ресурсів підприємства 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 
1. Зміст фінансових ресурсів.  

2. Види капіталу, їх загальна характеристика.  

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 7, 8, 9, 11. 
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1. Зміст фінансових ресурсів 

Грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємця, є його 

фінансовими ресурсами. Фінансові ресурси використовуються на розвиток 

підприємницької діяльності (фінансування засобів виробництва та робочої 
сили), утримання об'єктів невиробничої сфери, на споживання та створення 

резервів. 

Частина фінансових ресурсів, що йде на фінансування предметів та 

засобів праці, робочої сили та інших предметів виробництва, складає капітал 

підприємства у грошовій формі. 
Поняття "капітал" має декілька значень 

- акумульована (сукупна) сума товарів, товарів, майна, активів, що 

використовуються для одержання прибутку; 

- в бізнесі - капітал власників (aoness equity); 

- сумарні активи компанії (бізнесу) (total assets); 

- капітальні активи компанії (capital assets); 

- у бухгалтерському обліку - сума яка інвестована у бізнес; 

- грошові кошти доступні для інвестування або інвестовані; 
- дисконтована вартість майбутнього прибутку від інвестицій. 

 

2.  Види капіталу,  їх загальна характеристика 

Інвестований капітал - це гроші, які йдуть в оборот та приносять прибуток 

інвестору. 

Г– Т– Г 

де: Г - інвестовані грошові кошти; 

Т - товар, предмети, засоби праці, робоча сила тощо; 

Г - грошові кошти від реалізації товари, новостворена вартість. 

Інвестований капітал після завершення обігу повертається до інвестора 

прирощеним прибутком або збитком. 

Як фінансовий ресурс, капітал може бути підприємницьким та 

позичковим. Підприємницький капітал - це вкладення шляхом прямих ч и  

портфельних інвестицій у будь-який проект з метою отримання прибутку або 

прав управління або того та іншого разом. 

Позичковий капітал - це грошові кошти, що передаються у борг на умовах 

повернення, платності. Позичковий капітал постає як товар, який кредитор 

надає підприємцю у тимчасове користування з метою отримання проценту. 

Початковий підприємницький капітал формує статутний капітал (фонд) 

основні та оборотні кошти, вартість яких відображається у стратегії 
підприємництва. 

Статутний капітал - це сума внесків (паїв) засновників підприємства 

(компанії) для забезпечення його життєдіяльності. Статутний капітал може 

включати не тільки грошові активи, але й інші матеріальні та нематеріальні 
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активи, цінні папери, права користування природними ресурсами, майном 

тощо. 

Вартість внесків (паїв) оцінюється сумісним рішенням засновників 

підприємства (проекту). Порядок формування та розмір статутного капіталу, 

а також його зменшення чи зростання регулюється законодавством та 

установчим документом. 

Інвестиції, що здійснюються у статутний капітал в іноземній валюті, 
перераховують на національну валюту за курсом НБУ. Порядок 

використання статутного капіталу як фінансового ресурсу визначається 

законодавством та установчими документами підприємства. 

Головні джерела фінансових ресурсів та їх цільове (переважне) 

використання наведене у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Використання фінансових ресурсів підприємства 

№ Джерела 

 

Використання фінансових ресурсів 

Інвестиції Споживання Резерв 

1 Прибуток (чистий) + + + 

2 Мобілізація внутрішніх ресурсів +  + 

3 Амортизаційні відрахування +  + 

4 Пайові внески (статутний чи 

акціонерний капітал) 

+  + 

5 Страхові внески та внески до 

пенсійного фонду 

+ +  

6 Кошти від розміщення власних цінних 

паперів та реалізації паперів інших 

емітентів 

+ + + 

7 Кредиторська заборгованість (кошти, 

що прирівнюються до власних) 

+ +  

8 Кредити та позики + +  

9 Спонсорство + +  

10 Державні субсидії +   

 

Прибуток - це фінансовий ресурс, що використовується як на 

споживання, так і на нагромадження (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема формування та розподілу прибутку підприємства, (компанії) 
  

Питання та завдання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть фінансових ресурсів підприємства. 

2. Яка класифікація фінансових ресурсів? 

3. Розкрийте зміст капіталу, як фінансового ресурсу підприємства. 

4. Наведіть основні види капіталу підприємства. 

5. Які основні напрямки використання фінансових ресурсів підприємства? 

6. Прибуток, як основний фінансовий ресурс. Поясніть його формування та 

розподіл. 
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Термінологічний словник 

 

Активи – майно, грошові засоби, цінні папери, що належать 

підприємству. 

Акціонерний капітал – частина фінансових ресурсів фірми, акціонерного 

товариства, корпорації, що створені за рахунок пайових внесків і продажу 

акцій, або тільки від продажу акцій. 

Амортизаційні відрахування  - сума амортизації основних виробничих 

фондів, що відноситься на собівартість продукції і яка формує фонди для 

капітального ремонту та повного відновлення  основних фондів. 

Запаси матеріальні – запаси матеріальних ресурсів, включаючи 

незавершену і готову продукцію, якими володіє підприємство. 

Запаси виробничі – обсяг запасів матеріальних ресурсів, що 

забезпечують безперервність виробничого процесу. 

Затрати допустимі – затрати, що обмежені розміром необхідного 

прибутку, який необхідно отримати в результаті виробничо-комерційної 
діяльності. 

Затрати на виробництво постійні – затрати матеріальних і трудових 

ресурсів на виробництво продукції, що не залежить  від обсягу виробництва і 
зумовлені лише структурою та організацією управління виробництвом. 

Включають витрати на утримання управлінського персоналу, допоміжних 

підрозділів, відділів реклами і торгівельної сітки. 

Затрати на виробництво прямі (змінні) – це затрати матеріальних і 
трудових ресурсів (основних робітників) на виробництво продукції, що 

змінюються пропорційно обсягу виробництва. Вимірюється у натуральному 

та вартісному виразі. 
Затрати обігу – загальні затрати, пов’язані із процесом обігу товару. 

Включають чисті затрати обігу, обумовлені купівлею – продажем, і додаткові 
затрати обігу, що пов’язані із продовженням процесу виробництва в сфері 
обігу (затрати на зберігання, розфасування, упаковку, транспортування та 

інші),  які збільшують вартість товару. 

Затрати обігу – грошові витрати, пов’язані із виготовленням продукції та 

організацією виробництва. 

Затрати трансакційні – затрати, що виникають в процесі проведення 

переговорів та контролю за дотриманням угод. 

Інфраструктура ринку – установи, фірми, компанії всіх видів власності, 
що забезпечують взаємодію між суб’єктами ринкових відносин. 

Інфраструктура підприємства – транспортні засоби, склади, центри 

технічного обслуговування, власна сировина та енергетична бази, що 

належать підприємству. 
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Потужність виробнича – максимально можливий випуск продукції у 

визначений період часу за номенклатурою, яку передбачає виробнича 

програма підприємства. 

Акредитив – форма банківських рахунків, яка надає кредитору 

можливість отримати належний йому платіж від вказаного в акредитиві 
банку на умовах і термінах часу передбачених в акредитивному доручені. 

Акредитив товарний – документ про оплату постачальникові 
відвантаженого товару у відповідності із товарно-транспортними 

документами. 

Акумуляція засобів – концентрація власних запозичених або залучених 

на інших умовах фінансових ресурсів для здійснення комерційних проектів, у 

тому числі створення виробничих об’єктів. Нижньою межею плати за 

залучені зі сторони фінансові ресурси є банківська відсоткова ставка на 

момент укладання фінансових угод. 

Активні операції фінансових установ – фінансові операції кредитних 

установ по розміщенню вільних грошових ресурсів з метою отримання 

прибутку. До активних операцій відноситься діяльність банку по видачі 
позик, купівля цінних паперів, вкладання коштів в комерційні проекти. 

Баланс банку – документ бухгалтерського обліку, що відображає в 

систематизованому вигляді банківські операції по кредитно-розрахунковому 

та касовому обслуговуванню клієнтів банку. 

Баланс бухгалтерський – основна форма бухгалтерської звітності, що 

характеризує в узагальненому вигляді в грошовому виразі процес руху 

коштів і джерел їх створення. Включає дві рівновеликі сукупності 
показників: актив (ліва частина) і пасив (права частина). 

Актив балансу характеризує склад, розміщення і заборгованість. Пасив 

балансу відображає джерела створення коштів підприємства, в тому числі 
залучені засоби. 

Банк – фінансова установа, яка зосереджує тимчасово вільні грошові 
кошти (вклади), надає їх в тимчасове користування у формі кредитів, 

регулює грошовий обіг. Прибуток банку формується через банківський 

відсоток  (відсоток за кредит). 

Банкрутство – фінансова неспроможність особи, підприємства, фірми 

здійснювати плату кредиторам за борговими зобов’язаннями і продовжувати 

нормальну діяльність. В ринковій економіці відіграє роль відбору найбільш 

ефективних методів управління капіталом і бізнесом. 

Взаємозамінність ресурсів – можливість використовувати різні набори 

ресурсів для випуску визначених обсягів продукції, тобто досягнення однієї і 
тієї ж мети різними шляхами. В процесі аналізу варіантів розвитку технічна 

взаємозамінність ресурсів повинна бути доповнена оцінкою економічної 
ефективності заміни ресурсів, яка здійснюється. 
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Інвестиції – сукупність засобів, що реалізуються у формі довгострокових 

вкладень капіталу в різні галузі економіки. 

Ліквідність – характеристика будь-якого виду майна, безпосередньо  

пов’язана з витратами його реалізації (обмін та інші види майна) і наявність 

переоцінки майна на момент реалізації (обміну). Найбільшою ліквідністю 

характеризуються гроші. 
Ліквідність банківська – здатність банку своєчасно виконувати свої 

зобов’язання перед клієнтами. Підтримується встановленою структурою 

активів і пасивів банку. 

Ліквідність фірми   - співвідношення між розмірами заборгованості і 
ліквідними засобами, якими володіє фірма. 

Маржа – дохід, що може бути отриманий в сфері торгівельного, 

біржового, страхового і банківського бізнесу. Маржа відповідає різниці між 

цінами купівлі і продажу товарів, цінних паперів, валюти. 

Матеріалоємність продукції – відношення вартості загального обсягу 

матеріальних ресурсів (сировини, основних і додаткових матеріалів, палива 

та енергії), витрачених на виробництво продукції, до вартості продукції в 

цілому. 

Наукоємкість – показник, що відображає пропорцію між науково-

технічною діяльністю та виробництвом, у вигляді величини витрат на науку, 

що припадають на одиницю продукції. 
Норма накопичення – показник, що відображає співвідношення обсягу 

прибутку, який спрямовується для накопичення капіталу до величини 

капіталу, що витрачається (основних і оборотних коштів). Розраховується у 

відсотках. 

Норма прибутку – показник, що характеризує співвідношення 

отриманого за визначений період прибутку до використаних ресурсів. 

Визначається норма прибутку на вкладені інвестиції і норма прибутку на 

активи підприємства. 

Норма прибутку на активи окремого підприємства співставляється  із 
середньою нормою прибутку по галузі і на цій основі аналізується 

ефективність управління капіталом та підприємством. Норма прибутку на 

інвестиції, визначається на стадії проектування виробництва, і є показником 

доцільності капітальних вкладень. 

Норма прибутку на інвестований капітал – показник нормативної 
оцінки господарської діяльності відносно інвестованого капіталу. 

Варіантність норми прибутку пов’язується із методами визначення 

інвестованого капіталу. Інвестований капітал визначається як:1) власний 

капітал (поточні активи) за відрахуванням зобов’язань;  2) власні засоби із 
сумою довгострокового боргу; 3) основні засоби за відрахуванням 

амортизації (балансова вартість основного капіталу). 
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Норма прибутку цільова – норма прибутку, який керівництво фірми 

вважає за необхідне отримати для забезпечення розвитку фірми. 

Визначається на основі аналізу становища фірми, ємкості ринку, наявності 
конкурентів, необхідності проведення  науково-технічних розробок. 

Встановлюється, як правило, на рівні середньої величини по динаміці за 

тривалий період часу. 

Норма продажу -  кількісна оцінка завдання фірми, яке повинен виконати 

торгівельний посередник для забезпечення необхідної прибутковості 
виробництва. 

Нормативи залишків матеріальних ресурсів – гранично допустима 

кількість перехідних залишків засобів виробництва на підприємствах і в 

системі матеріально-технічного забезпечення. 

Нормативи товарних запасів – максимально необхідний обсяг запасів, 

достатній для безперебійного задоволення потреб споживачів. В процесі 
встановлення величини  нормативів враховуються: обсяг і асортимент 

продукції, що реалізується; час необхідний для підготовки до реалізації та 

інші чинники.  

Обіг товарів – складова частина процесу функціонування  капіталу у 

формі руху створеного товару від виробника до споживача в системі оптової і 
роздрібної торгівлі. 

Оцінка основних фондів – система способів виміру вартості основних 

фондів. 

Оцінка природних ресурсів: 

Економічна – оцінка в грошовій формі природних ресурсів, що 

використовуються або віднесені до запасів природних ресурсів, які залучені в 

господарський оборот. 

Існують різні  методи оцінки природних ресурсів, але перевага надається 

методу затрат, що пов’язані з залученням цих ресурсів в оборот. 

Пасиви стійкі – залучені підприємством засоби,величина яких має 

постійний (стійкий) характер: перехідна заборгованість по заробітній платі і 
відрахуванням на соціальне страхування; засоби, що резервуються для різних 

винагород та інших спеціальних фондів, резерв майбутніх платежів та інші. 
Переоцінка основних фондів – переоцінка вартості основних фондів з 

метою приведення її у відповідність з умовами функціонування економіки, 

діючими структурними зрушеннями. 

Підприємство – юридична особа, господарюючий суб’єкт створений для 

виробництва товарів або послуг, і функціонує на основі власного статуту у 

відповідності із законодавчими нормами. 

Прибуток – одна із форм чистого доходу, що відображає вартість 

доданого продукту. 

Прибуток балансовий – сума прибутків підприємства по всім видам 

діяльності, що відображається в балансі його господарської діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Прибуток розрахунковий – прибуток, що залишається на підприємстві 
після всіх виплат до бюджету, сплати відсотків за кредит, штрафів та ін.. 

Рента – визначає дохід з капіталу, майна або земельної ділянки, що не 

вимагає від своїх отримувачів обов’язкової участі в підприємницькій  

діяльності. 
Рентабельність –показник, що характеризує степінь прибутковості або 

збитковості виробництва, фірми в цілому або окремих видів продукції. 
Ресурсозбереження – цілеспрямована діяльність по зниженню 

собівартості за рахунок економії матеріальних і трудових ресурсів шляхом 

скорочення витрат і відходів, впровадження замінників сировини, 

безвідходних технологій, покращення технічних параметрів виробів, 

вдосконалення існуючих технологій виробництва. 

Ресурси – засоби, запаси, можливі джерела чого-небудь. 

Ризик – можливість настання обставин, що приносять матеріальні, 
фінансові збитки. 

Ризик комерційний – можливість зниження або втрата доходів у зв’язку 

із прийняттям рішень в умовах не визначеності ситуації на ринку або при  

наявності викривленої інформації про ринкову кон’юнктуру. 

Ризик економічний – відношення інвестора до можливості заробити або 

витратити гроші. Даний ризик виникає на основі невизначеності природного, 

людського та економічного факторів. 

Ринок -  економічна категорія товарного виробництва, пов’язана із 
системою економічних відносин, що обумовлені способом матеріального 

виробництва. 

Ринок капіталу система економічних відносин, що обслуговує рух 

вільних коштів і перетворення їх в грошовий капітал, який приносить 

прибуток за рахунок вкладання його в підприємництво. 

Ринкові фактори -  комплекс явищ і процесів, що формують механізм і 
одночасно впливають на його функціонування. 

До ринкових факторів можна відносити: попит, пропозицію, ринковий 

простір, час, рівень конкуренції. 
Франчайзер – велика торгівельна або промислова фірма, що надає на 

договірній основі право дрібному підприємцю вести діяльність протягом 

визначеного часу в   обумовленому місці. 
Функція виробнича – балансове співвідношення, що пов’язує зміні 

величини затрат (ресурсів) із величиною виробництва (випуску) продукції. 
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