
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

067-50 
 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ 

до практичних занять з дисципліни 

«Економіка  підприємства» 

для студентів напряму підготовки 

6.030.505 «Управління персоналом  

та економіка праці» денної і заочної форм навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано  

методичною комісією  

 напряму підготовки 

6.030.505 
«Управління персоналом 

та економіка праці» 

                  

Протокол №10 

від    08.06.  2011р. 

 

 

 

Рівне-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2
Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 

6.030.505 «Управління персоналом та економіка праці» денної і заочної 
форм навчання. 

 / Козлюк В.В. – Рівне: НУВГП, 2011.- 35с. 
 

 

Упорядник: Козлюк В.В., канд. економ. наук, доцент 
 

 

Відповідальний за випуск: Н.Б.Кушнір, канд. економ. наук,. професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Козлюк В.В., 2012 

© НУВГП, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3
 

 

 

 

ЗМІСТ 

Стор. 

1.       Загальні вказівки……………………………………………..................4 

2.      Практичні заняття дисципліни .………………………………………..5 

2.1.   Предмет і об’єкт вивчення курсу «Економіка підприємства». 

Основний зміст економічної роботи на підприємстві………………............5 

2.2.   Основні фонди та підвищення ефективності їх використання на  
промисловому підприємстві………………………………………………….7 

2.3.   Оборотні фонди та підвищення ефективності їх використання на  
промисловому підприємстві………………………………………………….8 

2.4.   Персонал промислового підприємства та підвищення продуктивності  
 його праці…………………………………………………………………….10 

2.5.   Собівартість промислової продукції та шляхи її зниження………...13 

2.6.   Прибуток, рентабельність на промисловому підприємстві та 

напрямки їх збільшення……………………………………………………..14 

2.7.   Комерційний розрахунок та економічні результати діяльності на  
промисловому підприємстві………………………………………………...15 

2.8.   Класифікація економічних показників, які характеризують діяльність 

підприємства. Використання економічних показників у виробничій 

діяльності підприємств та установ………………………………………….17 

2.9.  Капітальні вкладення (інвестиції) та економічна оцінка  
їх    доцільності……………………………………………………………….20 

2.10. Економічна ефективність виробничо-комерційної діяльності 
 підприємства та напрямки її підвищення. Бізнес-план       

підприємства………………………………………………………………….22 

2.11. Особливості економіки будівельних організацій……………………27 

2.12. Особливості економіки підприємств транспорту і зв’язку………….28 

2.13. Особливості економіки сільськогосподарських підприємств………30 

2.14. Особливості економіки водогосподарських підприємств…………..31 

3.      Питання гарантованого рівня знань…………………………….…….32 

4.      Літературні джерела……………………………………………….......34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4
1. Загальні вказівки 

 

Вступаючи у ринкові відносини, майбутній фахівець – менеджер 

повинен вміти оцінювати та передбачати кінцеві результати своєї 
діяльності. 

Особливого значення у сучасних умовах набуває вміння швидкого 

та ефективного використання на практиці знань з економіки. Все це 

потребує якісно нових вимог до теорії і практики економіки підприємства 

як науки, використання результатів виробничо-економічних та навчально-

методичних досліджень під час проведення практичних занять, зумовлює 
створення необхідних умов для здійснення навчального процесу в рамках 

конкретної дисципліни. 

Конкурентоспроможність майбутніх економістів-менеджерів 

безпосередньо залежить від ступеня оволодіння сучасними економічними 

знаннями, рівня ділової економічної культури, ліквідації застарілих 

стереотипів, вміння мислити і діяти в будь-яких умовах функціонування 

ринкової економіки. Це, у свою чергу, ставить питання про необхідність 

застосування таких форм, методів і засобів навчання, які б максимально 

інтенсифікували засвоєння студентами теоретичного матеріалу та 

відпрацювання ними професійних навичок в ході проведення практичних 

занять. 

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам 

напряму підготовки 6.030.505 «Управління персоналом та економіка 
праці» як заочної , так і денної форми навчання у вивченні теоретичного 

та практичного курсу під час практичних занять з дисципліни «Економіка 

підприємства». 

Методичні вказівки максимально враховують зміст робочої 
програми дисципліни «Економіка підприємства». 

Методичні вказівки містять питання, за якими перевіряється рівень 

засвоєння студентами лекційного курсу, приклади вирішення конкретної 
практичної задачі, що повністю або частково враховує відпрацювання 

теоретичного матеріалу. 

Під час практичного заняття спочатку перевіряється рівень 

засвоєння студентами теоретичного матеріалу, розглядається практичний 

приклад завдання дисципліни. Ця робота здійснюється безпосередньо 

викладачем, що проводить практичне заняття. 

Наступну частину практичних занять – практичне завдання – 

студенти виконують самостійно, але під керівництвом викладача, який 

здійснює перевірку якості виконання завдання і підбиває підсумки роботи 

колективу ще до завершення практичного заняття. В ході підбиття 

підсумків, особлива увага повинна звертатись на рівень засвоєння 

студентами конкретної теми в теоретичному та практичному аспекті, 
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окремі недоліки у виконанні завдання та підготовці до практичних 

занять, інші сторони навчального процесу. 

Загальну відповідальність за хід та зміст проведення практичних 

занять несе викладач-лектор. 

Практичні заняття виконуються в окремому зошиті. При 

недостатньому виконанні студентом обсягу практичних занять він не 

може бути допущений до складання іспиту або заліку з даної дисципліни. 

Процес допуску чи усунення студента від складання іспиту або заліку 

здійснюється за взаємною погодженістю лектора та викладача, що веде 

практичні заняття. 

Завдання теоретичного і практичного змісту, що передбачені в 

даних методичних вказівках, можуть бути використані як додаткові або 

допоміжні питання при складання іспиту або заліку з даної дисципліни. 
 

2. Практичні заняття 
 

             Заняття 2.1. Предмет і об’єкт вивчення дисципліни 

                                   «Економіка підприємства». 

                                   Основний зміст економічної роботи 

                                  на підприємстві 
 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Суть економіки як науки. Предмет та зміст дисципліни. Зв’язок з 
іншими дисциплінами. Підприємство як об’єкт вивчення економіки. 

Виробничі ресурси підприємства та їх аналітична характеристика. 
Забезпеченість підприємства виробничими ресурсами. Ефективність як 

фундаментальний принцип економічної науки і практики. Оцінка 

ефективності. Виробничо-технічна, економічна та організаційна єдність 

підприємства. Підприємство як суб’єкт господарювання в світлі законів 

України. Види підприємств. Види об’єднань підприємств. Поняття про 

ринкову інфраструктуру. 

ІІ. Умова та вирішення практичного завдання 

Керівник фірми повинен обрати один з чотирьох варіантів рішень, 

які стосуються життєдіяльності фірми. Кожне з рішень має різні наслідки, 

які залежать від випадкових обставин. Вважається, що ймовірність 

ситуацій відома. Інформація щодо рішень подана в табл.1. 

Табл.1. 

Рішення та прибуток (у грн) 

Ймовірність 

Рішення Р1=0,5 Р2=0,1 Р3=0,4 

І 100.00 -50.000 -50.000 

ІІ -50.000 -50.000 100.000 

ІІІ 15.000 15.000 0 

ІV 0 0 0 
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Рішення: 

Побіжний огляд табл.1 показує, що заздалегідь найпривабливішого 

варіанта рішення для кожної ситуації немає. Одне рішення є краще від 

інших (або не гірше) за одних умов і може бути гірше за інших. 

Для вирішення задачі скористаємося критерієм сподіваного 

прибутку. 

Отже, для першого рішення він становить величину: 

100,000 × 0,5+(-50,000) × 0,1+(-50,000) × 0,4=25,000; 

для другого: 

(-50,000) × 0,5+(-50,000) × 0,1+100,000 × 0,4=10,000; 

для третього: 

15,000 × 0,5+15,000 × 0,1+0 × 0,4=9,000. 

Для четвертого, очевидно, що математичне сподівання прибутку 

дорівнюватиме нулю. 

Згідно з критерієм математично сподівання, найкращим варіантом 

рішення є І, потім – ІІ, ІІІ та ІV. Але такий перебіг подій у більшості 
випадків не влаштовує керівників фірм, оскільки для них привабливішим 

був би, наприклад, третій варіант, ніж другий. Причина? Третій варіант не 

обіцяє великих зисків, проте й гарантований від великих збитків. Великі 
збитки можуть призвести до банкрутства, боргової ями, втрати іміджу, а 

це для більшості ділових людей набагато важливіше, ніж арифметична 

сума збитків. 

 

ІІІ. Завдання 

Провідний менеджер фірми повинен обрати один із семи варіантів 

рішень, які стосуються життєдіяльності фірми. Кожне з рішень має різні 
наслідки, залежить від випадкових обставин. Вважається, що ймовірність 

ситуацій відома. Інформація щодо рішень подана в табл.2. 

 

Табл.2. 

Рішення та прибуток (у грн.) 

Ймовірність 

Рішення Р1=0,35 Р2=0,25 Р3=0,30 Р4=0,10 

І 65.000 120.000 -30.000 -25.000 

ІІ -15.000 -75.000 200.000 -19.000 

ІІІ -18.000 63.000 15.000 77.000 

IV -13.000 15.000 16.000 -14.000 

V -55.000 17.000 -16.000 12.000 

VI 32.000 250.000 -75.000 -81.000 

VII 45.000 -25.000 13.000 -8.000 

 

ІV. Рекомендована література [1,2,3,4,5,6,11,18,19,20] 
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  Заняття 2.2. Основні фонди та підвищення ефективності їх 

                        використання на промисловому підприємстві 
 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Суть основних фондів підприємства. Основні фонди та їх 
класифікація. Основні виробничі та невиробничі фонди. Структура 
основних фондів. Активна і пасивна частина основних виробничих 
фондів. Фізичний та моральний знос основних фондів. Амортизація. 
Норма амортизаційних відрахувань. 

Показники, які характеризують оснащеність підприємства 
основними фондами і стан основних фондів. Показники ефективності 
використання основних виробничих фондів. Основні заходи підвищення 
ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві. 

 

ІІ. Умова та вирішення практичної задачі 
Необхідно визначити вплив окремих факторів на зміну обсягу 

продукції підприємства за даними табл.3. 
Табл.3. 

Розрахункові дані для визначення зміни обсягу продукції 

Показники 
Період Абсолютне 

відхилення Попередній Звітний 

Кошторисна вартість будівельно-
монтажних робіт (Q), тис.грн. 

42 000 48 000 +6 000 

Середньорічна вартість виробничих 
основних фондів (ОФ), тис.грн. 

10 000 11 000 +1 000 

У тому числі вартість будівельних 
механізмів і машин (А), тис.грн. 

5 000 5 000 - 

Фондовіддача (Q/ОФ) 4,2 4,36 +0,16 

Віддача активних основних фондів 
(Q/А) 

8,4 9,6 +1,2 

Частка активної частини засобів 
праці у вартості виробничих 
основних фондів dА=А/ОФ 

0,5 0,4546 -0,0454 

Рішення: 
Вплив зміни віддачі активної частини основних фондів на приріст 

продукції становитиме: 

=×−=∆ 1101 )()( ОФdfafafaQ A 1,2×0,4546×11000 = +6000 тис.грн; 

вплив зміни частки активної частини: 

101 )( ОФfddQ aAOA ×−∆ = -0,0454×8,4×11000  = -4200 тис.грн; 

вплив зміни обсягу виробничих фондів: 

=−∆ 001 )( fОФОФQФ  1000×4,2 = 4200 тис.грн. 

Разом вплив трьох факторів: 
6000 + (-4200) + 4200 = 6000 тис.грн. 
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ІІІ. Завдання 

Необхідно визначити вплив окремих факторів на зміну обсягу 

продукції та прибутку підприємства за даними табл.4. 

Табл.4. 

Розрахункові дані для визначення зміни обсягу продукції та 

прибутку 

Показники 
Період 

Попередній Звітний 

Кошторисна вартість будівельно-монтажних 

робіт (Q), тис.грн. 
96 000 110 000 

Річний обсяг прибутку П, тис.грн. 36 000 48 000 

Середньорічна вартість виробничих 

основних фондів (ОФ), тис.грн. 42 000 52 000 

У тому числі вартість будівельних 

механізмів і машин (А), тис.грн. 15 000 17 000 

 

ІV. Рекомендована література [1,5,6,7,8,11,12,20] 
 

 

Заняття 2.3. Оборотні фонди та підвищення ефективності 

їх використання на промисловому         підприємстві 
 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Економічна суть оборотних фондів і фондів обігу. Основні форми 

оборотних фондів. Структура оборотних фондів. Виробничі запаси. 

Оборотні засоби підприємства. Структура оборотних засобів та основні 
фактори, що її визначають. Оборотні засоби в сфері виробництва. 
Оборотні засоби в сфері обігу. Джерела формування оборотних засобів. 

Основні положення нормування оборотних засобів. Норма витрат. 
Поточний, технологічний та страховий запаси. Коефіцієнт обертання 

оборотних засобів. Середня тривалість одного обороту. Середній розмір 

оборотних засобів за місяць, квартал, рік. Шляхи підвищення 

ефективності використання оборотних фондів підприємства. 
 

ІІ. Умова та вирішення практичних задач 

Задача1. Якщо середньодобова витрата сировини на підприємстві 
30 т, а нормований запас 7 днів, то абсолютний розмір нормативного 

запасу складатиме 210 т. (30× 7). 
 

Задача 2. Норматив оборотних засобів підприємства на кінець року 

складає 1800 тис.грн., а одноденний випуск товарної продукції за 

собівартістю в ІV кварталі 60 тис.грн. Норма оборотних засобів для 

промислового підприємства становитиме 30 днів. (1800:60). 
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Задача 3. За рік промисловим підприємством було реалізовано 

продукції на суму 20 млн.грн., середньорічний залишок оборотних засобів 

800 тис.грн. Отже,протягом року оборотні засоби здійснили 25 обертів. 

(20000:800). 

Середньорічна сума оборотних засобів обернено пропорційна 

коефіцієнту обертання. Припустимо, що на підприємстві коефіцієнт 
обертання збільшується в 1,3 рази і складатиме 32,5, тобто обертання 

зросте в 1,3 рази. Тоді середньорічна сума оборотних засобів зменшиться 

на 615 тис.грн. (20 000:32,5). 
 

Задача 4. За наведеними в табл.5 умовними даними про витрати 

обігу, млн.грн., визначити основні показники витрат обігу за звітний та 

прогнозний період. 

Табл.5 

Дані для визначення показників витрат обігу 

Період Товарооборот Витрати обігу 

Звітний 130 5,5 

Прогнозний 156 6,2 

Рішення: 

1. Рівень витрат обігу: 

      звітний – 5,5:130 × 100 = 4,23%; 

      прогнозний – 6,2:156× 100 = 3,97%. 

2. Розмір зниження рівня витрат обігу: 3,97-4,23 = -0,26%. 

3. Темпи зниження рівня витрат обігу: 0,26:4,28× 100 = 6,15%. 

4. Абсолютна економія за рахунок зниження рівня витрат обігу у 

звітному періоді: 

6,2 - 
100

156
× 4,23 = 6,2-6,6 = -0,4 млн.грн. 

 

ІІІ. Завдання 

1. Визначити абсолютний розмір нормативного запасу сировини, 

якщо середньодобова витрата сировини на підприємстві становить 72,6 

тис.кг, а нормативний запас – 9 днів. 

2. Визначити норму оборотних засобів для промислового 

підприємства, якщо норматив оборотних засобів на кінець року складає 
2830 тис.грн., а одноденний випуск продукції за собівартістю в ІV 

кварталі становить 79,36 тис.грн. 

3. За рік промисловим підприємством було реалізовано продукції на 

суму 73,93  млн.грн., середньорічний залишок оборотних засобів 1208,5 

тис.грн. Скільки обертів здійснили оборотні засоби протягом року? На 
скільки зменшиться середньорічна сума оборотних засобів, якщо 

коефіцієнт обертання збільшиться в 1,25 разів? 
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4. За наведеними в табл.6 умовними даними про витрати обігу, 

млн.грн., визначити основні показники витрат обігу за звітний та 

прогнозний період. 

Табл.6 

Дані для визначення показників витрат обігу 

Період Товарооборот Витрати обігу 

Звітний 265 7,6 

Прогнозний 316 9,8 

 

ІV. Рекомендована література [1,5,6,7,8,11,12,20] 

 

 

Заняття 2.4. Персонал промислового підприємства та 

підвищення продуктивності його праці 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Персонал (трудові ресурси, кадри, працівники) підприємства. Склад 

(структура) промислово-виробничого персоналу за функціональними 

обов’язками. Формування персоналу. Плинність кадрів. Визначення 

потреби в кадрах. Показники чисельності працюючих на підприємстві. 
Продуктивність праці. Види продуктивності праці. Трудомісткість 

продукції (технологічна, цехова, загальнозаводська). Фондоозброєність, 

технічна озброєність праці. Економічне та соціальне значення підвищення 

продуктивності праці на промисловому підприємстві. 
ІІ. Умова та вирішення практичних задач 

Задача 1. За даними табельного обліку, на підприємстві за місяць 

(30 календарних, 19 робочих днів) було 9462 людино-дні явок на роботу і 
5538 людино-днів неявок з різних причин, включаючи вихідні та святкові 
дні та 38 людино-днів цілоденних простоїв. 

У цьому разі середньоспискова чисельність працівників 

становитиме: 

30

55389462 +
 = 500 чол.; 

         середня явочна: 
9562:19 = 498 чол.; 

середня чисельність фактично працюючих: 

19

389462 −
 = 496 чол. 

Таким чином, з 500 працівників підприємства кожного робочого 

дня не з’явилось 2 чол. (500-498) і 2 чол. знаходились у цілоденному 

простої (498-496). 
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Задача 2. Розрахувати показники руху робочої сили за такими 

умовними даними за рік, чол.: спискова чисельність робітників на початок 

року – 500; прийнято на роботу – 72, звільнено - 58. 

З них за власним бажанням – 10; за порушення трудової дисципліни 

– 2; чисельність робітників, які перебували у списках з 1 січня по 31 

грудня включно – 468; середня спискова чисельність за рік – 509. 
Опираючись на наведені дані, оборот по прийому становитиме 72 

чол.; по звільненню – 58; з причин плинності 10+2=12. 

Коефіцієнт руху робочої сили обчислюємо так: 
 

Обороту по прийому – 72:509× 100 = 14,1%; 

Обороту по звільненню – 58:509× 100 = 11,4%; 

Плинності кадрів – 12:509× 100 = 2,4%; 
Постійності кадрів – 468:500× 100 = 93,6%. 
 

Задача 3. У звітному кварталі (68 робочих днів) на підприємстві, 
яке працює у двозмінному режимі, відпрацьовано 15000 людино-днів, з 
них у першу зміну 8500, у другу – 6500. Загальна кількість робочих місць 

– 145. 

Коефіцієнт змінності робочих місць становить: 
15000 : 8500 = 1,765; 

безперервності: 
8500 : (145× 68) = 8500 : 9860 = 0,862; 

використання змінного режиму: 

1,765 : 2 = 0,883; 

інтегральний коефіцієнт використання робочих місць: 
150006 : (145× 2,68) = 15000 : 1972 = 0,761, 

або 0,883× 0,862 = 0,761. 

Таким чином, за звітний квартал на кожному робочому місці, яке 

використовувалось протягом одного робочого дня, відпрацьовано в 

середньому 1,765 зміни, що становить 88,3% встановленої їх кількості. 
При цьому із загальної кількості робочих місць у найбільшу зміну 
використовувалось тільки 86%. Внаслідок недовантаженості робочих 

місць з цих причин на підприємстві не відпрацьовано 4 720 людино-днів 

(19720-15000), що вказує на наявні великі можливості підприємства щодо 

набору додаткової робочої сили. 

  

Задача 4. У звітному періоді робітниками – виробниками 
відпрацьовано 490 людино-год, у тому числі з погодинною оплатою – 25 

людино-год. Внутрізмінні простої та перерви становили 20 год. За цей час 
виготовлено 520 деталей при основній нормі 0,9 год на одну деталь. У 

зв’язку із змінами в якості сировини на 140 деталей, з яких 30 становили 

невиправний брак не з вини робітників, була введена додаткова норма 0,1 

год. Час, витрачений на виправлення браку не з вини робітників, становив 
10 год. 
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Виходячи з цих даних: 

Рівень виконання годинних норм: 

25490

1,01409,0520

−

×+×
=

465

482
=1,036 

Показники виконання змінних норм: 

510

462

20490

101,0)30140(9,0)30520(
=

+

+×−+×−
=0,906. 

Таким чином, не дивлячись на те, що годинні норми виробітку у 

звітному періоді були перевиконані на 3,6% внаслідок недостатньої якості 
сировини та витрат робочого часу, змінні норми були недовиконані на 

9,4%. 

ІІІ. Завдання 

1. За даними табельного обліку, на підприємстві за місяць (30 

календарних, 20 робочих днів) було 10612 людино-дні явок на роботу і 
6058 людино-днів неявок з різних причин, включаючи вихідні та святкові 
дні, та 76 людино-днів цілоденних простоїв. Необхідно визначити та 

провести обґрунтування середньої явочної і середньої чисельності 
фактично працюючих. 

2. Розрахувати показники руху робочої сили за такими умовними 

даними за рік, чол.: спискова чисельність робітників на початок року – 

626; прийнято на роботу – 78, звільнено - 64. 

З них за власним бажанням – 21; за порушення трудової дисципліни 

– 8; чисельність робітників, які перебували у списках з 1 січня по 31 

грудня включно – 624; середня спискова чисельність за рік – 634. 

3. У звітному кварталі (70 робочих днів) на підприємстві, яке 

працює у двозмінному режимі, відпрацьовано 18618 людино-днів, з них у 

першу зміну 9612, у другу – 9006. Загальна кількість робочих місць – 216. 

Необхідно визначити та обґрунтувати показники змінності робочих місць, 

безперервності, використання змінного режиму та інтегральний 

коефіцієнт використання робочих місць. 

4. У звітному періоді робітниками – відрядниками відпрацьовано 

518 людино-год, у тому числі з погодинною оплатою – 18 людино-год. 

Внутрізмінні простої та перерви становили 35 год. За цей час виготовлено 

632 деталей при основній нормі 0,95 год на одну деталь. У зв’язку із 
змінами в якості сировини на 160 деталей, з яких 46 становили 

невиправний брак не з вини робітників, була введена додаткова норма 
0,05 год. Час, витрачений на виправлення браку не з вини робітників, 

становив 25 год. 

Опираючись на  ці дані, необхідно визначити і обґрунтувати рівень 

виконання годинних норм та показники виконання змінних норм. 

ІV. Рекомендована література [1,2,3,5,6,7,8,11,20] 
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              Заняття 2.5. Собівартість промислової продукції 

                                     та шляхи її зниження 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Витрати виробництва та обігу. Суспільні витрати. Вартість 

виробленої продукції. Додаткові витрати. Собівартість продукції. 
Динаміка собівартості продукції. Види собівартості. Фактична та 

очікувана собівартість. Собівартість одиниці продукції. Повна 

(комерційна) собівартість. Склад і класифікація затрат, які відносяться до 

собівартості. Облік витрат на виробництво продукції. Структура планової 
та фактичної собівартості. Шляхи зниження собівартості продукції.  

 

ІІ. Умова та вирішення задачі 

У звітному періоді планові витрати на виробництво продукції 
становили 170 тис.грн., фактичні – 1659 тис.грн. З них витрати за статтею 

«Сировина та матеріали» дорівнює за бізнес-планом 936 тис.грн., 

фактично 905 тис.грн. Виробнича програма бізнес-плану була виконана на 
100%. 

Як випливає з наведених даних, витрати за статтею «Сировина та 

матеріали» займають провідне місце серед загальних витрат на 

виробництво на підприємстві. Частка цієї статті у собівартості за бізнес-

планом дорівнює 55,0%( )100
1702

936
× ; фактично – 54,6% ( )100

1659

905
× . 

Таким чином, економія сировини та матеріалів внаслідок їх високої 
питомої ваги у собівартості продукції повинна бути для підприємства 

основним фактором зниження загальних витрат на виробництво. 

У звітному періоді абсолютна економія за статтею «Сировина та 

матеріали» становила порівняно з бізнес-планом – 31 тис.грн. (936-905), 

отже, питома вага цієї статті у собівартості продукції порівняно з планом 

знизилась на 0,4% (55,0-54,6). Із загальної суми надпланового зниження 

витрат на виробництво у розмірі – 43 тис.грн.(1659-1702) на економію за 

статтею «Сировина та матеріали» припадає 72,1% ( ×
34

31
100). 

Загальні витрати на виробництво промислової продукції були 

знижені на 2,65% ( )100
1702

43
×

−
, у тому числі за рахунок економії 

сировини та матеріалів – 1,8% ( )100
1702

31
×

−
. Аналогічні розрахунки 

можна проводити за кожною статтею витрат при аналізі собівартості 
продукції. 
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ІІІ. Завдання 

У звітному періоді планові витрати на виробництво продукції 
становили 2815,6 тис.грн., фактичні – 2418,7 тис.грн. З них витрати за 

статтею «Сировина та матеріали» дорівнює за бізнес-планом 1201,6 

тис.грн., фактично 991,8 тис.грн. Виробнича програма бізнес-плану була 

виконана на 100%. Проведіть аналіз і обгрунтуйте зниження економії 
сировини і матеріалів в загальному зниженні витрат на виробництво 

готової продукції. 
 

ІV. Рекомендована література [1,2,3,4,5,6,7,11,13,18,20] 

   

        Заняття 2.6. Прибуток, рентабельність на  

                               промисловому підприємстві та 

                               напрями їх збільшення 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Прибуток як економічна категорія і показник. Фактори, від яких 

залежить прибуток підприємства та види прибутку. Напрями 

використання прибутку. Рентабельність як економічна категорія. 

Показники рентабельності. Основні показники (фактори), що впливають 

на величину рентабельності. Економічний зміст показників 

рентабельності. Зарубіжний досвід та напрями підвищення рентабельності 
в галузях національної економіки. 

 
ІІ. Умова та вирішення задачі 

Визначити приріст прибутку, якщо валова продукція підприємства 

в звітному періоді в порівняльних цінах становила 700,0 тис.грн., а 
собівартість 350 тис.грн. У прогнозованому періоді порівняно із звітним 

чисельність працюючих збільшиться на 5%, продуктивність праці 
підвищиться на 20%, а частка собівартості у валовій продукції 
зменшиться на чотири відсоткові пункти. 

Для вирішення даної задачі використаємо систему індексів. 

Прибуток підприємства у звітному періоді становитиме 350,0 

тис.грн.(700,0-350,0). 

Приріст прибутку за рахунок збільшення чисельності працівників – 

17,5 тис.грн. (350× (1,05-1,00)) = 350,0× 0,05. 

Приріст прибутку за рахунок зростання продуктивності праці 
становитиме 73,5 тис.грн.(350× 1,05× (1,2-1,0) = 367,5× 0,2) 

Приріст прибутку за рахунок зміни частки собівартості у валовій 

продукції такий: у звітному періоді частка собівартості становила 0,5 

(350,0:700), тобто 50%. За умовою в прогнозованому періоді вона 

зменшиться на чотири відсоткових пункти, тобто стане дорівнювати 46% 
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або 0,46. У зв’язку з цим частка прибутку збільшиться з 0,5 до 0,54, а 
його індекс становитиме 1,08 (0,54:0,5). 

Отже, приріст прибутку за рахунок зміни частки собівартості – 

35028 тис.грн. (350,0× 1,05× 1,2× (1,08-1,0) = 350,0× 0,1008). 

Загальний приріст прибутку підприємства в прогнозованому році 
становитиме суму приростів прибутку за рахунок окремих факторів 

126,28 тис.грн. (17,5+73,5+35,28). 

 
ІІІ. Завдання 

Визначити приріст прибутку, якщо валова продукція підприємства 

в звітному періоді в порівняльних цінах становила 910,0 тис.грн., а 
собівартість 653,0 тис.грн. У прогнозованому періоді порівняно із звітним 

чисельність працюючих збільшиться на 2,5%, продуктивність праці 
підвищиться на 15,5%, а частка собівартості у валовій продукції 
зменшиться на п’ять відсоткових пунктів. 

 
ІV. Рекомендована література [1,2,3,4,5,6,7,8,10,17,18,20] 

 

 
             Заняття 2.7. Комерційний рахунок та економічні 

                                   результати діяльності на промисловому 

                                   підприємстві 

 
І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Суть оренди. Методика визначення орендної плати. Види оренди. 

Комерційний розрахунок як вище форма повного господарського 

розрахунку. Самоокупність затрат та самофінансування розвитку 

підприємства. Матеріальна зацікавленість. Банкрутство як форма 

економічної відповідальності в умовах ринку. Особливості і форми 

внутрішньогосподарського розрахунку. Колективний підряд. Сучасні 
аспекти комерційного розрахунку та оцінки. Оцінка грошових потоків. 

Дисконтування. Теперішня вартість. Майбутня вартість. 
 

ІІ. Умова та вирішення задачі 

Припустимо, що фірма в майбутні два роки має можливість 

одержати по 1000 дол. доходу. Якщо найвигідніший відсоток (ціна шансу) 

фондів корпорації становить 8% річних, то якою буде очікувана 

(майбутня) вартість цих доходів (по 1000 дол. за рік) сьогодні? 

Для вирішення цієї задачі необхідно визначити яка сума має бути у 

фірмі при 8% річних, щоб до кінця року вона дорівнювала 1000 дол. Для 

одержання теперішньої вартості слід розділити суму майбутньої вартості 
на відсоткову ставку. У даному випадку ми застосовуємо метод 

дисконтування за формулою 
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PV=
n

n

k

X

)1( +
, 

де PV - теперішня вартість;  Х
n

- грошовий потік наприкінці року n; k – 

відсоткова ставка доходу, що очікується інвестором. 

Підставимо числа й одержимо суму теперішньої вартості за перший 

рік: 

PV=
1)08.1(

1000
=925,93 дол. 

 

Теперішня вартість 1000 дол., котра може бути одержана 

наприкінці другого року становитиме: 

PV=
2)08.1(

1000
=857,34 дол. 

 

Таким чином, 1000 дол., одержані два роки тому, матимуть нижчу 

теперішню вартість, ніж 1000 дол., що одержані рік тому. 

 

ІІІ. Завдання 

1. Припустимо, що фірма в наступні чотири роки має можливість 

одержати по 1860 дол. доходу. Якщо найвигідніший відсоток (ціна шансу) 

фондів корпорації становить 12,5% річних, то якою буде очікувана 

(майбутня) вартість цих доходів (по 1000 дол. за рік) сьогодні? 

2. Припустимо, що фірма в наступні п’ять років має можливість 

одержати по 2065 дол. доходу. Визначити, якою буде очікувана 

(майбутня) вартість цих доходів сьогодні, якщо найвигідніший відсоток 

(ціна шансу) фондів корпорації становить 10,7% річних? 

3. Припустимо, що підприємство в наступні сім років має 
можливість одержати по 6200 дол. доходу. Визначити, якою буде 

очікувана (майбутня) вартість цих доходів сьогодні, якщо найвигідніший 

відсоток (ціна шансу) фондів підприємства становить 6,8% річних? 

 

ІV. Рекомендована література [1,2,3,6,7,19,20] 
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   Заняття 2.8. Класифікація економічних показників, 

                                   які характеризують діяльність  

                                   підприємства. Використання економічних 

                                   показників у виробничій сфері діяльності 

                                   підприємств та установ 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Система економічних показників. Методика формування 

показників. Звітні та планові показники. Основні вимоги до розрахунку та 

обґрунтування показників. Методологічна єдність та узгодженість 

показників. Кількісні та якісні показники. Економічні показники. 

Натуральні показники. Вартісні показники. Абсолютні та відносні 
показники. Основні та розрахункові показники. Економічні нормативи. 

Система оцінювальних та аналітичних показників. Основні 
макроекономічні показники. 

 

ІІ. Умова та вирішення задачі 

Задача 1. Визначити різницю в залишках незавершеного 

виробництва в оптових цінах за травень, якщо залишки незавершеного 

виробництва на початок місяця становили 2000 тис.грн., а на кінець – 

1600 тис.грн.(табл.7) 

Таблиця 7 

Випуск продукції, тис.грн. 

№ п/п Місяць 
Випуск продукції 

За собівартістю В оптових цінах 

1. Січень 2400 2800 

2. Лютий 2000 2600 

3. Березень 2600 3000 

4. Квітень 1800 2400 

В даному випадку враховуємо, що вартість незавершеного 

виробництва на початок місяця – це його обсяг на початок попереднього 

періоду. Тому визначені коефіцієнти для перерахунків станом на 1 травня 

виходять з даних за січень, лютий та березень, а при розрахунках 

показника на кінець травня (на 1 червня) отримують з даних за лютий, 

березень та квітень, тобто на: 

01.05.                           2,1
7000

8400

260020002400

300026002800
==

++

++
 

 

01.06.                            .25,1
6400

8000

180026002000

240030002600
==

++

++
 

Різниця в залишках незавершеного виробництва, що входить до 

складу товарної продукції в фіксованих цінах, становитиме: 
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1600×1,25-2000×1,2=2000-2400= -400,0 тис.грн. 

 

Задача 2. Розрахувати час обороту і кількість оборотів виходячи з 
того, що товарний запас на 1 січня становив 1200 тис. грн., на 1 лютого 

1000 тис. грн., на 1 березня 1400 тис. грн., 1 квітня 1600 тис. грн. 

Товарооборот за 1 квартал – 1950 тис. грн 

Визначити середній запас: 

1300
3

16005,01400100012005,0
3 =

×+++×
=  тис.грн. 

Кількість оборотів ТО: 3 =1950:1300=1,5, тобто за квартал уся 

товарна маса здійснила 1,5 обороту.  

Час обороту становитиме 60
1950

901300
=

×
днів, або 90:1,5 

Це означає, що з часу надходження товару в торгівлю до його 

реалізації, в середньому, пройшло 60 днів. 

 

Задача 3.  Обчислити основні показники кредиту, якщо протягом 

року було видано позик на загальну суму 100 млн. грн., з них 30 млн. грн. 

на  термін 9 міс., 50 млн. грн. на термін 6 міс. та 20 млн. грн. на термін 3 

міс., при середньомісячній заборгованості  по позиках 52,5 млн. грн. 

В даному разі середній строк (термін) позики становитиме: 

100

630

205030

203506309
=

++

×+×+×
=t =6,3 міс. 

середній розмір позики 

369

320650930

++

×+×+×
=a =

18

630
=35 млн.грн. 

кількість оборотів кредиту 

К= .9,1
5.52

100
=  

Задача 4. Обчислити основні показники грошового обігу, виходячи 

з таких умовних даних: надійшло грошей у каси банків за рік 6000 млн. 

грн.; середньорічна маса грошей в обігу 600 млн. грн.; ціни та тарифи 

зросли на 5%. 

За цієї умови кількість грошової маси буде: 

10
600

6000
= ; 

середній термін обігу грошей  

36
10

360
=  днів; 
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індекс купівельної спроможності грошової одиниці  

959,0
05,1

1
=  або    95,2%. 

Задача 5 . Обчислити основні показники діяльності ощадної установи на 
базі 
даних табл. 8. 

Таблиця 8 

Основні показники діяльності ощадної установи 

Номер 

рахунку 

Процентна 

ставка 

Залишки 

на 01.01 

Внесок Видача Залишок 

на 31.12 Дата Грн. Дата Грн. 

10501 3 1000 - - - - 1000 

10502 2 - 01.04 2000 01.10 1500 500 

Розрахуємо: 

1) середній розмір вкладу на 31.12,: 

750
2

5001000
=

+
=а  грн.; 

2) середній строк (термін) збереження: 

5.8
3000

25500

20001000

350062000121000
==

+

×+×+×
=t  міс., 

або 

254365
0,60

7,41

02,0)20001000(

360
12

2
02,0500

12

6
02,0200002,01000

=×=
×+

×××+××+×

=t  дні 

або 8,5 міс. 
 

Ш. Завдання  

1. Визначити різницю в залишках незавершеного виробництва  оптових 

цінах за травень, якщо залишки незавершеного виробництва на початок 

місяця становили 3600 тис. грн.; а на кінець 2800 тис. гри. (табл. 9) 

Табл.9 

Випуск продукції, тис. грн. 

№№  

 з/п 
Місяць 

Випуск продукції 
За собівартістю В оптових цінах 

1. Січень 2800 3200 

2. Лютий 2400 3800 

3. Березень 3000 3960 

4. квітень 3400 3600 

 

2. Розрахувати час обороту і кількість оборотів виходячи з того, що 

товарний запас на 1 січня становив 1800 тис. грн., на 1 лютого 1400 тис. 
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грн., на 1 березня 1600 тис. грн., 1 квітня 2000 тис. грн. Товарооборот 
за 1 квартал – 2260 тис. грн. 

 

3. Обчислити основні показники кредиту, якщо протягом року було 

видано позик на загальну суму 260 тис. грн., з них 50 тис. грн. на  термін 7 

міс., 120 тис. грн. на термін 9 міс. та 90 тис. грн. на термін 9 міс., при 

середньомісячній заборгованості  по позиках 112,6 тис. грн.  

 

4. Обчислити основні показники грошового обігу, виходячи з таких 

умовних даних надійшло грошей у каси банків за рік 7500 тне грн.; 

середньорічна маса грошей а обігу 750 тис грн.; ціни та тарифи зросли на 

5%. 

 

5.Обчислити основні показники діяльності ощадної установи на базі 
даних табл. 10. 

Табл. 10 

Основні показники діяльності ощадної установи 

Номер 

рахунку 

Процентна 
ставка 

Залишки 

на 01.01 

Внесок  Видача   Залишок  

Дата  Грн. Дата  Грн. На 
31.12. 

10803 4 2000 - - - - 2000 

10804 3 - 01.05 6350 01.11 3260 3090 

 

IV. Рекомендована література [1,2,3.6,7,10,12,18,20] 

                  

Заняття 2.9. Капітальні вкладення (інвестиції) 

та економічна оцінка їх доцільності 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Поняття про капітальні вкладення. Структура капітальних вкладень. 

Види структур. Вимоги до структури капітальних вкладень. Основні 
напрямки використання капітальних вкладень та джерела їх фінансування. 

Обґрунтування доцільності капітальних вкладень. План капітального 

будівництва та його основні показники. Будівельна товарна продукція. 

Ефективність капітальних вкладень та методика розрахунку. Загальна 

(абсолютна) ефективність капітальних вкладень. Показник готовності 
заділу. 

 

ІІ. Умова та вирішення задачі 
Обчислити коефіцієнти готовності,  готовності заділу і виходу 

кінцевої продукції за даними табл. 11. 
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Табл.11 

Використання капітальних вкладень, тис. грн. 

№ 

з/п Об’єкти 
Кошторисна 

вартість об’єкта 

У т.ч. виконано з початку 

Будівництва до кінця 

звітного року 

1. Цех фабрики  29 29 

2 Житловий будинок 65 50 

3. Стадіон  70 52 

Коефіцієнт готовності  799,0
164

131

706529

525029
==

++

++
−    або 79,9% 

Коефіцієнт готовності заділу 756,0
135

102

7065

5250
==

+

+
−  або 75,6%. 

Коефіцієнт виходу готової продукції 221,0
131

29

525029

29
==

++
−  або 

22,1%. 

 

Ш. Завдання 

Обчислити коефіцієнти готовності, готовності заділу і виходу 

кінцевої продукції за даними табл. 12. 

Табл. 12. 

Використання капітальних вкладень, тис. грн. 

№ 

з/п 
Об’єкти 

Кошторисна вартість 

об’єкта 
У тому числі виконано з 
початку будівництва до 

кінця звітного року 

Варіанти Варіанти 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Цех фабрики 34 57 62 68 75 34 57 62 68 75 

2. Житловий 

будинок 

84 92 98 110 154 65 79 85 91 120 

3. Стадіон 60 50 55 68 62 55 41 40 48 42 

4. Діагностичний 

центр 

90 110 140 180 220 70 96 130 152 198 

5. Бібліотека  20 16 28 30 32 18 12 21 25 28 

6. Дитячий садок 9 12 14 15 13 7 10 11 12 9 

7. Торговельний 

центр 

86 76 66 56 68 72 72 61 52 58 

 

IV. Рекомендована література [1,2,3.6,7,10,15,16,17,18,20] 
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Заняття 2.10. Економічна ефективність виробничо-

комерційної діяльності підприємства та напрями її підвищення, 

бізнес-план підприємства 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Економічна ефективність. Особливості розрахунку економічної 
ефективності. Основні групи показників економічної ефективності. 
Узагальнюючі показники планування економічної ефективності 
виробництва. Показники ефективності використання трудових ресурсів. 

Показники ефективності  використання основних оборотних фондів та 

капітальних вкладень. Показники ефективності використання 

матеріальних ресурсів. Показники ефективності нової техніки. Основні 
напрямки підвищення ефективності виробництва. Бізнес-план - основа 

високоефективної роботи підприємства в умовах ринку. Етапи розробки 

бізнес-плану. 

П. Умова та вирішення задачі 

Задача 1. Визначити коефіцієнти ритмічності та рівномірності 
випуску продукції  ( табл. 13). 

Табл. 13 

Випуск продукції на підприємстві по декадах 

Декада 

Випуск продукції Зараховано 

в ритміч-

ний 

випуск, 

тис. грн. 

Структура випуску Запропо-

новано в 

рівномір-

ний 

випуск, % 

По бізнес-

плану 

Фактич-

но 

Рівномір
ного 

Фактич-

ного 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 600 400 400 33,3 20,0 20,0 

2. 600 600 600 33,3 30,0 30,0 

3. 700 1000 700 33,4 50,0 33,4 

∑ 1900 2000 1700 100,0 100,0 83,4 

У гр. 1-3 наведені дані для розрахунку показників; у гр. 4 – випуск 

продукції прийнятої в залік ритмічної роботи, тобто та, що випускалась у 

межах встановленого ритму 

Критм – 1700:1900×100=89,5%. 

У гр. 5 наведено структуру випуску при рівномірній роботі, гр. 6 – 

при фактичній. У залік рівномірного (гр.7) випуску прийнято 83,4%, тобто 

 

Крівн  = 83,4% 

Ці дані свідчать про значні резерви виробництва по випуску 

продукції. Якби підприємство весь звітний період працювало так, як в 3 

декаді, то випуск міг би становити 150% бізнес-плану (50×3 = 150). 
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Задача 2. Дати індивідуальну та загальну-характеристику змін 

якості двох виробів при підбитті підсумків виконання бізнес-плану 

підприємства (табл.14). 

Табл. 14 

Вихідні дані для розрахунку показників якості 

Виріб Сорт 
Ціна одиниці 
Виробу, грн. 

Виробництво за період,  

тис. грн. 

По бізнес-

плану 

По звіту 

А 
1 40 1000 1150 

2 30 1000 1030 

Разом * * 2000 2180 

Б 
1 36 750 800 

2 24 700 800 

Разом * * 1450 1600 

Індекси сортності по кожному виробу будуть становити: 

 

Ic
a 
 008,100,3528,35

2000

10030100040

2180

103030115040
=+=

×+×
+

×××
= , 

 

або 100,8% 

 

Ic
б 

 = 993,020,3000,30
1450

7002475036

1600

8002480036
=+=

×+×
+

×+×
, 

або 99,3%. 

 

Таким чином, у звітному періоді порівняно з плановим якість 

продукції А зросла на 0,8%, а якість продукції Б зменшилась на 0,7%. За 
рахунок динаміки якості на кожному виробі А підприємство одержало 

прибутку у розмірі 0,28 грн. (35,28-35,00), а в цілому по їх випуску 610 

тис. грн. (0,28x2180). По виробах Б на кожному з них підприємство 

втратило 0,20 грн. (30,00-30,20), а підсумкові втрати прибутку становили 

320 тис. грн. (0,20 х 1600). 

Загальний індекс сортності по підприємству становитиме: 
 

Іс = 002,1
124620

124910

160020,30218000,35

160000,30218028,35
==

×+×

×+×
 або 100,2%. 

Таким чином, разом по двох виробах якість продукції зросла на 
0,2%, за рахунок чого був одержаний додатковий прибуток у розмірі 290 

тис. грн. (124910-124620). 
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Задача 3. Розрахувати умовні показники браку на промисловому 

підприємстві за звітний період, користуючись такими даними, тис. грн.: 

 

Виробнича собівартість                                                 4000 

Собівартість остаточно забракованих виробів               40 

Витрати на виправлення поправного браку                10 

Вартість остаточного браку по ціні використання        4 

Стягнено з постачальників за недоброякісність           20 

поставленої сировини та комплектуючих виробів 

З винуватців браку у виробничому процесі                     2 

 

Із наведених даних, у звітному періоді загальна собівартість браку 

становитиме 50 тис. грн. (40+10), втрати від браку 24 тис. грн. {50-4-20-2), 

частка браку 1,25% (50/4000 х 100); процент втрат від браку 0,6% (24/4000 

х 100). 

Задача 4. На базі даних табл. 15, визначити індекси собівартості і 
економію від її зниження. 

Табл.15 

Дані для визначення динаміки собівартості продукції заводів, які 

випускають однорідну продукцію 

 

Номер 

Заводу 

Випуск продукції, 
тис. шт. 

Собівартість одного 

виробу, грн. 

Індекс 
виконання 

плану 

собівартості 
1. 60 65 20 19 0,950 

2. 60 80 18 16 0,889 

Разом  120 145 х х Х 

Індекс собівартості змінного складу показує, у скільки разів 

фактична середня собівартість одиниці продукції відрізняється від 

планової. 

91,00,193,17
120

2280

145

2515

120

60186020

145

80166519

q 

q G

q

q G

n

nn

1

11к.н.Г =+=+=
×+×

+
×+×

=+=

∑
∑

∑
∑

 

Індекс фіксованого складу показує, як змінилася середня фактична 

собівартість одиниці продукції порівняно з запланованою за рахунок 

індивідуальних змін цього показника на кожному підприємстві 
 

915,09,183,17
145

80186520
3,17

q 

q G

q 

q G
І

1

1n

1

11ф.с.
с =+=

×+×
+=+=

∑
∑

∑
∑  
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Аналогічний індекс отримуємо у вигляді середньої гармонійної з 

індивідуальних змін собівартості одиниці продукції на кожному 

підприємстві 

Іс
гарм

 = 

∑

∑

nв.1

q G

q G

11

11 , 

де nв.1 . – індивідуальні індекси собівартості. 
Отже, 

Іс
гарм

 = 981,0
2740

2515

889,0

8016

905,0

6519
)80166519( ==







 ×
+

×
+×+×  

Індекс структурних зрушень характеризує зміну середньої 
собівартості одиниці продукції проти планової за рахунок зміни частки 

окремих підприємств у випуску продукції          
  

Іс
с.s.

 = 995,00,199,18
q

q G

q 

q G

n

nn

1

1n
=+=+

∑
∑

∑
∑  

 

З урахуванням взаємозв'язку індексів середніх величин його можна 

одержати також як частку від ділення індексу змінного складу на індекс 

фіксованого складу: 
 

Іс
с.s.

 = 0,91+0,915=0,994 
 

Виконані розрахунки показують, що середня фактична собівартість 

одиниці продукції була нижчою за планову на119,5%. Зміна собівартості 
на кожному підприємстві призвела до зниження середньої фактичної 
собівартості на І 9,1%, структурні зміни у загальному обсязі випуску 

продукції зумовили зменшення рівня собівартості на 0,5%. 

Економія загальних витрат у виробництві продукції за рахунок 

зниження собівартості у цілому - 246,5 тис. грн. [(17,3-19,0) х 145], в тому 

числі за рахунок, зміни собівартості на кожному заводі - 232 тис. 
грн.[(17,3-18,9) х 145] та за рахунок структурних зрушень - 14,5 тис. грн. 

[(18,9-і9,0) х 145]. 

Збільшення випуску продукції проти планового рівня призвело до 

зростання загальних витрат на виробництво на 475 тис. грн. [(145-120) х 

19,0]. Отже, загальні фактичні витрати на виробництво продукції були 

меншими за планові на 61,5 тис. грн. (475-536,5). 

Ш. Завдання 

Визначити коефіцієнти ритмічності та рівномірності випуску 

продукції за даними табл.16. 
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Табл. 16 

Випуск продукції на підприємстві по декадах 
 

Декада 

Випуск продукції 
тис. грн. 

Зарахова-
но в рит-
мічний 

випуск, 

тис. грн. 

Структура 
випуску 

Зараховано 

в рівномір-

ний 

випуск, 

% 

за 
бізнес-

планом 

Фактич-

но 

за 
бізнес-

планом 

Фактич-

но 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 810 760 760 33,3 28,6 28,6 

2 810 810 810 33,3 30,6 30,6 

3. 1010 1080 1010 33,4 40,8 33,4 

Разом 2630 2650 2580 100,0 100,0 92,6 

1. Дати індивідуальну та загальну характеристику зміні якості 2-х 

виробів при підбитті підсумків виконання бізнес-плану підприємства, 

(табл.17). 

Табл.17 

Вихідні дані для розрахунку показників якості 

 

Виріб Сорт 
Ціна одиниці 
Виробу, грн. 

Виробництво за період, тис. 
грн. 

По бізнес-

плану 

По звіту 

А 
І 75 1200 1350 

І І 65 1200 1265 

Разом  * * 2400 2615 

Б 
І 56 810 845 

І І 29 805 865 

Разом  * * 1615 1710 

 

2. Розрахувати умовні показники браку на промисловому 

підприємстві за звітний період, користуючись такими даними, тис. грн.  

 

Виробнича собівартість                                               5600 

Собівартість остаточно забракованих виробів              49 

Витрати на виправлення поправного браку                  17 

Вартість остаточного браку по ціні використання        8 

Стягнено з постачальників за недоброякісність            28   

Поставленої сировини та комплектуючих виробів 

з винуватців браку у виробничому процесі                  12 

2. За наведеними в табл. 18 даними, визначити індекси собівартості 
та економію від її зниження. 
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Табл. 18 

Дані для визначення динаміки собівартості продукції заводів, які 

випускають однорідну продукцію 

 

Номер 

Заводу 

Випуск продукції, тис. шт. Собівартість одного 
виробу, грн. 

Індекс 
виконання 
плану 

собівартості 
за бізнес-
планом 

Фактично 
за бізнес-
планом 

Фактично 

1. 195 215 19 17 0,895 

2. 168 219 17 13 0,765 

Разом 363 433 X X X 

 

IV. Рекомендована література [1,2,3,5,6,10,12,17,20] 
 

Заняття 2.11. Особливості економіки будівельних матеріалів 
 

I.Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Особливості і специфіка будівельного виробництва. Продукція 

будівництва та її визначення. Інфраструктура будівельного виробництва. 

Види будівельних підприємств. Основні виробничо-економічні показники 

діяльності будівельних організацій Розрахунок та обґрунтування 

основних виробничо-економічних показників. Продукція будівництва і 
капітальні вкладення. Основні відмінності між продукцією будівництва та 

капітальними вкладеннями. План виробничо-економічної діяльності 
будівельного підприємства. Алгоритм розробки плану. 

 

II. Умова та вирішення задачі 

Будівельне управління в 2015 р. придбало баштовий кран за 30 тис, 
грн. Транспортні витрати на його доставку становили 1,3 тис. грн.. У 2018 

р. парк машин поповнився ще 2 такими самими кранами по оптовій ціні 
21 тис. грн. Транспортні і заготівельно-складські витрати становили 2,5 

тис. грн. Сума нарахованого зносу на 1 січня 2024 р. - 28,2 тис. грн. 

Основні фонди в оцінці становитимуть по вартості, тис. грн.; 
 

Повній первісній                         20+1,3+(21 х 2)+2,5=65,8 

Первісній без зносу                     65,8-28,2=37,6 

Повній відновлювальній             (21 ×3)+1,3+2,5=66,8 

Відновлювальній без зносу         66,8-28,2=38,6 
 

Проведення переоцінки основних фондів в будівельних 

організаціях - складна робота, яка потребує грошових і трудових витрат. 
Перед переоцінкою проводиться інвентаризація основних фондів, під час 

якої здійснюють звірку фактичної наявності об'єктів основних фондів за 
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даними бухгалтерського обліку і визначають фактичну зношеність 

кожного об'єкта засобів праці. 
Ш. Завдання 

Будівельне підприємство в 1993 р. придбало вантажний автомобіль 

за 10 тис грн. Транспортні витрати на його доставку становили 0,45 тис. 
грн. У 1996 р. парк автомашин поповнився ще 2 такими самими 

автомашинами за оптовою ціною 6,5 тис грн. Транспортні та додаткові 
витрати становили 0,96 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 1 січня 2001 

р. - 7,8 тис. грн. Проведіть оцінку основних фондів за вартістю. 
 

IV. Рекомендована література [1,2,3,4,7,9,15,16,20] 
 

Заняття 2.12. Особливості економіки підприємств транспорту і  

                         зв’язку 
 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Народногосподарське значення та завдання сфери транспорту і 
зв'язку. Інфраструктура сфери транспорту і зв'язку. Особливості 
функціонування підприємств в сфері транспорту і зв'язку. Планування 

перевезень вантажів і пасажирів. План технічного оснащення транспорту. 

Розрахунок та обґрунтування показників використання рухомого складу. 

Оцінка результатів діяльності транспортних підприємств. Визначення та 

обґрунтування вантажообороту на підприємстві. Розрахунок потреби в 

рухомому складі на залізничному, автомобільному , річковому та інших 

видах транспорту Транспортні баланси. Визначення напрямків 

вантажопотоків і транспортних зв'язків між окремими підприємствами та 

адміністративно-територіальними одиницями . 
 

ІІ. Умова та вирішення задачі 

За даними наведеного балансу міжгосподарського обміну вантажів 

(табл.19), побудованого на умовних числах, дістанемо показники. 

Табл. 19 

Баланс міжгосподарського обміну вантажів, т  

Підприємства 
відправники 

Підприємства-споживачі 

 

 

А Б В Г Разом від-
правлено 

У тому  
числі вивіз 

А 25 40 15 60 140 115 

Б 80 50 60 90 280 230 

В   15 120 70 50 256 185 

Г 150 45 200 10 405 395 

Разом прибуло 270 255 345 2І0 1080 - 

У  тому  числі ввіз 245 205 275 200 - 925. 
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        1. Обсяг внутрішньогосподарський перевезень отримуємо, як 

підсумок таких перевезень в межах кожного підприємства 

(25+50+70+10=155). Цей обсяг можна знайти як різницю між загальною 

величиною перевезень і міжгосподарським обміном (1080-925-155). 

        2.  Вантажооборот підприємства з кожним із інших підприємств. Так, 

якщо з підприємства А до підприємства Б відправлено 40 т вантажу, а 

підприємство А одержало від підприємства Б 80 т, то вантажооборот між 

ними становитиме 120 т (40+80). Аналогічно розраховуємо 

вантажооборот і між іншими підприємствами: між А і Б він становить 30 

(15+15), між А і Г ~ 210 (60+150), Б і В - 180 (60+120), Б і Г - 135" (90+45), 

В і Г - 250(50+200). 

       3. Підсумовуючи вантажооборот між усіма кореспондуючими 

підприємствами, визначаємо величину міжгосподарського 

вантажообороту по всій сукупності підприємств, що розглядається 

(120+30+210+180+135+250=925). Сума міжгосподарського і 
внутрішньогосподарського оборотів відображає загальний вантажооборот 
(925+155=1080 т). 
        4.  Перевищення вивозу над ввозом (або навпаки) у вантажообороті 
між кожною парою кореспондуючих підприємств. Так, у взаємозв'язках 

між Б і В підприємствами частка першого перевищення ввозу над вивозом 

становить 60 т, а частка другої такої самої величини характеризується 

перевищенням вивозу над ввозом. 

       5. Вантажооборот (загальний) по кожному підприємству. Він 

складається з суми відправлень і прибутків вантажів. Для підприємства А 

його величина дорівнює 410 (140+270), для Б - 535 (280+255), для В - 600 

(255+345) і для Г - 615 (405+210) Півсума вантажообороту по всіх 

підприємствах дає загальний вантажооборот по всій сукупності 
підприємств району, області або регіону (401 +535+600+615=2160 160:2-

1080). Півсума береться тому, що кожне відправлення від одного 

підприємс¬тва враховується як прибуття в іншому. 

6. Загальне перевищення вивозу над ввозом (або навпаки) в 

загальному вантажообороті кожного підприємства. В нашому прикладі на 

підприємствах Б і Г вивіз перевищує ввіз - 25 т (280-255) і 195 т (405-

210),'а на підприємствах А і В переважає ввіз і становить для першого 130 

т (270-140), а для другого - 90 т (345-255). Наведені дані отримуємо 

зіставленням відправлень і прибуттів. 

7. Вантажооборот кожного підприємства в міжгосподарському 

вантажообороті. Він дорівнює сумі ввозу і вивозу і становить для 

підприємства А - 360 т 
(115+245), Б - 435 т (230+205), В - 460 т (185+275) і Г - 595 т 

(395+200). 

8.  Матеріали балансу разом з додатковими даними дають 

можливість виявити надлишкові, зустрічні і нераціональні перевезення. 
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Такі баланси можна складати не тільки для підприємства, а й для 

адміністративно-територіальних і економічних районів, окремих станцій, 

портів, пристаней, залізниць. Вони можуть охоплювати всі 
вантажопотоки, групи або окремі види вантажів. 

 

III. Завдання 

За даними наведеного балансу міжрайонного обміну вантажів (табл. 

20), побудованого на умовних числах, необхідно визначити основні 
показники вантажообороту. 

Табл.20 

Баланс міжрайонного обміну вантажів, тис. т 

Райони 

відправлення 

Райони призначення 

 

 

А Б В Г Разом 
відправлено 

У тому 
числі вивіз 

А 60,5 30,2 61,3 111,5 263,5 210,8 

Б 73,2 40,5 25,2 118,6 257.5 236,9 

В 63,3 71,5 27,8 98,3 260,9 215,5 

Г 160,1 65,4. 36,9 81,6 344,0 319,4 

Разом прибуло 357,1 207,6 151,2 410,0 1125,9 -  

У  тому  числі вивіз 286,3 191,2 110,1 395,0 - 982,6 

IV. Рекомендована література [1,2,4,6,8,15,17,20] 

 

Заняття 2.13. Особливості економіки сільськогосподарських                     

                        підприємств 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Особливості сільськогосподарського виробництва. Основні 
напрямки поліпшення роботи АПК та сучасні передумови для цього. 

Економіка рослинництва. Планування виробництва продукції 
рослинництва. Економіка тваринництва. Планування виробництва 

продукції тваринництва. Матеріально-технічна база сільськогоспо-

дарських підприємств. Обґрунтування показників чисельності працівників 

та заробітної плати в сільськогосподарському виробництві. 
 

ІІ. Умова та вирішення задачі 

Припустимо, що на заготівельний пункт надійшло 250 ц молока 
жирністю 3,5% 

230 ц жирністю 4,0%, а встановлена норма хирності 3,6%. 

У цьому випадку фактична середня жирність зданої продукції 
становитиме: 
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74,3
230250

2300,42505,3
=

+

×+×
%, 

що перевищує встановлений стандарт у 1,039 рази (3,74:3,6). 

Залікову масу обчислюємо, перераховуючи продукцію в молоко 

стандартної жирності, за нашими даними, вона буде дорівнювати: 

6,488
6,3

2300,42505,3
=

×+×
 ц, 

що перевищує фізичну вагу також у 1,039 рази (98,6:480). 

Таким чином, якість зданої продукції перевищує нормативну на 3,9 

% (індекс якості 1,039 або 103,9%). 

 

         III. Завдання 

На заготівельний пункт надійшло 378,6 ц молока жирністю 3,4% і 
269,3 ц молока жирністю 3,9%. Встановлена норма жирності 3,5%. 

Необхідно визначити фактичну  середню жирність та залікову масу зданої 
продукції. 

 

IV. Рекомендована література [1,2,3,6,7,8,10,15,19,20] 

 

Заняття 2.14. Особливості економіки водогосподарських 

підприємств та організацій 

 

І. Питання для засвоєння лекційного матеріалу 

Водне господарство. Основні елементи інфраструктури водного 

господарства та їх характеристика. Водогосподарські будівельні 
організації. Основні показники їх діяльності. Водогосподарські 
експлуатаційні організації. Основні розділи та показники експлуатаційної 
організації. Сучасна організаційно-виробнича структура обласної 
експлуатаційної служби водного господарства. Проектні інститути та 

організації. їх роль та місце в системі водного господарства України. 

Алгоритм розробки плану організаційно-економічних заходів підвищення 

ефективності виробництва на підприємствах водного господарства. 
 

ІІ. Умова пі вирішення задачі 

Визначити фактичну, середньорічну виробничу потужність тресту, 

що спеціалізується на монтажі збірних водогосподарських конструкцій 

при слідуючих вихідних даних:фактично виконаний обсяг будівельно-

монтажних робіт власними силами 30 млн. гри., цілозмінні втрати часу: 

машин - 0,05; трудових ресурсів -0,1; внутрішньозмінні втрати часу 

відповідно 0,1 і 0,15; доля робіт, що виконуються механізованим 

способом - 0,9. Трест виконує роботи виключно у водогосподарському 

будівництві. 
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 Коефіцієнт використання машинних ресурсів: 

Кн =(1-0,05) ×  (1-0,1)=0,855 

коефіцієнт використання трудових ресурсів: 

Кт =(1-0,1× )(1-0,15)=0,765 

Фактична середньорічна виробнича потужність: 

Мф = 30 [0,9/0,885+(1-0,9)/0,765]=30(1,017+0,131)=30*1,148=34,44 млн. грн. 

Отримана потужність на 4,44 мли. грн. більше фактично 

виконаного обсягу будівельно-монтажних робіт, що викликано неповним 

використанням машинних трудових ресурсів. 

 

III. Завдання  

Визначити середньорічну виробничу потужність організації, що 

спеціалізується на монтажі збірних залізобетонних конструкцій при таких 

вихідних даних: фактично виконаний обсяг БМР власними силами – 175,4 

млн. грн.  цілозмінні втрати часу машин - 0,04, трудових ресурсів - 0,2. 

Внутрішньозмінні втрати часу відповідно 0,25, доля робіт, що 

виконуються механізованим способом - 0,85. Організація виконує тільки 

один вид робіт. 
 

IV. Рекомендована література [1,2,3,5,6,7,10,15,16,29] 

 

3. Питання гарантованого рівня знань 

 

1. Дайте визначення поняття «економіка». 

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

підприємства». 

3. Що таке виробничі ресурси підприємства? 

4. Наведіть класифікацію виробничих ресурсів підприємства. 
5. Що таке «ефективність»? Як здійснюється оцінка ефективності ? 

6. В чому проявляється виробничо-технічна, економічна та 

організаційна єдність       підприємства? 

7. Наведіть перелік законів та нормативних актів України, якими 

керується підприємство в своїй діяльності ? 

8. Які види підприємств та об'єднань передбачено існуючим чинним 

законодавством в Україні ? 

9. Які особливості функціонування підприємства в умовах ринкової 
економіки ? 

         10. Що таке ринкова інфраструктура ? 

11. Що таке «основні фонди» ? 

12. Що таке структура основних фондів ? 

13. В чому суть оцінки основних фондів ? 

14. Що таке знос основних фондів ? 
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15.  Наведіть приклад розрахунку амортизаційних відрахувань по 

основних фондах. 

16.  Що таке коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного 

використання основних фондів ? 

17.  Що таке фондовіддача? Назвіть основні показники 

фондовіддачі. 
18.  Що таке фондоємкість продукції? 

19.   Назвіть основні елементи організації виробництв на 
підприємстві. 

20.   Назвіть інтенсивні та екстенсивні фактори: підвищення 

ефективності виробництва. 
21.  Розкрийте суть та значеним оборотних фондів підприємства. 
22.  Охарактеризуйте поточний, страховий і технологічний запаси 

оборотних фондів. Поясніть специфіку їх утворення на підприємстві. 
23.  Що таке фонди обігу підприємства ? 

24.  Поясніть зміст кругообороту оборотних фондів. 

25.  Які показники характеризують ефективність використання 

оборотних фондів ? 

26.  Що таке промислово-виробничий персонал підприємства? 

27.  Наведіть та охарактеризуйте структуру промислово-

виробничого персоналу. 

28.  Що таке плинність кадрів?   

29.  Поясніть розрахунок потреби в кадрах. 

30.  Що таке продуктивність праці? Назвіть види продуктивності 
праці. 

31. Що таке фондоозброєність праці? Поясніть методику 

розрахунку. 

32.  Які основні фактори підвищення, продуктивності праці на 

підприємстві ? 

33.   Дайте визначення собівартості продукції. 
34.   Назвіть види собівартості продукції. 
35.    Поясніть методику розрахунку собівартості одиниці продукції. 
36.    Наведіть та охарактеризуйте класифікацію затрат, що 

належать до собівартості продукції (робіт, послуг). 
37.   Які основні напрямки зниження собівартості продукції на 

підприємстві? 

38.   Що таке прибуток як економічна категорія і показник ? 

39.  Які фактори визначають розмір прибутку ? 

40.   Назвіть та охарактеризуйте види прибутку. 

41.   Що таке рентабельність виробництва ? 

42.   Яка методика розрахунку рентабельності ? 

43.   Розкрийте суть та назвіть види оренди. 
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44.   Що таке самоокупність затрат і самофінансування розвитку 

підприємства ? 

45.   Що таке банкрутство як форма економічної відповідальності в 

умовах ринку ? 

46. Що таке колективний і орендний підряд?. Наведуть та 

охарактеризуйте класифікацію економічних показників. 

47.   Розкрийте суть ціни та її економічну суть. 

48.   Перерахуйте види цін та дайте їм економічну характерне гику. 

49. Які особливості цінової політики підприємства в умовах 

ринкової економіки ? 

50.   Розкрийте суть капітальних вкладень. 

51.   Наведіть методику визначення загальної та порівняльної 
ефективності капітальних . вкладень. 

52. Назвіть основні напрямки науково-технічного прогресу на 

підприємстві. 
53.  Що таке бізнес-план підприємства ? 

54.  Назвіть основні етапи розробки бізнес-плану підприємства 
55.  Назвіть основні розділи бізнес-плану підприємства. 
56.  Назвіть та охарактеризуйте ключові техніко-економічні 

показники бізнес-плану. 
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