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ПЕРЕДМОВА 

Вступаючи в ринкові відносини, майбутній магістр – управлінець в сфері 
економіки повинен досконало вміти оцінювати та передбачати кінцеві результати 
діяльності свого підприємства, фірми або об’єднання. 

 Особливого значення в сучасних умовах набуває вміння швидкого та 
ефективного використання на практиці знань з основ управління ресурсами і 
капіталом підприємства. Все це представляє якісно нові вимоги до теорії і практики 
управління капіталом підприємства як науки, а також швидкого використання 
результатів виробничо – економічної діяльності та навчально методичних знань, 
зумовлює створення необхідних умов для здійснення навчального процесу в рамках 
конкретної дисципліни. 

Методичні вказівки до практичних занять «Управління капіталом підприємства» 
передбачає допомогу в засвоєнні знань з цієї дисципліни, яка є важливою в циклі 
економічної підготовки фахівців. 

Головною метою дисципліни є вивчення і оволодіння майбутніми магістрами 
основ ефективного управління капіталом підприємства. Для цього в навчально – 
методичному комплексі передбачено питання, які висвітлюють наукові основи 
сучасного управління капіталом, методологією і принципи менеджменту, 
формування активів підприємства та оптимізацію їх складу. 

Головними завданнями даного курсу є формування знань та практичних 
навичок управління капіталом підприємства. 

В процесі вивчення курсу студент повинен знати: 
• в чому полягає суть економічного управління підприємства, а також  

сучасного підприємства та управління, використанням різних видів 
ресурсів; 

• особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки4 
Повинен вміти: 

• виконувати розрахунки в потребі основних видів капіталу підприємства; 
• визначити оптимальний склад та структуру капіталу підприємства; 
• дати оцінку ефективності використання різних видів капіталу 

підприємства. 
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1. Назва тем та перелік питань, що опрацьовують студенти на практичних 

заняттях 

 

1.1. Вступ до дисципліни. 

Зміст, значення та завдання курсу. Зв'язок із іншими дисципліни. Структурно – 
логічна схема дисципліни. Основні принципи та методи дисципліни. 

Рекомендована література [2,5,7,8,9]. 
 

1.2. Інформаційне забезпечення та звітність в управління підприємством. 

Визначення системи інформаційного забезпечення. Основні інформативні 
показники, що необхідні для здійснення аналізу, планування і підготовки 
ефективних управлінських рішень. Механізм утримування інформаційної 
системи. Показники інформаційного забезпечення, що формуються із зовнішніх 
та внутрішніх джерелах. Показники фінансового обліку  
(зовнішня звітність) та показник управлінського обліку (внутрішня звітність) 
підприємства. Їх взаємозв’язок. 

Рекомендована література [1,2,9,11,15,16]. 
 

1.3. Прийняття економічних рішень та оцінка їх наслідків в управлінні 

підприємством. 

Передумова формування економічних рішень. Місце економічних рішень в 
управлінні діяльністю підприємства. Вимоги до прийняття економічних рішень. 
Інтегрованість, комплексний характер, динамізм формування економічних 
рішень. Варіантність підходів та орієнтація економічних рішень на стратегічні 
цілі розвитку підприємства. Методи оцінки наслідків та можливого ризику в 
процесі прийняття економічних рішень. 

Рекомендована література [2,6,7,11,15]. 
 
1.4. Управління необоротними активами підприємства. 

Необхідність управління необоротними активами підприємства. Основні 
підрозділи та форми здійснення управління необоротними активами. Ознаки та 
доцільність класифікації необоротних активів з метою забезпечення 
цілеспрямованого управління ними. 

Політика управління операційними необоротними активами та оптимізація їх 
загального обсягу і складу. 

Рекомендована література [5,6,7,8,9]. 
 

1.5. Управління оборотними активами підприємства. 

Специфіка складу оборотних активів. Значення оборотних активів. Їх вплив на 
забезпечення платоспроможності і рентабельності та інших цільових результатів 
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економічної діяльності підприємства. Основні етапи та нормативи політики 
управління оборотними активами. 

 Рекомендована література [4,5,8,9,16]. 
1.6. Управління коштами підприємства. 

Зміст управління грошовими активами або залишком коштів, що перебуває в 
розпорядженні підприємства. Розмір залишку грошових активів та його вплив на 
платоспроможність, інвестування оборотних активів та інші показники і процеси 
економічної діяльності підприємства. Види грошових авуарів. Основні елементи 
грошових активів. Політика управління грошовими активами та етапи її розробки. 
Система контролю за грошовими активами підприємства. 

Рекомендована література [1,3,6,7,9,15]. 
 

1.7. Управління власним капіталом підприємства. 

Власний капітал як основа фінансового стану підприємства. Основні фірми 
власного капіталу. Чинники управління власним капіталом. Політика формування 
власних фінансових ресурсів та її основні етапи. Ефективність політики 
формування власних фінансових ресурсів та її оцінка за допомогою коефіцієнта – 
самофінансування підприємства в майбутньому періоді. 

Рекомендована література. 
 

1.8. Управління позиковим капіталом підприємства. 

Ефективна управлінська діяльність та постійне залучення позикового капіталу. 
Вплив залучення позикового капіталу на внутрішній рівень використання 
власного капіталу. Процес управління залученням позичкового капіталу. Джерела 
та форми використання позикового капіталу. Визначення складу позикового 
капіталу по основних групах джерел. Кредит, як інструмент залучення позикового 
капіталу. Позитивні та негативні наслідки кредиту для підприємства. 

Рекомендована література [3,5,7,8,11,16]. 
 
1.9. Управління витратами підприємства.  

Витрати і операційний леверидж. Розподіл операційних витрат та механізм 
управління ними. Коефіцієнт операційного левериджу та його розрахунок. Ефект 
операційного левериджу. Модифікації ефекту операційного левериджу. Їх 
розрахунок та оцінка. Операційний леверидж як інструмент управління і 
прийняттям рішень пов’язана із змінами фінансового результату в залежності від 
динаміки попиту та продажів. 

Рекомендована література [2,4,5,7,9,12]. 
 

1.10. Управління формуванням прибутку підприємства. 

Витрати та формування операційного прибутку. Фінансовий леверидж та його 
вплив на формування додаткового прибутку на власний капітал за рахунок 
залучення позикових коштів. Рівень додаткового прибутку, що генерується на 
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власний капітал. Ефект фінансового левериджу та його складові. Коефіцієнт 
фінансового левериджу. Управління вартістю і структурою капіталу 
підприємства. 

Рекомендована література [4,5,6,7,11]. 
 

1.11. Управління реальними і фінансовими інвестиціями. 

Політика управління реальними інвестиціями як частина загальної 
інвестиційної політики підприємства. Етапи процесу формування політики 
управління реальними інвестиціями. Інвестиційні проекти як інструмент 
управління реальними інвестиціями. 

Основні етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями. 
Управління портфелем фінансових інвестицій. 

Рекомендована література [7,8,10,14,16]. 
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2. Практичні вправи: рішення та завдання 
 

1.1. Умова та вирішення практичної вправи 1 

 

Керівник фірми повинен обрати один з чотирьох варіантів рішень, які стосуються 
різних умов використання капіталу підприємства. Кожне з рішень має різні наслідки, 
які  залежать  від  випадкових  обставин.  Вважається,  що  ймовірність ситуацій 
відома. Інформація щодо рішень подана в табл. 2.1.1.  

Таблиця 2.1.1.  
Рішення та фінансові результати (прибуток) тис. грн.. 

 
Ймовірність  

Рішення Р1=0,5 Р2=0,1 Р3=0,4 

І 100.0   -50.0   -50.0   
ІІ -50.0   -50.0   100.0 
ІІІ 15.0   15.0   0 
ІV 0 0 0 

 
Рішення:  

Побіжний огляд табл. 2.1 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:  

100,0/0,5+(-50,0) * 0,1+(-50,0) * 0,4=25,0; 
Для другого:  

(-50,0) * 0,5+(-50,0) * 0,1+100,0 * 0,4=10,0; 
Для третього:  

15,0 * 0,5+15,0 * 0,1+0 * 0,4= 9. 
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. Значні збитки можуть призвести до 
банкрутства, боргів, втрати іміджу, а це  для  більшості  ділових  людей  набагато 
важливіше,  чим розрахункова сума очікуваних фінансових результатів. 

 
1.2. Завдання до вправи 1 

 

Провідний економіст фірми повинен обрати один із семи варіантів рішень, які 
стосуються різних напрямків використання капіталу підприємства. Кожне з рішень 
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має різні наслідки і залежить від випадкових обставин. Вважається, що ймовірності 
ситуацій відомі. Інформація щодо рішень подана в табл. 2.1.2.  

Таблиця 2.1.2.  
Рішення та фінансові результати використання капіталу тис. грн. 

 

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

І 655.0 1202.0 -3003.0 -255.0 
ІІ 155.0 -757.0 2002.0 -191.0 
ІІІ 181.0 633.0 2155.0 177.0 
IV -1399.0 1155.0 1161.0 -1246.0 
V 1555.0 177.0 -1616.0 129.0 
VI 3220.0 2552.0 -1757.0 -819.0 
VII 454.0 -255.0 0 0 

 
 

2.1. Умова та вирішення практичної вправи 2 

 
Визначте і проаналізуйте рівень прибутковості фірми, якщо загальний обсяг 

інвестицій у фірму склав 3,6 млн. грн.., прибуток від реалізації - 850 тис. грн., 
позареалізаційний прибуток - 240 тис. грн. Сума податків становила 320 тис. грн., 
відсоток за державними облігаціями - 11%, а процентна ставка за довгостроковими 
кредитами - 16%, середньогалузевий рівень прибутковості складає 20,4%, а сума 
активів фірми за балансом становить 4,5 млн. грн. 

Рішення: в першу чергу визначаємо  прибутковість інвестицій в дану фірму та 
прибутковість самих активів фірми 

4%39,21%100*
3600

320240850
%;100* =

−+
== і

рч

і П
І

П
П  

Рівень прибутковості інвестицій є досить високим. Порівняння прибутковості 
інвестицій з їх доходністю при альтернативному використанні капіталу (купівля 
державних облігацій), які дають прибутковість  свідчить на користь інвестування в 
дану фірму. 

Якщо порівняти рівень прибутковості з аналогічним показником по галузі (20,4 
%), то можна стверджувати, що прибутковість вкладень в дану фірму на 1% (21,4-
20,4) є вищою, ніж в середня по галузі. 

Показник прибутковості активів: 

%11,17%100*
4500

320240850/
%;100* =

−+
== актив
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Розрахований коефіцієнт прибутковості активів фірми є на 1,1 % (17,1-16,0) 
вищим, ніж відсоткова ставка за довгостроковим кредитом. Отже, фінансовий стан 
фірми є задовільним. 

 
 

2.2. Завдання до вправи 2 

Необхідно визначити і проаналізувати рівень прибутковості фірми, якщо 
загальний обсяг інвестицій в даній фірмі склав 5,75 млн. грн.., прибуток від реалізації 
– 1755 тис. грн.., позареалізаційний прибуток – 640 тис. грн.. сума податків становила 
522 тис. грн.., відсоток за державними облігаціями 13,5%, а відсоток за додатковими 
кредитами 17,5%, середньо галузевий рівень прибутковості склав 21,5%, сума активів 
фірми за балансом становила – 7,55 млн. грн.. 

 
3.1. Умова та вирішення практичної вправи 3 

 
На основі даних табл.. необхідно провести аналіз чотирьох варіантів поєднання і 

використання показників технологічної та фінансової потужності підприємства, а 
також оцінити можливість ринків збуту, при певній розбіжності із ними зазначених 
вище показників. При цьому потрібно оцінити також, яким чином такі розбіжності 
можуть позначатися на фінансовому стані підприємства. 

Таблиця 2.3.1. 
Аналіз використання капіталу підприємства (розгляд окремих ситуацій) 

 

Варіант 
Потужність Можливість 

збуту 
продукції 

Оцінка 
Технологічна Фінансова 

1 2 3 4 5 
І 1000 800 800 На підприємстві є зайві 

виробничі потужності ( що 
веде до зниження 
рентабельності) 

ІІ 1000 1200 1000 На підприємстві є надлишок 
фінансових ресурсів (в 

порівнянні з І варіантом 
рентабельність є вищою) 

ІІІ 800 1000 1000 На підприємстві є дефіцит 
виробничих потужностей 

(створені проблеми із 
фінансуванням та купівлею 

продукції) 
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Продовження таблиці 2.3.1. 
1 2 3 4 5 

ІV 1000 800 1000 На підприємстві існує 
дефіцит у фінансуванні 
виробництва (існують 

проблеми з мобілізацією 
додаткових фінансових 

ресурсів) 
 

Рішення:  

Ситуація №1. На підприємстві є зайві виробничі потужності  і тому вони 
частково не завантажені. Рентабельність виробництва знижується через те, що 
підприємство здійснює витрати на утримання, обслуговування потужностей, які не 
дають належної віддачі. 

Ситуація №2. Наявний на підприємстві оборотний капітал перевищує необхідний 
його розмір. Це створює деякі умови для використання оборотних коштів не за 
призначенням, що часто призводить до нагромадження надмірних запасів сировини і 
веде до зниження рентабельності та ліквідності на підприємстві. Проте зайві 
фінансові ресурси можна розмістити на фінансовому ринку і отримати доходи у 
вигляді відсотків. Рентабельність таким чином буде вища ніж у першому випадку. 

Ситуація №3. На підприємстві є дефіцит виробничих потужностей, тому існують 
певні труднощі технологічного характеру. В цьому випадку виробничу потужність 
потрібно збільшити на 200 одиниць. Проблеми можуть виникнути через відсутність 
на ринку обладнання здатного підвищити виробничу потужність підприємства саме 
на 200 одиниць продукції. 

Може бути використане обладнання з більшою потужністю, але тоді 
підприємство опиниться в ситуації №1 (зайві виробничі потужності). Крім того, 
можуть виникнути і фінансові проблеми, оскільки зменшиться фінансова потужність 
підприємства. Обсяг виробництва у цій ситуації перевищуватиме фінансові 
можливості підприємства (наступний варіант ситуації). 

Ситуація №4. На підприємстві відчувається дефіцит фінансового капіталу, що є 
наслідком порушення фінансової рівноваги. Це може призвести до втрати ліквідності 
та платоспроможності. В цьому випадку необхідно вжити заходів щодо поповнення 
капіталу. При цьому дуже важливо правильно визначити потребу в інвестиційному та 
оборотному капіталі для підприємства. 

Оцінюючи всі чотири варіанти, що розглянуті вище, можна зробити висновок, що 
неузгодженість показників виробничої потужності із забезпеченням підприємства 
фінансовими ресурсами, а також із потребами ринку часто призводить до погіршення 
фінансово – економічного становища самого суб’єкта інвестування. Це обов’язково 
слід врахувати в процесі раціонального управління капіталом підприємства. 
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3.2. Завдання до вправи 3 

На основі даних табл.. 2.3.2., необхідно виконати аналіз 5-х ситуацій варіантів 
показників використання технологічної та фінансової потужності підприємства, а 
також оцінити можливості ринків збуту. 

 
Таблиця 2.3.2. 

Аналіз використання капіталу підприємства (розгляд окремих ситуацій) 

 

Варіант 
Потужність Можливість 

збуту 
продукції 

Оцінка 
Технологічна Фінансова 

І 1000 800 800  

ІІ 1000 1200 1000  

ІІІ 800 1000 1000  

ІV 1000 800 1000  

 
4.1. Умова та вирішення практичної вправи 4 

При наявності трьох інвестиційних проектів вкладення капіталу (A,B,C) 
необхідно провести оцінку економічної привабливості кожного проекту, з метою 
вибору найкращого. При цьому приймаються до уваги наступні дані для кожного 
проекту відповідно: 

1. Необхідні інвестиції на одне робоче місце грн.. для проекту  
 

А – 5000, В – 12000, С – 12000. 
2. Одержання до даної вартості - % для проекту  

 
А – 10, В – 20, С – 30. 

3. Заощадження іноземної валюти у од. проекти  
 

А – 20000, В – 10000, С – 40000. 
4. Доходність проекту, %  

 
А – 12, В – 18, С – 15. 

Кожний з перерахованих вище показників має наступний критерій оцінки: 1-й – 
0,2; 2-й – 0,4; 3-й – 0,1; 4-й – 0,3. 

 
Рішення: систематизуємо вихідні дані та показники,представлені вище у формі 

табл..2.4.1.  
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Таблиця 2.4.1. 
Оцінка економічної привабливості проекту 

 

Критерій 
Питома 

вага 
критерію 

Значення критерію 
Кращий 
показник 
(рейтинг) 

Індекс критерію 

Проект 
А 

Проект 

В 
Проект 

С 

Про
ект 
А 

Про
ект 
В 

Про
ект 
С 

1.Необхідні 
інвестиції 
на одне 
робоче 
місце, грн  

0,2 5000 12000 12000 5000 1,0 0,42 0,33 

2.Одержа -
ння 
додаткової 
вартості, % 

0,4 10 20 30 30 0,33 0,66 1,0 

3.Заоща -
дження 
іноземної 
валюти у 
од. 

0,1 20000 10000 40000 40000 0,5 0,25 1,0 

4.Дохідні -
сть 
проекту, % 

0,3 12 18 15 18 0,66 1,0 0,83 

 
Оцінка загальної привабливості кожного проекту розраховується, як 

середньозважена величина індексів проекту. Найвище середньозважене значення 
свідчить про економічну привабливість проекту.  

Середньозважений: 
Індекс проекту А = 0,2 * 1,0 + 0,4 * 0,33 + 0,1 * 0,5 + 0.3 * 0,66 = 0,58 
Індекс проекту В = 0,2 * 0,42 + 0,4 * 0,66 + 0,1 * 0,25 + 0.3 * 0,1 = 0,673 
Індекс проекту С = 0,2 * 0,38 + 0,4 * 0,1 + 0,1 * 1,0 + 0.3 * 0,83 = 0,825 
В даному прикладі найпривабливішим є проект С, середньозважений індекс якого 

значно вищий, ніж у проекті А, В. таким чином за результатами розрахунків можна 
відібрати проект С, як такий, що найбільше відповідає цілям економічного розвитку 
підприємства. 

 
4.2. Завдання до вправи 4 

При наявності чотирьох інвестиційних проектів вкладень капіталу (А,В,С,Д), 
необхідно провести оцінку економічної привабливості кожного проекту,з метою 
вибору найкращого. При цьому приймаються до уваги наступні дані щодо кожного 
проекту: 
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1. Необхідні інвестиції на одне робоче місце грн.. для проекту А – 15000, В – 
22000, С – 25000, Д – 25500. 

2. Одержання доданої вартості - % для проекту А – 11, В – 15, С – 30, Д – 35. 
3. Заощадження іноземної валюти у од. для проекту А – 15000, В – 10000, С – 

11000, Д – 30000. 
4. Доходність проекту, % А – 10, В – 15, С – 25, Д – 20. Кожний з перерахованих 

вище показників має наступні критерії оцінки: 1-й – 0Є,/25; 2-й – 0,35; 3-й – 
0,15; 4-й – 0,25. 
 

5.1. Умова та вирішення практичної вправи 5 

Підприємства А і В виготовляють однакову продукцію і реалізують її на високо 
конкурентному ринку за однаковою ціною. При цьому структура витрат цих двох 
підприємств суттєво відрізняється. Необхідно визначити для двох підприємств рівні 
виробничого лівереджу, оцінити чутливість прибутку до зміни обсягу реалізації та 
визначити рівні беззбитковості виробництва продукції. При цьому до уваги 
приймаються наступні дані про діяльність підприємства: 

1. Кількість одиниць реалізованої продукції, шт.. для підприємств: А – 1000; В – 
1000. 

2. Ціна за одиницю продукції, грн.. для підприємств: А – 500; В – 500.  
3. Повні змінні витрати, грн.. для підприємств: А – 300000; В – 250000. 
4. Питомі змінні витрати, грн.. для підприємств: А – 300; В – 250. 
5. Постійні затрати, грн.. для підприємств: А – 150000; В – 200000. 
Рішення: вихідні дані та розрахункові показники з відповідними умовами, 
позначеннями представимо у формі таблиці 2.5.1. 

Таблиця 2.5.1. 
Розрахунок виробничого лівереджу та формування показників прибутку 

підприємства  

 
№ 
з/п 

Показники  Умовні 
позначення  

Підприємства  
А В 

1 2 3 4 5 
1. Кількість одиниць 

реалізованої продукції 
Q 1000 1000 

2. Ціна одиниці продукції, 
грн. 

P 500 500 

3. Виручка від реалізації 
продукції, грн 

R 500000 500000 

4. Повні змінні витрати, 
грн. 

VC 300000 250000 

5. Питомі змінні витрати, 
грн. 

Z 300 250 
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Продовження таблиці 2.5.1. 
1 2 3 4 5 
6. Постійні витрати, грн. FC 50000 200000 
7. Прибуток до 

відрахування податків та 
відсоток за кредит, грн. 

�у 50000 50000 

8. Виробничий лівередж LВИР 0,5 0,8 
9. Чутливість прибутку до 

зміни обсягу реалізації, 
грн. 

���
��  200 250 

10. Точка беззбитковості Q* 750 800  
 

Рівень виробничого лі вереджу розраховуємо за формулою: 

LВИР = 
��
�� ;  L

А
ВИР

 = 
	
����
������ = 0,5 

 

LВ
ВИР = 

�����

���� = 0,8 

 
Прибуток до відрахування податків і відсотків за кредит 
 

�у = R – (VC + FC); �уА = 500000 – (300000 + 150000) = 50000 грн. 
 

�уВ = 500000 – (250000 + 200000) = 50000 грн. 
 
Чутливість прибутку до зміни обсягу продажу продукції дорівнює 
 

���
��  =  Р -  Z; тому ������ 	�

А = 500 – 300 = 200; ������ 	�
В = 500 – 250 = 250. 

 
Рівні беззбитковості для підприємств, якщо в обох випадках має місце 

виробництво одного продукту: 
 

Q* = 
��

Р	�		�; (Q
*)А = 

	
����

������ = 750; (Q*)В = 

�����

���
� = 800 

 
Отже, при зміні обсягу продажу на одну одиницю, прибуток підприємства а (що 

має менший рівень лі вереджу) змінюється не в такій значній мірі, як прибуток 
підприємства ВІ /(з вищим рівнем виробничого лівереджу). При несподіваному 
зменшенні обсягу продажу, прибуток другого підприємства В буде знижуватися 
значно швидше і вже при Q = 800 од. продукції підприємство із прибуткового стає 
збитковим. В підприємства А ситуація є менш тяжкою його «запаси міцності», тобто 
запас опору несприятливій ринковій кон’юнктурі є дещо вищим. Падіння обсягу 
реалізації до 800 од. продукції не зробить його збитковим, як це може відбутися із 
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підприємством В. збитки будуть зафіксовані лише при глибшому падінні збуту – до 
750 од. продукції. 

 
5.2. Завдання до вправи 5 

Підприємства А,В,С виготовляють однакову продукцію і реалізують її на високо 
конкурентному ринку за однаковою ціною. При цьому структура витрат цих трьох 
підприємств суттєво відрізняється. Необхідно визначити для трьох підприємств рівні 
виробничого лі вереджу, оцінити чутливість прибутку до зміни обсягу реалізації та 
визначити рівні беззбитковості виробництва продукції. При цьому до уваги 
приймаються наступні дані про діяльність підприємств: 

1. Кількість одиниць реалізованої продукції, шт.. для підприємств: А – 5500; В – 
5500, С – 5500. 

2. Ціна за одиницю продукції, грн..підприємства: А – 885; В – 885, С - 885.  
3. Повні змінні витрати, грн.. підприємства: А – 415000; В – 355000, С - 455000. 
4. Питомі витрати, грн.. підприємства: А – 215000; В – 265000, С - 315000. 

 
 

6.1. Умова та вирішення практичної вправи 6 

 

Підприємства С і Д за звітний період мали однакові обсяги  реалізації і рівні 
витрати. Відповідно рівні прибутку до відрахувань відсотків та податків в них також 
однакові. Необхідно визначити рівень фінансового лі вереджу та оцінити його вплив 
на формування чистого прибутку для обох підприємств. При цьому до уваги 
приймаються наступні дані таблиці 2.6.1. 

Таблиця 2.6.1. 
Основні показники діяльності підприємств С і Д за звітний період 

 

№ 
з/п 

Назва показників 
Підприємства           

С Д  

1 
Виручка від реалізації продукції, 

грн 
500000 500000 

2 Повні витрати, грн 450000 450000 

3 
Прибуток до відрахування 

відсотків і податків, грн 
50000 50000 

4 Підсумок балансу, грн 600000 600000 
5 Власний капітал, грн 252555000 475000 

 
Відомо, що підприємства С і Д суттєво відрізняються за структурою джерел 

фінансування: підприємство С активно користується залученими коштами; 
підприємство Д, навпаки прагне мати запозичені кошти, а не використовувати власні 
джерела покриття. 
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Рішення: на основі наведених вище вихідних даних та інформації виконуємо 
необхідні розрахунки і представимо їх у формі таблиці 2.6.2. 

 
Таблиця 2.6.2. 

Розрахунок фінансового лівереджу та формування чистого прибутку 

підприємств 

№ 
з/п 

Назва показників 
Умовні 

позначення 
Підприємства  

С Д 
1. Підсумок балансу, грн.. ПБ 600000 600000 
2. Власний капітал, грн. АК 225000 475000 
3. Залучений капітал, грн.. ЗК 375000 125000 
4. Фінансовий лівередж, грн.. LФІН 1,67 0,26 

5. 
Прибуток до відрахування 
відсотків і податків, грн.. 

Пj 50000 50000 

6. 
Прибуток до відрахування 

податків, грн.. 
Пjпод 20000 40000 

7. 
Податок на прибуток 

(40%), грн 
Пп 3000 15000 

8. 
Відсоток за користування 

кредитом, грн.. 
8%+ЗК 30000 10000 

9. Чистий прибуток, грн.. Пчист 12000 24000 
 
Фінансові витрати підприємства за звітний період (витрати по обслуговуванню 

кредитів будуть відрізнятися, тому обсяги оподаткованого і чистого прибутку також 
будуть відрізнятися). Отже, на основі наведених розрахунків, видно, що не дивлячись 
на однакові рівні реалізації і витрат у підприємства з більш високим рівнем 
фінансового лівереджу (С) в розпорядженні акціонерів залишиться набагато менше 
прибутку, ніж у підприємства з низьким значенням цієї величини (Д). витрати по 
обслуговуванню кредитів являються постійними, оскільки для підприємства вони 
обов’язкові до виплати незалежно від рівня виробництва, реалізації продукції. 
Очевидно, якщо ринкова ситуація складається несприятливо і  виручка від реалізації 
виявляється незначною, то підприємство з більш високим рівнем фінансового 
лівериджу набагато раніше втратить фінансову стійкість і стане збитковим, ніж 
підприємство, яке надавало більшу перевагу фінансуванню із власних джерел і таким 
чином зберегло низький рівень фінансової залежності від зовнішніх кредиторів. 
Отже, високий рівень фінансового лівериджу є відображенням високого ризику, що 
характерний для даного підприємства. 

 
6.2. Завдання до вправи 6 

 
Підприємство В, С, Д за звітний період мали однакові обсяги  реалізації і рівні 

витрати. Відповідно рівні прибутку до відрахувань відсотків та податків в них також 
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однакові. Необхідно визначити рівень фінансового лівереджу та оцінити його вплив 
на формування чистого прибутку для трьох підприємств. При цьому до уваги 
беруться наступні дані таблиці 2.6.2.3. 

Таблиця 2.6.2.3. 
Основні показники діяльності підприємств В,С, Д за звітний період 

 

№ 
з/п 

Назва показників 
Підприємства    

В С Д 

1 
Виручка від реалізації 

продукції, грн 
1750000 1750000 1750000 

2 Повні витрати, грн 875000 875000 875000 

3 
Прибуток до 

відрахування відсотків і 
податків, грн 

875000 875000 875000 

4 Підсумок балансу, грн 1950000 1950000 1950000 
5 Власний капітал, грн 785000 1250000 1750000 

 
Відомо, що підприємства В,С,Д суттєво відрізняються за структурою джерел 

фінансування: підприємство В активно користується залученими коштами; 
підприємство С їх залучає в значно меншому обсязі, а підприємство Д, навпаки 
прагне мати запозичені кошти в можливій мірі і максимум використовувати власні 
джерела покриття. 

 
             Заняття 2.1. Предмет і об’єкт вивчення дисципліни 

                                   «Економіка підприємства». 

                                   Основний зміст економічної роботи 

                                  на підприємстві 

 

Умова та вирішення практичного завдання 1 

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. 
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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 

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, 
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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. 

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 

 

  Заняття 2.2. Основні фонди та підвищення ефективності   

                         їх використання на промисловому підприємстві 

Умова та вирішення практичної задачі 
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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. 
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Разом вплив трьох факторів: 

6000 + (-4200) + 4200 = 6000 тис.грн. 

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 

 

Заняття 2.3. Оборотні фонди та підвищення ефективності 

              їх використання на промисловому підприємстві 

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). 
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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). 

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%. 
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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. 

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? 

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 

 

Заняття 2.4. Собівартість промислової продукції 

                                     та шляхи її зниження 
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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. 

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 
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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. 

Заняття 2.5. Прибуток, рентабельність на  

                               промисловому підприємстві та 

                               напрями їх збільшення 

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% 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). 
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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). 

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. 

 

 

Заняття 2.6. Комерційний рахунок та економічні 

                        результати діяльності на промисловому 

                       підприємстві 

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 

PV=
n

n

k

X

)1( +
, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

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. 

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? 
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