
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства 

та природокористування 
 
 
 

 

06-01-118 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

до виконання практичних занять  
з дисципліни  

«Планування і контроль на підприємстві» 
студентами спеціальності 076  

«Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої 

форми навчання) 
 

 
 

 
 
 
Рекомендовано методичною  
комісією за спеціальністю 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 
Протокол № __ від __.___.17 

 
 

 
 
 

Рівне 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни 
«Планування і контроль на підприємстві» студентами спеціальності 
076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» денної та 
заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання) / Ю.В. 
Красовська, Н.В. Збагерська, Рівне: НУВГП, 2017 – 35 с. 
               
 
 
Упорядники: Ю.В. Красовська доцент кафедри економіки 

підприємства;  
Н.В. Збагерська, к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства 

 
 
Відповідальний за випуск: Н.Б. Кушнір, к.е.н., професор, завідувач 
кафедри економіки підприємства 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©Ю.В. Красовська 
Н.В. Збагерська, 2017 

              © НУВГП, 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Зміст 
 

ПЕРЕДМОВА 4 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 
ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ .............................................................. 

 
5 

1. Змістовий модуль 1. Системна характеристика 
планування ............................................................................. 

 
7 

 1.1. Практичне заняття 1 .................................................. 7 
 1.2. Практичне заняття 2 ……………………………...... 8 
 1.3. Практичне заняття 3 .................................................. 11 
 1.4. Практичне заняття 4 .................................................. 13 
 1.5. Практичне заняття 5 ……………………………….. 17 
2. Змістовий модуль 2. Планування ресурсного та 

фінансового забезпечення ………………………………… 
 

22 
 2.1. Практичне заняття 6 .................................................. 22 
 2.2. Практичне заняття 7 .................................................. 25 
 2.3. Практичне заняття 8 .................................................. 27 
 2.4. Практичне заняття 9 .................................................. 30 
 2.5. Практичне заняття 10 ................................................ 32 
 2.6. Практичне заняття 11 ……………………………… 34 
3. Змістовий модуль 3. Планування розвитку підприємства 37 
 3.1. Практичне заняття 12, 13 ………………………… 37 
 3.2. Практичне заняття 14, 15 ………………………… 41 
Рекомендована література .............................................................. 44 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПЕРЕДМОВА 
 

 Теоретична частина дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» складається з 15 тем, об’єднаних у три змістові модулі. 
Обсяг лекційних занять складає 30 годин. Практична підготовка 
передбачає проведення семінарських і практичних занять загальним 
обсягом 30 годин та самостійну роботу студентів, на яку відводиться 
108 годин. Загальний обсяг вивчення дисципліни – 180 годин, з них 
аудиторних занять – 60 годин. 
 Практичні заняття мають сприяти кращому засвоєнню 
теоретичного матеріалу, напрацювання певних практичних навичок та 
умінь для реалізації високого рівня фахової підготовки. 
 Методичні вказівки передбачають розв’язання стандартних 
виробничих ситуацій (задач), вирішення найбільш поширених 
проблем, пов’язаних із плануванням і контролем на підприємствах, 
що діють на ринку України.  
 Методичні вказівки призначені для студентів, які навчаються за 
напрямком підготовки 6.030504«Економіка підприємства» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». 
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1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУВАННЯ 

 
 1.1. Практичне заняття 1 
 

Тема:Сутність планування та особливості його здійснення на 
підприємстві. 

Мета:Засвоєння предмету і об’єктів планування як науки і як 
навчальної дисципліни; вивчення методів та інструментів планових 
розрахунків; вивчення джерел інформації для планування. 

Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 
 
Основні поняття і терміни 
Наука планування – це система упорядкованих знань про суть, 

методологію, методику i організацію планування. 
Суть планування полягає в розробці та обґрунтуванні цілей, 

визначенні найкращих методів i способів їх досягнення при 
ефективному використанні вcix видів реcypciв, необхідних для 
виконання поставлених завдань, i встановленні їх взаємодій. 

Методологія планування – це сукупність теоретичних висновків, 
загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, їх 
обґрунтування та опис відповідно до сучасних вимог ринку, які 
перевірені передовою практикою. 

Об'єктом науки планування є матеріальне виробництво.  
Планування – це процес підготовки рішень про організацію 

раціональної діяльності підприємства шляхом порівняльної оцінки 
різних альтернативних варіантів дії у передбачуваних умовах.  

Предметом планування на підприємстві є ресурси підприємства. 
Господарська діяльність - це головний вид діяльності 

підприємства спрямований на одержання прибутку для задоволення 
соціальних і економічних інтересів власника майна підприємства й 
членів трудового колективу. 

Соціальна діяльність забезпечує умови для відтворення 
працівника й реалізації його інтересів. Сюди входить політика оплати 
праці, діяльність підприємства, спрямована на забезпечення безпечних 
умов праці для всіх робітників. Підприємство відповідає за заподіяний 
збиток їх здоров'ю й працездатності. 
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Екологічна діяльність спрямована на зниження й компенсацію 
негативного впливу виробництва на природне середовище. 

 
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

  
Завдання 1(творче) 

Проаналізувати вислови за варіантами. 
1-й варіант: «Планування - це спосіб уникнути невдачі, але 

одночасно це спосіб відсторонитися від активних дій». 
2-й варіант: «Якщо немає плану, то ви не управляєте ситуацією, а  

ситуація управляє вами». 
3-й варіант: ««Планування - це засіб виправдання бездіяльності й 

запобігання ризику». 
 

Завдання 2 
Англійський фахівець із планування Р.Фін дослідив діяльність з 

планування в 56 англійських фірмах: як великих, так і дрібних, як 
високо- так і низькодохідних.  Фірми повинні були вказати стаж 
внутрішньофірмового планування і його ефективність (у діапазоні від 
великого успіху до невдачі). Результати дослідження наведені в 
таблиці 1.1. 

 
Таблиця 1.1 – Оцінка використання планування 

Наслідки 
застосування 
планування 

Тривалість досвіду планування 
(у роках) 

Число фірм 
(випадків) 

<2 2-5 6-10 >10 
Великий успіх 0 0 3 3 6 
Успіх 3 13 19 19 54 
Обмежений 
успіх 

0 19 16 5 40 

Невдача 0 0 0 0 0 
Число фірм 
(випадків) 

3 32 38 27 100 

Проаналізуйте отримані дані й зробіть висновки. 
 

 1.2. Практичне заняття 2 
 

Тема:Система планів підприємства. 
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Мета:Вивчення системи планування на підприємстві, принципів 
планування; засвоєння змісту та структури планів та їх комплексів; 
вивчення методів організації планової роботи на підприємстві. 

Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 
 
Основні поняття і терміни 
Директивне планування – це процес прийняття рішень, які мають 

обов'язковий характер для об'єктів планування. 
Індикативне планування є найбільш розповсюджена у всьому 

світі форма державного планування макроекономічного розвитку. 
Індикативне планування є антиподом директивного тому, що цей план 
не має обов'язкового до виконання характеру, хоча в ньому можуть 
бути і обов'язкові завдання. В цілому він має направляючий, 
рекомендаційний характер. 

Перспективне планування охоплює період понад 5 років – 10, 15, 
20 років. Такі плани визначають довгострокову стратегію 
підприємства, соціальний, економічний та науково-технічний 
розвиток. 

Прогнозування – це процес передбачення, побудований на 
ймовірності, науково обґрунтованому судженні про перспективи 
розвитку об'єкта в майбутньому. 

Середньострокове планування проводиться на період від 1 до 5 
років. На деяких підприємствах середньострокове планування сумісне 
з поточним. У цьому випадку складається п'ятирічний план, в якому 
перший рік деталізується до рівня поточного плану і є по суті 
короткостроковим плануванням. 

Поточне планування охоплює період до 1 року – піврічне, 
квартальне, місячне, декадне, тижневе і добове планування. 

Стратегічне планування – це коли,на основі поставлених цілей 
визначаються обсяги і структура продуктово-асортиментної програми 
підприємства, а також структура і обсяги ресурсів (потенціалу), 
необхідних для виробництва і реалізації продукції. Стратегічне 
планування безпосередньо пов'язане з діяльністю підприємства у так 
званому довгостроковому періоді, 

Поточного планування, на відміну від стратегічного, планування 
проводиться на короткостроковий період на базі визначеної 
виробничої програми, заданого потенціалу та системи управління, 
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охоплює всі сфери виробничо-господарської діяльності підприємства, 
підпорядковує їх досягненню цілей. 

Оперативно-календарне планування є завершальним етапом у 
плануванні господарської діяльності підприємства. Основне його 
завдання – в конкретизації показників поточного плану з метою 
організації планомірної та ритмічної роботи підприємства і його 
структурних підрозділів. Воно пов'язує всі елементи підприємства в 
єдиний виробничий організм, включаючи технічну підготовку, 
виробництво, матеріально-технічне забезпечення, створення і 
підтримку необхідних запасів матеріальних ресурсів, збут продукції. 

Планування інвестицій і проектів розглядають як особливий 
комплекс, що займає проміжне місце між стратегічним та поточним 
плануванням, або відокремлюють його за належністю до 
довгострокового періоду функціонування підприємства, як тільки 
воно передбачає зміну потенціалу підприємства. 

Проект – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його 
реалізації із метою досягнення бажаного економічного, технічного, 
технологічного чи організаційного результату. 

Інвестиційний проект – це комплекс заходів зі створення нового 
або модернізації діючого виробництва товарів, або надання послуг із 
метою отримання доходів і досягнення соціального ефекту. 

Бізнес-план – це документ, який є: результатом комплексного 
дослідження основних сторін діяльності підприємства; опис 
функціонування новостворюваного чи реконструкції діючого 
підприємства; робочий інструмент підприємця для організації своєї 
роботи.  

Форма планування – це сукупність різних видів планування, 
застосовувана одночасно на конкретному господарюючому суб'єкті, 
називається. 

Прогресивне планування (спосіб «знизу-вгору»). Планування 
здійснюється від нижчих рівнів підприємства до вищих. 

Ретроградний метод («зверху-донизу»). У цьому випадку процес 
планування здійснюється, виходячи із планування підприємства, 
шляхом деталізації його показників зверху донизу по ієрархії. При 
цьому структурні підрозділи повинні перетворювати плани, що 
надходять, у плани своїх підрозділів. 

Круговий метод («зустрічне планування»). Він являє собою синтез 
вищерозглянутих методів. Круговий метод передбачає розробку 
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планів у два етапи. На першому етапі («зверху-вниз») виробляється 
поточне планування за основними цілями. На другому етапі («знизу-
вгору») розробляється кінцевий план на основі деталізованих планів. 
При цьому, в плани включаються найбільш позитивні рішення. 

 
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

Задача 1 
Визначити кількість майстрів на дільницях цеху, якщо 

кількість робітників в базовому році була: на заготівельній дільниці – 
50 осіб, на дільниці механічної обробки – 110 осіб, на складальній 
дільниці – 88 осіб. У поточному році за планом обсяг робіт 
збільшиться на 20%, норми керованостістановлять: на заготівельній 
дільниці – 28, на механічній – 25, на складальній – 19 робітників на 
одного майстра. 

Задача 2 
Розрахувати норму чисельності працівників загального відділу 

установи, якщо місячний обсяг документообігу 5300 од., з них 
документів, що потребують відповіді, – 1520, і тих, що не потребують 
відповіді (інформаційних), – 3780 од. За нормативами середній час на 
обробку одного документа, що потребує відповіді, – 0,5 люд.-год; на 
обробку документа, що не потребує відповіді, – 0,2 люд.-год. 
Реальний фонд робочого часу на одного працівника на рік становить 
1830 год. 

 
Задача 3 

Для нормувальників встановлені такі норми навантаження 
(кількість робітників, дані умовні): для ковальських цехів – 100 чол., 
складальних – 150 осіб, механічних – 75 осіб та допоміжних цехів – 
200 осіб. 

Розрахувати необхідну кількість нормувальників, якщо на 
підприємстві 3600 робітників-відрядників, з них 20% - в ковальських 
цехах, 29% в механічних, 36%  - в складальних, інші – у допоміжних 
цехах. 
 
 1.3. Практичне заняття 3 
 

Тема:Маркетингові дослідження та планування збуту продукції. 
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Мета: Вивчення видів та цілей маркетингових досліджень, 
засвоєння методики проведення маркетингових досліджень; вивчення 
методів планування збуту продукції, оцінювання показників збуту 
продукції. 

Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 
 
Основні поняття і терміни 

План збуту продукції – це обсяг продукції і послуг, який 
визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде 
реалізований у плановому році.  

Плануванняпродажу – це процес визначення обсягів реалізації 
продукції за номенклатурою й асортиментом у плановому періоді на 
основі аналізу потреб споживачів, ринку збуту, 
конкурентоспроможності продукції. 

Маркетингові дослідження — це систематичний процес збору, 
аналізу об'єктивної ринкової інформації, необхідної для вирішення 
конкретної ситуації, та розробка рекомендацій щодо продуктово-
ринкової стратегії фірми. 

 
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

Задача 1 
Розрахувати план збуту продукції підприємства на основі таких 

даних: у минулому році підприємство випустило 3000 виробів А та 
5000 виробів Б, у плановому році збільшиться виробництво цих 
виробів на 12%, ціна виробів складає відповідно 5 та 6 тис. грн. Крім 
того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн., 
з них на 1500 тис. грн. - для сторонніх замовників. Залишки 
нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок 
планового періоду 1,2 млн. грн., на кінець - 0,8 млн. грн. 

 
Задача 2 

Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими 
даними:  

1) обсяг товарної продукції на плановий період складатиме 800 тис. 
грн.; 
 2) залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду - 
53 тис. грн., на кінець планового періоду - 48 тис. грн.; 

3) витрати на 1 грн. товарної продукції-0,92 грн. 
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Задача 3 
Розрахувати величину реалізованої продукції та її приріст у 

плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізації становив 700 
тис. грн. 

У плановому році підприємство передбачає виготовити продукції 
на суму 840 тис. грн. Частина її на суму 50 тис. грн. піде на 
внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік 
зменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готових 
виробів підприємством будуть надані послуги промислового 
характеру заводам галузі на 65 тис. грн. і виготовлено 
напівфабрикатів для реалізації на сторону на 15 тис. грн. 

 
Задача 4 

 Підприємство у плановому році планує виготовити товарну 
продукції на суму 1500 тис. грн. Залишки готової продукції на складі 
на кінець планового періоду зменшаться на 100 тис. грн., а залишки 
відвантаженої, але не оплаченої продукції на кінець періоду 
збільшаться на 250 тис. грн. Необхідно визначити величину 
реалізованої продукції підприємства у плановому періоді. 
 

Задача 5 
У звітному році обсяг реалізованої продукції становив 750 тис. грн. 

Підприємство планує виготовити своєї продукції на суму 740 тис. грн. 
Частину її, в розмірі 8 %, передбачають використати на внутрішні 
потреби. Залишки готової нереалізованої продукції на складі 
зменшаться на кінець планового періоду на 60 тис. грн. Залишки 
готової відвантаженої продукції, але не оплаченої споживачем на 
початок планового періоду становитимуть 40 тис. грн., а на кінець - 23 
тис. грн. 

Визначити обсяг реалізованої продукції та її приріст (зменшення) у 
відносному вимірі. 

 
Задача 6 

Річним планом підприємства передбачається випуск продукції, 
який наведений у таблиці.Необхідно визначити, на скільки відсотків 
виконаний план у грошовому виразі і за номенклатурою. 

Таблиця – Вхідні дані 
Виріб Кількість, тис. од. Оптова ціна,  
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грн. 
план факт план факт 

А 300 310 10 10,0 
Б 1000 1250 2,5 4,0 
В 450 450 9,2 11,5 
Г 290 245 5,7 7,0 

 
Задача 7 

 Підприємство у минулому році мало такі показники по збуту 
продукції: 
 1. Обсяг реалізації продукції становив 11000 тис. грн., витрати на 1 
грн. реалізованої продукції – 0,94 грн. 
 2. На початок року підприємство на складі підприємства 
знаходилася  нереалізована готова продукція на суму 1500 тис. грн., 
відвантажена, але неоплачена – 1900 тис. грн. 
 3. На кінець року нереалізована готова продукція на складі 
становила 1800 тис. грн., а відвантажена і неоплачена – 2200 тис. грн. 
 Ому році підприємство планує виготовити товарної продукції на 
суму 12500 тис. грн. при цьому собівартість 1 грн. реалізованої 
продукції зберігатиметься на рівні минулого року. Норматив власних 
оборотних коштів у запасах готової на плановий рік визначений у 
розмірі 1400 тис. грн. 
 Необхідно визначити зміну залишків нереалізованої продукції і 
обсяг реалізації у плановому році. 
 

Задачі для самостійного опрацювання 
Задача 1 

 Розрахувати план збуту продукції підприємства на основі таких 
даних: у минулому році підприємство випустило 2200 виробів А та 
3500 виробів Б; у плановому періоді збільшиться виробництво цих 
виробів на 10%; ціна виробів складає відповідно 1,5 та 0,8 тис. грн. 
Крім того, буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 1500 
тис. грн., з них - на 500 тис. грн. - для сторонніх замовників. Залишки 
нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок 
планового періоду 0,9 млн. грн., на кінець - 0,3млн. грн. 

 
Задача 2 

Визначити річний обсяг реалізованої продукції, якщо ви-
робництво товарної продукції всього за рік 10000 м3, залишок 
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нереалізованої продукції на початок року 1500 м3, залишок 
нереалізованої продукції на кінець року 1300 м3. Гуртова ціна 
підприємства за 1 м3 продукції 125 грн. 

 
Задача 3 

Підприємство має дані планового та фактичного обсягу реалізації 
(таблиця).  
Таблиця - Вихідні дані 

Виріб Обсяг продажів, шт. Ціна реалізації, грн. 
план факт план факт 

А 2200 2000 100 120 
Б 1800 1700 140 140 
В 500 600 1000 980 
Г 3000 3500 55 65 
Проаналізувати план продажу за попередній період, 

використовуючи такі показники: 
1) абсолютний та відносний приріст (зменшення) обсягу продажу; 
2) зміна номенклатури (асортименту) продукції (структурні 

зрушення); 
3) індивідуальний індекс фізичного обсягу реалізованої продукції. 

 
1.2. Практичне заняття 4 

 
Тема:Планування виробництва продукції. 
Мета: Засвоєння методики розрахунку товарної, валової, 

реалізованої продукції, обсягу незавершеного виробництва. 
Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 
 
Основні поняття і терміни 
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва 

продукції в плановому періоді, що відповідає по номенклатурі, 
асортименту і якісним вимогам плану продажу. 

План виробництва продукції в натуральному виразі містить 
показники випуску продукції певної номенклатури, асортименту і 
якості виробів у фізичних одиницях. 

План виробництва продукції у вартісному виразі містить 
наступні показники: реалізована продукція (валовий доход); товарна 
продукція; валова продукція. Реалізованою вважають продукцію, 
оплачену покупцем або збутовою організацією. 
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Оптимальна виробнича програма – це програма, яка відповідає 
структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати 
його діяльності за прийнятим критерієм. 
 

Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 
 

Задача 1 
Підприємство випускає столярну продукцію, яка 

характеризується такими даними: 
Найменування 

продукції 
План випуску у 
натуральному 

вираженні 

Норма 
трудомісткості, 

люд.-днів 
Віконні блоки, м2 1500 0,45 
Дверні блоки, м2 850 0,27 
Плінтуси, м 40000 0,06 

Розрахувати план випуску продукції в умовних м2 віконних блоків. 
 

Задача 2 
У плановому році підприємство планує випустити 1000 шт. 

виробів А по ціні 500 грн./од. та 3000 шт. виробів Б за ціною 600 
грн./од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів 
на суму 2500 тис. грн., зокрема, для сторонніх замовників - на 1500 
тис. грн.; також у плані передбачаються зміни залишків готової 
продукції на складі з 2000 тис. грн. до 500 тис. грн. 

Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції. 
Задача 3 

Скласти граничні нерівності і цільову функцію для розрахунку 
оптимальної виробничої програми методами лінійного 
програмування за даними: 

Вид 
продукції 

Прибуток 
на 1 

виріб, грн. 

Трудомісткість виготовлення одиниці 
продукції по цехах, нормо-год. 

складальний механічний заготівельний 
А 100 200 250 50 
Б 70 200 200 30 
В 250 400 450 100 
Г 20 50 70 10 

Дійсний фонд часу роботи обладнання складає:  
складальний цех - 224 тис. нормо-год.;  
механічний цех - 254 тис. нормо-год.;  
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заготівельний цех - 40 тис. нормо-год. 
 
 
 

Задача 4 
На початок планового періоду стан виробництва продукції і 

потужності підприємства характеризуються такими даними: 
Наймену-

вання 
продукції 

Норма 
витрати 

сталі 
легованої, 

кг/шт. 

Трудоміст-
кість 

виготовлення 
од. виробів, 

год./шт. 

Можливість 
закупки 

сталі 
легованої, 

кг 

Фонд 
робочого 

часу 
облад-
нання, 

год. 

Ціна од. 
виробу, 

грн. 

Шестерня 2 2 
1400 1000 

20 
Вал 3 1 15 
Визначити за даних умов план виробництва продукції у 

вартісному вираженні за оптимальної виробничої програми. 
Задача 5 

Виробнича програма металургійного підприємства 
характеризується такими даними: готові вироби 30500 тис. грн., 
товари культурно-побутового призначення і господарського вжитку 
- 300 тис. грн., роботи промислового характеру і послуги, виконані 
на сторону - 350 тис. грн., вартість запчастин, відпущених на 
сторону - 180 тис. грн. Незавершене виробництво на початок року 
становило - 116 тис. грн., на кінець року - 122 тис. грн. Визначити 
обсяг валової продукції. 

Задача 6 
Обчислити за звітом за минулий рік обсяги валової та товарної 

продукції підприємства. Вихідні дані наведені в таблиці. 
 

Випуск виробів Тис. шт. 
1 250 
2 150 
3 130 

Гуртова ціна виробу Грн. 
1 35 
2 25 
3 15 

Послуги і роботи промислового характеру іншим 180 
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підприємствам в гуртових цінах, тис. грн. 
Капітальний ремонт власного обладнання в гуртових 
цінах, тис. грн. 

250 

Зміна залишків незавершеного виробництва в гуртових 
цінах, тис. грн. 

350 

 
Задача 7 

Визначити показники обсягу виробництва і реалізації продукції на 
підприємстві. Вихідні дані: в плановому році завод повинен 
випустити і реалізувати вироби чотирьох видів - А, Б, В, Г. Дані про 
вироби наведені в таблиці. Середній коефіцієнт зростання затрат – 
0,6. 
Показники Вироби 

А Б В Г 
План виробництва, шт. 400 300 100 150 
Гуртова ціна, грн. 1200 1500 700 1800 
Очікуваний залишок незавершеного 
виробництва на 1 січня планового року (в 
гуртових цінах), тис. грн. 

24 35 1,5 30 

Очікуваний залишок незавершеного 
виробництва на кінець планового року, 
тис. грн. 

14 5 16 21 

Планова собівартість, грн. 1140 1400 670 1700 
Тривалість виробничого циклу, 
календарних днів 

30 65 - 20 

Очікуваний приріст залишків готової 
продукції на складах, шт. 

35 65 - 20 

 
Задача 8 

На початок розрахункового періоду обсяг виробничої програми 
підприємства становить 2850 млн. грн. Чисельність промислово-
виробничого персоналу за 5 років зросте на 6 %. Продуктивність 
праці на початок періоду становила 6600 тис. грн./ос. 
Середньорічний приріст продуктивності праці запланований на 
рівні 1,3 %. Визначити обсяг випуску продукції по підприємству на 
кінець розрахункового періоду. 

 
Задача 9 
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 Визначити плановий обсяг незавершеного виробництва в цілому по 
підприємству. Собівартість середньодобового випуску продукції 10,5 
тис. грн. Вихідні дані про продукцію наведені в таблиці. 

 
 
 

Вироби Тривалість 
циклу, днів 

Частка 
матеріалів і 
купівельних 

напівфабрикатів 
в собівартості, % 

Частка даної 
продукції в 

програмі 
підприємства, % 

Верстати А 34 40,0 53,0 
                 Б 54 45,6 27,3 
                 В 73 45,6 10,1 
Запасні частини 21 34,0 5,6 
Вироби 
побутового 
призначення 

7 31,0 4,0 

Всього Х Х 100 
Задача 4 

Відповідно до укладених угод підприємство у плановому році 
повинне відвантажити споживачам 10 тис. виробів А, направити у 
роздрібну торгівлю 2 тис. цих виробів і створити 5-денний запас 
готової продукції до кінця року. Неминучі втрати від браку - 0,5 %. 

Розрахувати план виробництва виробів А на плановий рік, у тому 
числі у квартальному розрізі. 

Методичні вказівки: Запаси готової продукції розраховуються у 
календарних днях, розподіл виробничої програми здійснюється 
пропорційно до кількості робочих днів. 

 
1.5. Практичне заняття 5 

 
Тема:Оперативно-календарне планування і контроль. 
Мета: Засвоєння методики оперативно-календарного планування 

за різних типів виробництва; вивчення методики оцінювання 
ритмічності виробництва. 

Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 
 
Основні поняття і терміни 
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Календарне планування – це деталізація річної виробничої 
програми підприємства за строками запуску-випуску кожного виду 
продукції і за виконавцями – в основних виробничих підрозділах 
першого рівня (заводах виробничого об'єднання або цехах), а 
всередині – на виробничих дільницях та робочих місцях. 

Диспетчерське регулювання – це процес, який забезпечує 
оперативне регулювання процесу виробництва шляхом 
систематичного обліку та контролю за виконанням змінно-добових 
завдань, поточної підготовки виробництва, оперативного усунення 
недоліків і відхилень, що виникають. 

Міжцехове планування включає встановлення цехам 
взаємопов'язаних виробничих завдань, розроблених за даними 
виробничої програми підприємства і забезпечення узгодженості у 
роботі цехів при виконанні цієї програми. 

Внутрішньоцехове планування спрямоване на розподіл 
номенклатури робіт, що задані календарним планом цеху між 
дільницями, і доведення планових завдань до кожної з них. 

Планово-облікова одиниця являє собою сукупність робіт, яку 
розглядають як єдине ціле при плануванні, обліку, аналізі та 
оперативному регулюванні виробництва.  

Планово-обліковий період являє собою відрізок часу (зміна, доба, 
місяць, декада тощо), на який формують планові завдання. 

Система оперативного планування виробництва – це сукупність 
різних методик та технологій планової роботи, що характеризується 
ступенем централізації, об'єктом регулювання, складом календарно-
планових показників, порядком обліку та руху продукції та 
оформленням облікової документації. 

Подетальна система планування призначена для умов 
високоорганізованого та стабільного виробництва. В її основі лежить 
точне планування такту, ритму роботи поточних ліній і виробничих 
дільниць, правильне визначення нормальних технологічних, 
транспортних, страхових, міжопераційних і циклових запасів та 
постійна їх підтримка в процесі виробництва на розрахунковому рівні. 

Позамовну систему оперативного планування застосовують в 
одиничному і дрібносерійному виробництві з його різноманітною 
номенклатурою і невеликим обсягом продукції, та невеликим обсягом 
виробничих послуг. У цьому випадку об'єктом планування, або 
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основною обліковою одиницею, є окреме виробниче замовлення, що 
містить декілька однотипних робіт конкретного споживача-замовника.  

Покомплектну систему оперативного планування застосовують 
в серійному і масовому виробництві. Як основну планово-облікової 
одиниці використовують різні деталі, що входять до збірного вузла 
або загального комплекту товарів, згрупованих за певними ознаками. 

Планування за тактом випуску виробів передбачає вирівнювання 
тривалості технологічних операцій на всіх стадіях загального 
виробничого процесу відповідно з одиничним розрахунковим часом 
виконання взаємопов'язаних робіт. Такт, у даному випадку, є 
важливим планово- економічним регулятором ходу виробництва на 
робочих місцях. 

Планування за запасами передбачає підтримку на розрахунковому 
рівні запасу заготівок, напівфабрикатів і комплектуючих, які 
призначені для подальшої обробки і зборки на кожній стадії 
виробництва. 

Планування на склад або ринок здійснюють при випуску 
продукції та її постачанні у значних обсягах при невеликій 
трудомісткості і невеликій кількості технологічних операцій. 

Об'ємний метод призначений для розподілу річних обсягів 
виробництва й продажу продукції підприємства за окремими 
підрозділах і більш короткими часовими інтервалами – квартал, 
місяць, декада, тиждень, день і година. 

Календарний метод застосовують для планування конкретних 
часових строків запуску й випуску продукції, нормативів тривалості 
виробничого циклу й випереджень виробництва окремих робіт щодо 
випуску головних виробів, призначених для реалізації продукції на 
відповідному ринку. 

Об'ємно-календарний метод дозволяє планувати одночасно 
строки й обсяги виконуваних на підприємстві робіт у цілому на весь 
передбачений період часу – рік, квартал, місяць тощо. З його 
допомогою розраховуються тривалість виробничого циклу випуску й 
поставки продукції на ринок, а також показники завантаження 
технологічного устаткування й складських стендів у кожному 
підрозділі підприємства. 

Об'ємно-динамічний метод передбачає тісну взаємодію таких 
планово- розрахункових показників, як строки, обсяги й динаміка 
виробництва продукції, товарів і послуг. 
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Норма часу – це науково обґрунтовані витрати необхідного 
робочого часу на виконання робіт у виробничих умовах. 

Партія деталей на підприємствах – це кількість однакових 
деталей, оброблених на взаємозалежних робочих місцях з 
однократною витратою підготовчо-заключного часу. 

Виробничий цикл є одним з важливих календарно-планових 
нормативів як оперативного, так і стратегічного планування 
внутрішньогосподарської діяльності підприємства. Він є інтервалом 
календарного часу від початку до закінчення виробничого процесу 
виготовлення деталей або виконання робіт і послуг. Виробничий цикл 
включає робочий період виконання заготівельних, обробних і 
складських процесів, а також контрольних, транспортних і складських 
операцій. 

Нормативвипередження в оперативно-виробничому плануванні 
називається період часу в днях, на якому повинні бути раніше 
закінчені всі попередні операції стосовно часу виконання наступних і
 завершальних стадій виробничого процесу. 

Коефіцієнт ритмічності характеризує ступінь використання 
робочого часу в процесі виробництва продукції. 

Диспетчируванняявляє собою постійний оперативний контроль і 
безперервне поточне регулювання ходу виробництва з метою 
забезпечення своєчасного й повного виконання плану випуску й 
реалізації продукції відповідно до наявних замовлень, договорів й 
вимог покупців. 

 
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

За даними таблиці проаналізуйте виконання цехом плану за 
номенклатурою і асортиментом. 

 
Види 

виробів 
Трудомісткість 
1 шт., нормо-

г20од. 

План Звіт 
кількість, 

шт. 
сума, 

нормо-
год. 

кількість, 
шт. 

сума, 
нормо-

год. 
Виріб А 80 100 2000 110 2200 
Виріб Б 5 450 36000 500 40000 
Виріб В 30 200 1000 150 750 
Виріб Г 30 120 3600 60 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Всього   42600  44750 
Середній коефіцієнт зростання затрат - 0,6. 

Задача 2 
 До складу підприємства входять цехи: ливарний, ковальський, 
механічний, механо-складальний, кінцевого складання, 
інструментальний. Розрахувати за даними таблиці (дані в тис. грн.) 
обсяги товарної, валової продукції по заводу і цехах, а також 
валовий та внутрішньозаводський оборот. 
 
 

Цехи-виробники 

Цехи-споживачі 
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Ливарний - - 80 - - 20 25 +3 
Ковальський   40 - - 9 10 +1 
Механічний - - - 120 250 - 60 -20 
Механо-
складльний 

- - - - 200 - 100 +10 

Кінцевого 
складання 

- - - -  - 400 -15 

Інструментальний 1,5 2,5 5 - 1,6 - 8 +13 
 

Задача 3 
Зарік завод виготовляє 350 виробів. Трудомісткість виробу 840 

нормо-год., тривалість циклу виготовлення виробу - 25 днів, планова 
собівартість - 1300 грн. Матеріальні витрати складають у ній 60 %. 

Проведена інвентаризація показала, що в незавершеному виробництві 
знаходиться в середньому 65 виробів загальною трудомісткістю 35490 
нормо-год. Розрахувати обсяг незавершеного виробництва на кінець 
планового періоду у вартісному та трудовому вимірі. 

Задача 4 
 Річним планом підприємства передбачено такий випуск продукції. 
Виріб Кількість Гуртова ціна, 

грн. план факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

А 200 310 10 
Б 1000 1250 2,5 
В 450 300 9,2 
Г 135 245 5,7 

Визначити, на скільки відсотків виконано план у грошовому 
вираженні і по номенклатурі. 

Задача 5 
Визначити середню величину нормативного циклового заділу, 

якщо тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей 
складає 15 днів, середньодобова потреба складання у цих деталях -5 
шт. 

Задача 6 
Визначити коефіцієнт ритмічності виконання виробничої 

програми якщо план на місяць -1 млн. грн., кількість робочих днів -
21, зокрема по декадах: І - 6 днів, 11 - 7 днів, III- 8 днів. Фактичний 
випуск продукції по декадах: І - 0,25 млн. грн., II- 0,35 млн. грн., III- 
0,4 млн. грн. 
 
 

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ТА ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

 2.1. Практичне заняття 6. 
  

Тема: Матеріально-технічне забезпечення виробництва. 
 Мета: Засвоєння методики планування потреби у різних видах 
матеріальних ресурсів. 
 Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Виробничі запаси – це сировина, матеріали, паливо, які 

знаходяться на складах підприємства і ще не вступили у процес 
виробництва. 
 Загальна витрата матеріальних ресурсів охоплює всю кількість 
матеріальних ресурсів, витрачених підприємством на виконання 
програми по випуску готової продукції, ремонтно-експлуатаційні 
потреби, незавершене виробництво, інші роботи промислово-
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виробничого характеру (у тому числі роботи з раціоналізації та 
винахідництва), забезпечення підсобного господарства, культурно-
побутові потреби. 

Запаси – це визначена маса засобів виробництва (матеріальних 
ресурсів), яка постійно зберігається на підприємстві та є умовою 
безперервного процесу виробництва. 

Матеріальні ресурси – це частина оборотних фондів підприємства, 
що представлені всіма видами сировини, матеріалів, палива, енергії, 
що використовуються на підприємстві і є предметами подальшої 
переробки. 

Норма витратиматеріальних ресурсів – це планово визначені 
величини витрати матеріальних ресурсів, які встановлюються на 
одиницю продукції, з врахуванням рівня техніки і організації 
виробництва і передбачають витрату матеріалів не вище мінімального 
рівня виробничого споживання.  

Норма виробничого запасу матеріальних ресурсів – це мінімальна 
кількість певного виду матеріальних ресурсів, які повинні зберігатися 
на складах підприємства для безперебійного та ритмічного процесу 
виробництва.  

Питома витрата конкретного виду матеріальних ресурсів 
представляє собою їх середню витрату на одиницю виготовленої 
продукції.  

Підготовчий запас утворюється на період підготовки 
матеріальних ресурсів до використання у виробництві і доставки їх до 
місця споживання. 

План постачання підприємства становить сукупність планово-
розрахункових документів, в яких обґрунтовується потреба в засобах 
виробництва і визначаються джерела їх поповнення.  

Поточний запас матеріальних ресурсів створюється для 
забезпечення нормального ходу процесу виробництва в період між 
двома черговими  поступленнями ресурсів. 

Сезонні запаси – створюються при сезонному характері 
поступлення матеріальних ресурсів. 

Страхові запаси – представляють собою запаси, які призначені 
для безперервного забезпечення матеріальними ресурсами 
виробничого процесу у випадку різних непередбачуваних обставин. 
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Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

На плановий період підприємством укладено договори на поставку 
металу в обсязі 8 т, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт 
використання металу 0,72. 30 % відходів металу можуть повторно 
використовуватися у виробництві. На плановий період МП має 
доставити споживачам 7500 шт. металовиробів. 

Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства з 
виробництва металовиробів з точки зору забезпеченості металом. 

Задача 2 
 Період поставки 8 днів, а період зриву поставки 2 дні. Для 
забезпечення виконання денної програми слід використати 960 кг 
борошна, причому його втрати становлять 2 %. Протягом місяця 
хлібозавод працює 25 робочих днів. 

Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, його середній і 
максимальний запас.  

Задача 3 
Фактична вага сировини, що поступила у виробництво -840 тонн. 

Вага готової продукції -315т. Коефіцієнт виходу готової продукції в 
попередньому році - 0,35; середній по галузі коефіцієнт виходу 
готової продукції - 0,38. 

Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви 
зростання випуску продукції за рахунок більш повного використання 
сировини. 

Задача 4 
Протягом року буде виготовлено 1000 виробів, собівартість 

кожного з яких 183 грн. Тривалість циклу виготовлення 9 днів, на 
його початку затрачається 405 грн. Обчислити норматив оборотних 
засобів у незавершеному виробництві. 

Задача 5 
 Визначити потребу в болтах на плановий період за умови, що 
норми витрат немає. Фактичні витрати за минулий період становили 5 
т. У плановому періоді обсяг виробництва збільшився на 10%. 
Потрібно забезпечити економію матеріалів на 3%. 
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Задача 6 
Визначити норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня вага 

виробу 2,1 кг, коефіцієнт використання матеріалу - 0,9. 
Задача 7 

Обрахувати виробничу програму малого підприємства із виробництва 
металовиробів, з точки зору забезпеченості металом, якщо на 
плановий період підприємством укладено договори на поставку 
металу в обсязі 9 т, а середня вага виробу - 0,75 кг. Коефіцієнт 
використання металу 0,71. 30 % відходів металу можуть повторно 
використовуватися у виробництві. На плановий період МП має 
доставити споживачам 7500 шт. металовиробів. Скільки потрібно 
підприємству додатково придбати металу? 
 

2.2. Практичне заняття 7 
   

Тема: Забезпечення операційної діяльності виробничою 
потужністю. 
 Мета: Засвоєння методики розрахунку виробничої потужності; 
визначення максимально можливого випуску продукції за наявної 
потужності. 
 Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Виробнича потужність підприємства – це максимально 

можливий випуск продукції необхідної якості в передбаченій 
номенклатурі за певний час (зміну, добу, місяць, рік) при повному 
завантаженні обладнання та виробничих площ у прийнятому режимі 
роботи з застосуванням передової технології, організації виробництва. 

Перспективна виробнича потужність відбиває очікувані зміни 
номенклатури продукції, технології й організації виробництва, 
закладені в плановому періоді. 

Проектна виробнича потужність являє собою величину 
можливого випуску продукції умовної номенклатури в одиницю часу, 
задану при проектуванні чи реконструкції виробничої одиниці. 

Діюча потужність підприємства (цеху, лінії, агрегату) відбиває 
його потенційну здатність виробити протягом календарного періоду 
максимально можливу кількість продукції, яка передбачена планом. 
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«Вузьке місце» – це невідповідність потужностей окремих цехів, 
дільниць, груп устаткування потужностям відповідних підрозділів до 
встановленої потужності усього підприємства, цеху. 

Коефіцієнт виробничої потужності – це співвідношення 
пропускної спроможності групи устаткування та трудомісткості її 
виробничої програми. 

  
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

Корисна площа складальної дільниці становить 200 м2, виріб 
займає площу 3,5 м2., робоча зона - 30% його площі. Тривалість 
виробничого циклу складання виробу - 12 змін, значення режимного 
фонду часу роботи дільниці визначити самостійно. Визначити 
виробничу потужність складальної дільниці. 

Задача 2 
Визначити виробничу потужність механічної дільниці 

підприємства, що випускає комплекти деталей, за умови, що 
провідною групою обладнання є шліфувальна. Вихідні дані: 

 
Група 

обладнання 
Кількість 
верстатів 

Загальна норма 
часу на комплект 

Коефіцієнт 
виконання норм, 

% 
Токарна 9 270 105 
Револьверна 11 170 108 
Шліфувальна 7 190 103 

Розробити заходи з ліквідації "вузького місця", враховуючи, що 
токарні операції можуть виконуватись на револьверній групі 
обладнання. Рішення про значення показників, які характеризують 
режим роботи підприємства, прийняти самостійно. 

Задача 3 
Визначити виробничу потужність цеху з випуску чотирьох виробів: 

А, Б, В, Г. Розрахункова програма річного випуску виробів (за 
планом): А - 600 шт., Б - 1500 шт., В - 2000 шт., Г - 850 шт. Провідна 
ланка обладнання в цеху -токарна. Ефективний фонд робочого часу 
роботи одного верстата - 3900 годин на рік. У цеху встановлено 22 
токарних верстати. Трудомісткість обробки вказаних виробів на 
токарних верстатах - 81 500 нормо-годин, плановий коефіцієнт 
виконання норм -1,1. 
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Задача 4 
На дільниці працюють 25 верстатів. Норма часу на обробку виробу - 
0,6 години, коефіцієнт виконання норм - 1,2. Режим роботи - 
двозмінний, кількість робочих годин у зміні - 8, кількість робочих 
днів протягом року - 250. Простої обладнання у ремонті складають 5 
% режимного фонду часу. Коефіцієнт використання потужності 
виробничої дільниці - 0,8. Визначити виробничу потужність дільниці 
й обсяг випуску продукції. 

Задача 5 
Визначити виробничу потужність складального цеху і коефіцієнт її 

використання. Загальна площа цеху 5 тис. м2. Габарити виробу 12 х 2 
м. Робоча зона для складання виробу - 31 % площі, яку займає виріб. 
Цикл складання одного виробу 20 робочих днів. Кількість робочих 
днів у плановому році - 250. Допоміжна площа складає 41 % загальної 
площі цеху. Протягом року складають 1350 виробів. 
 

Задача 6 
Визначити кількість деталей А, які можна виготовити протягом 

місяця на токарних верстатах цеху понадпланово. Місячна пропускна 
спроможність токарних верстатів - 9200 верстато-годин. Планове 
завантаження по токарних роботах 10500 нормо-годин. Плановий 
коефіцієнт виконання норм - 1,25. На виготовлення однієї деталі 
потрібно 1,7 нормо-годин, при її обробці норма перевиконується на 
20%. 
 

2.3. Практичне заняття 8 
   

Тема: Персонал і оплата праці. 
 Мета: Засвоєння методики планування чисельності персоналу, 
росту продуктивності праці, оплати праці. 
 Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Явочна чисельність - кількість робітників, які повинні для 

забезпечення нормального процесу виробництва щодня перебувати на 
робочих місцях - визначають під час планування робітників. 

Облікова чисельність охоплює загальну кількість усіх працівників 
підприємства (постійних, сезонних, тимчасових), у тому числі 
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фактично працюючих працівників, які перебувають у відрядженні, у 
відпустках, хворіють, виконують державні обов’язки, відсутні на 
роботі з дозволу адміністрації тощо. 

Фонд основної заробітної плати охоплює нарахування 
винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм 
праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків). 

Фонд додаткової заробітної плати містить доплати, надбавки, 
гарантії та компенсаційні виплати, передбачені законом, премії за 
виконання виробничих завдань і функцій, а саме: надбавки й доплати 
до тарифних ставок і окладів у розмірах, передбачених законом (за 
роботу у важких і шкідливих умовах, у нічний час, за керівництво 
бригадою, високу майстерність і т. ін.). У цей фонд включають премії 
та винагороди, у тому числі за вислугу років; оплату праці у святкові 
та вихідні дні; оплату за невідпрацьований час у розмірах, передбаче- 
них законом. 

Заохочувальні та компенсаційні виплати - премії, які мають 
одноразовий характер; компенсаційні виплати, які не передбачено 
законом або понад норми призначено законами (щорічні виплати за 
вислугу років, премії спеціальними системами преміювання, за 
виконання особливо важливих виробничих завдань і т. ін.). 

  
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

Визначити ріст продуктивності праці в умовно-натуральних 
вимірниках за такими даними: 

Виріб Кількість виробів Затрати праці на 
1 виріб, нормо-

год. 
план факт 

А 100 120 20 
Б 250 225 15 
В 760 820 5 
Чисельність працівників не змінюється (5 чоловік). 

Задача 2 
 Річна програма випуску - 5000 шт. Норма часу на виріб -19,6 

люд.-год. 70 % робітників отримують 21 день чергових і додаткових 
відпусток і 10 % - відповідно - 28 днів. Визначити чисельність 
основних робітників на плановий рік. 
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Методичні вказівки: при розрахунку ефективного фонду робочого 
часу одного робітника значення інших втрат робочого часу студент 
визначає самостійно. 

 
Задача 3 

Трудомісткість виробничої програми - 180 тис. нормо-год.; середня 
годинна тарифна ставка - 86 коп.; премії за виконання виробничих 
завдань - 30 %; доплати за роботу у нічний час - 0,2 тарифної ставки 3-
го розряду за одну годину роботи у нічний час; доплати бригадирам за 
керівництво бригадою - 0,21 % до нормованої заробітної плати з 
премією; доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі, 
передбачені законодавством - 0,1 % до нормованої заробітної плати з 
премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток - 26,5 
днів. 

Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх 
середню заробітну плату. 

Методичні вказівки: значення даних, які стосуються режиму роботи 
підприємства, студент визначає самостійно. 

Задача 4 
Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок 

поглиблення кооперації підприємств за такими даними: 
Показники Базовий рік Плановий рік 
Товарна продукція, тис. грн. 43500 4700 
Чисельність ПВП, осіб 5050  
Питома вага купільних напівфабрикатів 0,47 0,49 

Методичні вказівки: можливе зменшення чисельності ПВП за 
рахунок збільшення долі кооперованих поставок розраховується за 
формулою: 

∆Ч(%)=ТПпл(бпл-бб)/ТПбх100%. 

Задача 5 
Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх 

середню заробітну плату за даними: трудомісткість виробничої 
програми - 180 тис. нормо-год., премії за виконання виробничих 
завдань - 30 %, доплати за роботу у нічний час - 0,2 тарифної ставки 3-
го розряду за одну годину роботи у нічний час, доплати бригадирам - 
0,21% до нормативної заробітної плати з премією, доплати за 
скорочений робочий день і за перерви в роботі - 0,1 % до нормативної 
заробітної плати з премією. 

Задача 6 
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Визначити кількість робітників, які обслуговують устаткування, за 
даними: кількість верстатів -180 од., робота у дві зміни, норма 
обслуговування 8 од., неявки на роботу складають 7 %. 

 
Задача 7 

Визначити приріст продуктивності праці в плановому році за 
рахунок зниження трудомісткості продукції за даними таблиці. 

Вироби Трудомісткість одного виробу, 
нормо-год. 

Обсяг випуску 
продукції за 
планом, шт. звітний рік плановий рік 

А 0,7 0,68 110000 
Б 0,92 0,85 90000 
В 1,03 0,9 82000 

Задача 8 
У механічному цеху 24 автомати. Цех функціонує в три зміни. 

Норма обслуговування для наладника-10 одиниць обладнання. 
Номінальний фонд часу робітника 260 днів, чергові і додаткові 
відпустки - 21 день, невиходи по хворобі 5 днів. Розрахувати 
облікову потребу в наладчиках. 

Задача 9 
Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 нормо-год., 

річний обсяг виробництва- 1 млн шт. Підприємство працює у дві 
зміни, тривалість зміни - 8,1 год. Втрати на регламентовані простої- 
5 %. Середній процент виконання норм виробітку 114 %. Визначити 
планову чисельність робітників-відрядників. 

Задача 10 
Визначити нормативну вартість обробітку одного пальто (НВО), 

якщо відомо, що середньогодинна плата виробничих робітників 16 
грн., додаткова заробітна плата- 10 % від основної, відрахування на 
соціальні заходи (у % від основної і додаткової) - 37,5%, цехові 
витрати -15%^а загальнозаводські - 75% від основної заробітної 
плати. Трудомісткість виготовлення одного пальто 15 нормо-годин. 

Задача 11 
В базовому періоді на підприємстві було зайнято 2000 робітників. 

У плановому періоді намічено збільшити їх чисельність до 2500 
чоловік. Обсяг виробництва продукції в базовому періоді становить 
30000 млн. грн., а на наступний рік заплановано збільшити обсяг 
випуску продукції на 550 млн. грн. Визначити частку приросту 
обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
2.4. Практичне заняття 9 

   
Тема: Виробнича інфраструктура. 

 Мета: Засвоєння методики планування підрозділів виробничої 
інфраструктури 
 Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Виробнича інфраструктура (ВІ) підприємства - це сукупність 

підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні основної 
(профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю створюють 
умови для нормального перебігу виробничого процесу в основних 
цехах. 

Планування собівартості виробництва РМЦ полягає у 
визначенні загального цехового кошторису витрат, кошторису на 
виконання капітального та середнього ремонтів та міжремонтне 
обслуговування, кошторису цехових витрат. 

Прогресивна питома норма витратиенергіїта палива розуміють 
максимально допустимі її витрати, необхідні для виготовлення 
одиниці продукції або виконання одиниці робіт у найбільш 
раціональних умовах організації виробництва й експлуатації 
устаткування. 

  
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

На дільниці механічного цеху працює 20 верстатів. Трудомісткість 
обробки однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-
годин. Дільниця працює в дві зміни, тривалість однієї зміни – 8 годин. 
Число неробочих днів у розрахунковому році – 107. Регламентовані 
простої обладнання становлять 5% від режимного фонду часу. 
Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів дорівнює 
0,85. Визначити виробничу потужність дільниці цеху і можливий 
обсяг випуску продукції. 

 
Задача 2 
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Визначити виробничу потужність складальної дільниці, якщо 
відомо: корисна площа складального цеху – 200 м2; площа, яку займає 
один виріб – 3,5 м2, а робоча зона для складання  одного виробу 
становить 30% від його площі. Тривалість складання одного виробу – 
12 днів, режимний фонд часу складальної дільниці – 265 днів/рік. 

У механічному цеху машинобудівного заводу встановлено 
40 токарних, 24 фрезерних, 21 свердлильний і 15 шліфувальних 
верстатів. Режим роботи цеху: у дві зміни по 8 годин при 
п’ятиденному робочому тижні. Простої устаткування в планових 
ремонтах становлять: для токарних верстатів – 6 %, фрезерних – 7 %, 
свердлильних – 8 %, шліфувальних – 8 %. 

 
Задача 3 

У цеху виготовляється один виріб А. Планові норми часу на 
оброблення одиниці продукції на верстатах, нормо-годин: токарних – 
2,2; фрезерних – 1,3; свердлильних – 0,9; шліфувальних – 1,1. 

Розрахувати виробничу потужність механічного цеху. 
 

Задача 4 
Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності 

підприємства в цілому й за окремими виробами планової 
номенклатури. 

Очікувана виробнича потужність підприємства на початок року 
склала у вартісному вираженні 19,2 млнгрн, у натуральному 
вираженні: виріб А – 63 шт., виріб Б – 1340 шт., виріб В – 15000 шт. У 
плановому періоді передбачається введення нових виробничих 
потужностей. У цілому середньорічна потужність, що планується 
ввести, складає  0,6 млнгрн; за виробами: виріб А – 5 шт., виріб Б – 
50 шт., виріб В – 500 шт. Строки введення за виробами: виріб А – 31 
липня, виріб Б – 1 березня, виріб В – 1 жовтня. Планова номенклатура, 
що встановлена для заводу в централізованому порядку, за виробами: 
виріб А – 60 шт., виріб Б – 1300 шт., виріб В – 12000 шт. Вартість 
річного випуску продукції заводу в цілому становить 17,2 млн грн. 
 

 
2.5. Практичне заняття 10 

   
Тема: Витрати виробництва  
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 Мета: Визначення витрат виробництва, собівартості продукції, 
засвоєння методики складання зведеного кошторису витрат. 
 Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Одночасні витрати здійснюють у формі інвестицій та різних 

інноваційних заходів, пов’язаних з розширенням виробництва, 
заміною основних фондів, реконструкцією тощо. 

Поточні витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією 
продукції, робіт, послуг, також набувають форми витрат. Крім них 
підприємство платить податки, відрахування, штрафи, пені, витрачає 
кошти на соціальні потреби членів трудового колективу. 

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на 
споживані під час виготовлення продукції засоби виробництва, оплату 
праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на реалізації 
продукції, а також витрати на управління й обслуговування 
виробництва. 

Абсолютну величину витрат на виробництво продукції 
визначають її сумою на плановий або звітний період. 

Відносний рівень витрат - відношення витрат до обсягу 
продукції. Показником відносного рівня витрат різнорідної продукції 
є витрати на 1 грн. товарної продукції. 

Планова (нормативна) калькуляція - це розрахунок планової 
собівартості одиниці продукції, який здійснюють за статтями витрат. 
Планову (нормативну) калькуляцію складають на рік. 

  
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

У поточному році рентабельність операційної діяльності 
підприємства становила 27 %, а сума прибутку - 289614 грн. 
Адміністративні витрати у розрахунку до виробничої собівартості 
склали 15 %, а витрати на збут - відповідно 4 %. 

Визначити собівартість реалізованої продукції. 
Задача 2 

Вартість основних і допоміжних матеріалів - 11грн/ шт., нормована 
заробітна плата - 6,2 грн./шт., витрати з ремонту і експлуатації 
обладнання - 3600 тис. грн., річні цехові витрати - 800 тис. грн., 
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загальновиробничі витрати - 900 тис. грн., річна нормована заробітна 
плата основних робітників - 1200 тис. грн., витрати на збут - 3 % від 
виробничих витрат. 

Розрахувати собівартість та орієнтовану ціну виробу А. 
Методичні вказівки: рішення про значення інших показників, що 

входять до складу собівартості, та рівень планової рентабельності 
студент приймає самостійно. 

Задача 3 
У звітному періоді собівартість товарної продукції становила 450 

млн. грн., витрати на 1 грн. товарної продукції 0,90 грн. У плановому 
періоді витрати на 1 грн. товарної продукції повинні дорівнювати 
0,85грн. Обсяг виробництва продукції буде збільшено на 7 %. 
Визначити собівартість товарної продукції планового періоду. 

Задача 4 
Плановий випуск продукції 4500 виробів, собівартість 105000 грн, 

питома вага основної заробітної плати виробничих робітників 
становила 21 %. Розрахувати величину цехових витрат, які потрібно 
включити до калькуляції собівартості одиниці виробу. Загальна сума 
цих витрат становитиме 40400 грн. 

Задача 5 
У поточному році рентабельність операційної діяльності 

підприємства становила 25 %, а сума прибутку - 289614 грн. 
Адміністративні витрати у розрахунку до виробничої собівартості 
склали 15 %, а витрати на збут - відповідно 3 %. 

Визначити собівартість реалізованої продукції. 
 

2.6. Практичне заняття 11 
   

Тема: Фінансове планування і контроль 
 Мета: Визначення фінансових результатів господарської 
діяльності підприємства; засвоєння методики визначення потреби у 
фінансових ресурсах та планування прибутковості. 
 Норма часу (за робочою програмою): 2 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Фінансова стратегія - складова загальної стратегії економічного 

розвитку, яка охоплює систему довготермінових завдань фінансової 
діяльності підприємства та способи їх досягнення. 
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Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових 
ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності 
підприємства, а також джерел їх надходження. 

Фінансування - це залучення необхідних коштів для покриття 
потреби підприємства в основному й оборотному капіталі. 

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, 
пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції. 

Інвестиційна діяльність - це вкладення капіталу (грошей) у 
підприємницьку діяльність для одержання прибутку. 

Фінансова діяльність - це діяльність, яка приводить до змін 
розміру та складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Надходження коштів - це виручка від реалізації продукції та 
послуг, сплата рахунків дебіторів, надходження дивідендів за акціями 
підприємства, від продажу старого обладнання, доходи від оренди 
тощо. 

Видатки - це платежі за матеріали, куповані напівфабрикати, 
сплата кредиторської заборгованості й відсотків за кредит, виплачена 
заробітна плата, плата за оренду приміщень, страхові внески, виплата 
дивідендів і т. ін. 

Платіжний календар складають на місяць із розподілом на 
декади або тижні. У ньому визначають очікувані грошові потоки за 
всіма напрямами  термінами їх надходження та використання. 

Касовий план є планом обігу готівки через касу підприємства. 
Бюджет - оперативний фінансовий план, який складається у 

формі кошторису або балансу доходів та витрат і забезпечує контроль 
за надходженнями та витрачанням коштів в усіх підрозділах 
підприємства, що поліпшує координацію їхніх дій. 

Прибуток - це частина заново створеної вартості й водночас 
показник результату фінансово-господарської діяльності 
підприємства. Узагальнюючими фінансовими показниками діяльності 
підприємства є валовий і чистий прибуток. 

Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим 
доходом (виручкою) від реалізації продукції (послуг) і собівартістю 
реалізованої продукції. 

Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції визначають 
вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних 
податків, зборів, знижок тощо (податок на додану вартість, акцизний 
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збір, інші збори або податки з обороту, інші вирахування з доходу - 
знижки, повернення продукції тощо). 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тобто 
прибуток (збиток), визначають відрахуванням із валового прибутку 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 

  
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

 
Задача 1 

Розрахувати відпускну ціну товару X, якщо відомо, що виробнича 
собівартість становила 251 грн., комерційні витрати 71 грн., 
рентабельність виготовлення продукції 1,7%, ПДВ - 20 %. 

Задача 2 
Планові показники виробництва характеризуються такими даними: 

Продукція 
Обсяг 

реалізації, 
од. 

Виробнича 
собівартість 

одиниці 
продукції, грн. 

Витрати за плановий період, 
тис. грн. 

адміністративні на збут 

Шафи 900 180 ? ? 
Стільці 1300 98 ? ? 
Разом - - 45 17 

Визначити ціну одного стільця з ПДВ, якщо підприємство планує 
рентабельність їх продажу по відношенню до операційних витрат 25 
%. 

Задача 3 
Планові показники підприємства характеризуються такими 

даними: 

Продукція 
Обсяг 

реалізації, 
од. 

Виробнича 
собівартість 

одиниці 
продукції, грн. 

Витрати за плановий період, 
тис. грн. 

адміністративні на збут 

Шафи 900 180 ? ? 
Стільці 1300 98 ? ? 
Разом - - 45 17 

Визначити ціну одного стільця без ПДВ, якщо підприємство планує 
рентабельність їх продажу по відношенню до чистого доходу 20 %. 

Задача 4 
Планові показники господарської діяльності підприємства 
характеризуються такими даними: 
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Продукція 
Обсяг 

реалізації, 
од. 

Виробнича 
собівартість 

одиниці 
продукції, 

грн. 

Ціна 
одиниці 

продукції 
без ПДВ, 

грн. 

Витрати за плановий 
період, тис. грн. 

Адміністра-
тивні 

на збут 

тумби 750 145 195 ? ? 
Стільці 1350 70 140 ? ? 
Разом - -  52 9 

 
Визначити рентабельність витрат операційної діяльності 

підприємства. 
Визначити ціну стола без ПДВ, якщо підприємство планує 

рентабельність їх продажу по відношенню до чистого доходу 25 %. 
Задача 5 

Планові показники підприємства характеризуються такими даними: 

Продукція 
Обсяг 

реалізації, 
од. 

Виробнича 
собівартість 

одиниці 
продукції, грн. 

Витрати за плановий період, 
тис. грн. 

адміністративні на збут 

Шафи 900 180 ? ? 
Стільці 1300 98 ? ? 
Разом - - 45 17 

Визначити ціну одного стільця без ПДВ, якщо підприємство планує 
рентабельність їх продажу по відношенню до чистого доходу 25 %. 

Задача 6 
Розрахувати планову відпускну ціну на дитячий шоколад, якщо 

його виробнича собівартість становить 0,90 грн, комерційні витрати 
3% виробничої собівартості, рентабельність - 23 %, акцизний збір - 40 
% і ПДВ - 20 %. 
 

3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
3.1. Практичне заняття 12, 13 

   
Тема: Планування і контроль оновлення продукції. Організаційно-

технічний розвиток. 
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 Мета: Визначення ефективності оновлення продукції 
підприємства; обґрунтування господарських рішень щодо 
організаційно-технічного розвитку підприємства. 
 Норма часу (за робочою програмою): 4 год. 

 
Основні поняття і терміни 
Об’ємно-календарне планування (ОКП) підготовки виробництва 

передбачає доведення до підрозділів і безпосередніх виконавців 
тематики та номенклатури робіт із підготовки виробництва, 
проведення необхідних розрахунків із обсягу робіт, складання 
графіків виконання останніх. 

Сітьове планування - одна з форм графічного відображення змісту 
робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів 
проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності 
підприємства, яка забезпечує наступну оптимізацію розробленого 
графіка на основі економіко математичних методів та комп’ютерної 
техніки. 

Сітьова модель - множина поєднаних між собою елементів для 
опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх 
проектів. 

Роботами у сітьовому графіку називаються будь-які виробничі 
процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, 
подій. Роботою слід вважати і можливі очікування початку наступних 
процесів, пов’язані із перервами чи додатковими витратами часу. 

Подіями називаються кінцеві результати попередніх робіт. Подія 
являє собою момент завершення планової дії. Події бувають 
початковими, кінцевими, простими, складними, проміжними, 
попередніми, наступними і т.д. 

Оптимізація сітьових графіків полягає у покращенні процесів 
планування, організації й управління комплексом робіт із метою 
скорочення витрат економічних ресурсів і підвищення фінансових 
результатів при заданих планових обмеженнях. 

Система плануванняорганізаційно-технічного розвитку (ОТР) 
на підприємстві включає комплекс різноманітних планів, які 
взаємодіють один із одним та спрямовані на здійснення основних 
функцій та завдань планування. 

Техніко-економічний рівнень виробництва– це комплексна 
характеристика міри розвитку виробничої системи, прогресивності 
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всіх елементів виробничого процесу, що визначає економічну 
ефективність використання суспільних ресурсів (трудових, 
матеріальних, інвестиційних, природних) і здатність виконання 
виробництвом певних народногосподарських завдань. 

Інтегральний ефект - це різниця результатів та витрат на 
реалізацію техніко-організаційного заходу за розрахунковий період, 
приведених до одного року (як правило, початкового), тобто з 
урахуванням дисконтування результатів і витрат 

Індекс рентабельності - це співвідношення приведених доходів 
до  приведених на цю ж дату інноваційних витрат 

Норма рентабельності (ЕR) - являє собою ту норму дисконту, при 
якій доходи, які дисконтуються за певний проміжок часу дорівнюють 
інноваційним вкладенням. 

Період окупності - один із найбільш часто вживаних показників 
оцінки ефективності капітальних вкладень. На відміну від показників, 
які використовуються у вітчизняній практиці, показник «термін 
окупності капітальних вкладень» базується не на прибутку, а на 
грошовому потоці з приведенням коштів, які інвестуються в інновації 
та суми грошового потоку до теперішньої вартості. 

Організаційний розвиток підприємства розглядається як 
комплекс заходів, спрямованих на впровадження нових методів і форм 
організації виробництва, управління і праці, елементів господарського 
механізму і на відміну від технічного, у багатьох випадках не вимагає 
нових витрат або ж пов’язаний із незначними додатковими ресурсами. 
 

Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 
Задача 1 

Річна програма випуску - 110 тис. шт., наявне обладнання -піч 
камерна, потужністю 60 кВт та вартістю - 5600 грн., норма часу на 
обробку 100 виробів - 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 65 коп. 

Визначити ефективність організаційно-технічного заходу по відміні 
технологічної операції. 

Методичні вказівки: дані, що стосуються режиму роботи 
підприємства, студент визначає самостійно. 

Задача 2 
Існуюча технологічна собівартість операції - 3,2 грн./шт. Планова 

технологічна собівартість після впровадження пропозиції -1,4 грн/шт.. 
Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для 
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придбання обладнання 12000 грн. Річна програма випуску складає 
3500 виробів. 

Визначити доцільність впровадження раціоналізації пропозиції 
щодо механізації технологічної операції. 

Задача 3 
Визначити ефективність організаційно-технічного заходу щодо 
відміни технологічної операції, яка характеризується такими даними. 
Річна програма випуску виробів - 1500 тис. шт. Наявне обладнання - 
піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю -5000 грн. Норма часу на 
обробку 100 виробів - 6,2 год. Розцінка на 100 виробів - 6,3 коп. 

Методичні вказівки: дані, що стосуються режиму роботи 
підприємства, студент визначає самостійно. 

Задача 4 
Існуюча технологічна собівартість операції -3,3 грн./шт. Планова 

технологічна собівартість після впровадження пропозиції -1,3 грн./шт. 
Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для 
придбання обладнання 13000 грн. 

Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської 
пропозиції щодо механізації технологічної операції. 

Задача 5 
Визначити кращий варіант впровадження заходу при таких 

показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску 
продукції: 
I варіант: К1 = 1,0 млнгрн, Сі = 1,2 млнгрн; 
II варіант: К2 = 1,1млнгрн, Сг= 1,15 млнгрн; 
III варіант: КЗ = 1,4млнгрн, Сз= 1,05 млн грн. 
Нормативний термін окупності рівний 5 років. 
 

Задача 6 
Оцінити планові показники технічного рівня виробництва за 

коефіцієнтами об-новлення, вибуття та зношення основних фондів 
підприємства. Вихідні умови роз-рахунку: балансова вартість 
основних фондів підприємства становить на початок пла-нового року 
14 674 тис. грн.; у плановому році передбачено впровадити основні 
фонди на суму 734 тис. грн., зокрема: в квітні — 234 тис. грн.; у 
вересні — 500 тис. грн.  
Крім того, в травні планового року буде впроваджена у виробництво 
автоматична лінія, ринкова вартість якої 490 тис. грн. Витрати на 
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транспортування лінії становлять 10 % її вартості; в серпні планового 
року передбачається списати в зв’язку з повним фізичним та 
моральним зношенням основні фонди на суму 100 тис. грн. та 
реалізувати зайві основні фонди загальною вартістю 50 тис. грн.; на 
кінець планового року зношення основних фо-ндів становитиме 4 500 
тис грн. 

 
3.2. Практичне заняття 14, 15 

   
Тема: Бізнес-планування. Контроль планової діяльності та оцінка 

ефективності системи планування. 
 Мета: Вивчення основних вимог до складання бізнес-плану 
підприємства. Ознайомлення із методикою оцінки ефективності 
системи планування на підприємстві. 
 Норма часу (за робочою програмою): 4 год. 

 
Основні поняття і терміни 

 Бізнес-план – це ретельно підготовлений плановий документ, який 
розкриває усі сторони комерційного проекту, що започатковується. 
 Резюме – це добре сконструйована система даних про комерційні 
перспективи підприємницького проекту, про виробниче. 
Організаційне і фінансове забезпечення програми його реалізації. 

Виконавче резюме – це визначений стандарт ділових пропозицій 
потенційним партнерам та інвесторам. 

 
Задачі для засвоєння теоретичного матеріалу 

Задача 1 
Фірма розробляє невеликий інвестиційний проект, реалізація якого 

в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити 
грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 5000,3000, 
2000,1000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо 
дисконтна ставка встановлена на рівні 10 %, а початкові інвестиції 
дорівнюють 8000грн? 
 

Задача 2 
 Підприємство планує налагодити виробництво сумок трьох видів: 
сумка спортивна, сумка-рюкзак, сумка-чемодан. Річна проектна 
потужність обладнання з пошиттяґ сумок складає відповідно за 
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видами: 12000 шт., 20000 шт., 9000 шт. Ціна реалізації цих сумок на 
ринку планується такою (відповідно за видами): 75 грн., 56 грн., 200 
грн. Підприємство підрахувало, що змінні витрати на виробництво 
цих сумок будуть становити відповідно: 50 грн., 37 грн., 150 грн. 
Постійні витрати підприємства становлять 920 тис. грн.  
 Необхідно визначити обсяг реалізації кожного виду продукції (в 
натуральних і вартісних показниках), який забезпечить підприємству 
беззбитковість виробництва. Розрахувати абсолютний та відносний 
запас фінансової міцності підприємства. 

Задача 3 
Розглядається проект створення невеликого підприємства для 

виробництва шкарпеток. Для реалізації проекту необхідно придбати 
обладнання на суму 1000 тис.грн. Термін експлуатації – 4 роки. 
Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на 
четвертий рік устаткування можна буде реалізувати за ціною 50 
тис.грн. Очікувані обсяги випуску продукції: першого року – 95 тис. 
од., другого року – 180 тис. од., третього року і четвертого – 250 тис. 
од. ціна реалізації одиниці продукції становитиме 7 грн. Собівартість 
одиниці виробу складе 4,5 грн. Ставка дисконту – 15 %.  

Визначити величину чистої теперішньої вартості проекту та 
зробити висновок щодо ефективності інвестицій у нове підприємство. 

Задача 4 
Розробляється проект створення малого спеціалізованого 

підприємства з виготовлення жіночих сумок. Середньорічний обсяг 
продажу сумок 80000 штук. Витрати на оренду виробничого і 
адміністративного приміщень, їх утримання становлять 400 тис. грн. 
на рік. Витрати на управління, інженерне та виробничо-господарське 
обслуговування 150 тис. грн. на рік, річна сума амортизації власного 
устаткування 80 тис. грн. Змінні витрати на одну сумку (матеріали, 
інструмент, зарплата робітників, технологічна енергія тощо) 80 грн., а 
ціна її 100 грн. Їх розміри практично не залежать від обсягу 
виробництва в межах виробничої потужності.  
Потрібно: 
 1. Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення 
сумок, який забезпечує беззбитковість виробництва. 
 2. Якщо підприємство планує отримати прибуток у розмірі 1000 
тис. грн. прибутку, то який обсяг сумок має бути реалізований на 
ринку. 
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 3. Є ймовірність, що змінні витрати можуть зрости на 10 % із-за 
подорожчання основних матеріалів, а внаслідок прискореної 
амортизації на 8 % зростуть постійні витрати підприємства. 
Розрахувати як зміниться точка беззбитковості при вказаних змінах у 
витратах виробництва. 

Задача 5 
Фірма планує замінити старе обладнання новим. Річні 

експлуатаційні витрати становлять 7400 грн. для старого 
обладнання і 3400 грн. для нового. Запровадження нового 
обладнання дозволить зекономити річний фонд оплати праці на 
2000 грн. Вартість нового обладнання – 19000 грн. Ставка 
дисконтування 10 %. Термін роботи нового обладнання - 5 років. 
Після завершення терміну служби обладнання воно може бути 
продане за 2000 грн. 

Чи буде достатнім рівень економії від заміни старого обладнання 
новим, враховуючи фактор часу, щоб інвестиції в нове обладнання 
були ефективними. 

Задача 6 
Меблева фабрика, яка займається випуском корпусних меблів 

планує здійснити диверсифікацію виробництва. Підприємство має на 
меті побудувати і обладнати цех з випуску м’яких меблів (диванів). 
Джерелом фінансування проекту є кредит в сумі 800 тис. грн. під 15 % 
річних. Економічно доцільний термін використання кредиту 4 роки. 
Підприємство планує реалізувати на ринку продукцію у таких 
обсягах: 1-й рік – 400 шт, 2-й рік – 450 шт., 3-й і 4-й роки – 550 шт. 
Ціна одного дивана – 5500 грн., а собівартість 4600 грн. Необхідно 
визначити, яку величину грошового потоку підприємство може 
направляти на погашення кредиту і виплату відсотків за ним, а також 
чисту приведену вартість грошового доходу. 
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