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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Дані методичні вказівки розроблені для студентів, які 

навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки 

магістрів спеціальності 8.000010 „Економіка довкілля і природних 

ресурсів” напряму підготовки „Специфічні категорії”. 

Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у 

підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів з 

дисципліни „Виробничі корпоративні системи в природокористуванні”. 

В даній розробці наводяться основні питання підготовки студентів 

до практичних занять, задачі для вирішення, перелік тем самостійної 

та індивідуальної роботи, питання гарантованого рівня знань, а також 

перелік рекомендованої літератури. 

Згідно навчального плану дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – іспит. Оцінювання знань здійснюється за 

100-бальною шкалою наступним чином: 

− результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 

до 60 балів; 

− формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни 

є іспит з урахуванням поточної успішності студентів. Іспит 

проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет містить 4 

завдання: теоретичне питання (10 балів), тестові завдання (30 тестів: 

0,5 балів за правильну відповідь) та дві задачі (5 і 10 балів). 

 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ 

Практичне заняття 1.  

Роздержавлення та приватизація підприємств (4 год.) 

Роздержавлення та приватизація: сутність, принципи, 

пріоритети. Методологічні та методичні аспекти здійснення 

приватизації. Об’єкти та суб’єкти приватизації у виробничій сфері.  

Література [1;8;9;10;15;19;23;27;30] 
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Практичне заняття 2.  

Післяприватизаційна підтримка підприємств (4 год.) 

Загальні засади та структура післяприватизаційної підтримки 

підприємств. Процедури санації та реструктуризації підприємств. 

Корпоратизація: мета, сутність, форми. 

Література [2;11;13;16;19;20;21;30] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИЗОВАНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ 
 

Практичне заняття 3.  

Трансформація процесів управління на корпоратизованих 
підприємствах (4 год.) 

Галузеві особливості функціонування підприємств ресурсної 

сфери. Моделювання процесів реструктуризації та санації 

підприємства. Організаційна структура підприємства. 

Література [2;11;14;15;16;21;22;27] 

 

Практичне заняття 4.  

Виробнича структура та ресурсне забезпечення функціонування 

корпоратизованих підприємств (4 год.) 

Основні виробничі фонди корпоратизованих підприємств. 

Оборотні фонди корпоратизованих підприємств. Персонал та 

оптимізація трудових витрат на підприємствах. Витрати, прибуток 

та рентабельність підприємств. 

Література [2;13;14;15;16;28;30] 

 

Практичне заняття 5.  

Діагностика та контролінг процесів підвищення ефективності 
функціонування підприємств (4 год.) 

Активізація інвестиційної діяльності підприємств. Розвиток 

інноваційної діяльності підприємства. Покращення якості продукції 

підприємств.  

Література [2;4;6;7;8;13;16;25;27] 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ 

КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 
 

Практичне заняття 6.  

Особливості корпоративного управління в акціонерних 
товариствах (4 год.) 

Внутрішньо-корпоративні системи управління в акціонерному 

товаристві. Організаційно-функціональні структури управління 

акціонерними товариствами. Дивідендна політика функціонування 

акціонерних товариств. 

Література [3;4;6;7;8;13;16;25;27] 

 

Практичне заняття 7.  

Економічні механізми функціонування корпоративних 
підприємств (2 год.) 

Планування діяльності виробничих підрозділів 

корпоратизованих підприємств. Мотивація та відповідальність 

персоналу за результати діяльності корпоратизованих підприємств. 

Література [2;3;6;7;8;13;16;27] 

 

Практичне заняття 8.  

Регламентація діяльності функціональних служб акціонерних 
товариств (4 год.) 

Регламентація кадрової та комерційно-маркетингової діяльності 

підприємства. Регламентація виробничої та науково-технічної 

діяльності підприємства. Регламентація фінансово-економічної 

діяльності підприємства та контролінг.  

Література [2;3;6;13;16;17;18;27] 
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3. СИТУАТИВНІ ВПРАВИ 

 

3.1. Ситуативна вправа „Перейти рубікон” 

Завдання 1. Спираючись на інформацію, наведену в кейсі, 

виділіть обставини, якими була зумовлена приватизація заводу. 

 

Завдання 2. Виділіть заходи, яких було вжито для підвищення 

ефективності діяльності заводу. 

 

Завдання 3. Охарактеризуйте загальний економічний стан ВАТ 

„Львівський керамічний завод” напередодні реорганізації. 

 

Завдання 4. Оцініть емісійну політику ВАТ „Львівський 

керамічний завод”. 

 

Завдання 5. Охарактеризуйте рівень корпоративної культури та 

етичні цінності у системі корпоративних відносин заводу. 

 

Завдання 6. Виділіть можливі дії керівництва для забезпечення 

контролю над підприємством, не зазначені у кейсі. 

 

Завдання 7. Наведіть докази, що підтверджують або 

спростовують тезу про те, що проведена на ВАТ „Львівський 

керамічний завод” реорганізація відповідає суті та основним цілям 

реорганізації, як засобу оптимізації підприємницької діяльності. 

 

Завдання 8. Використовуючи сучасне законодавство обґрунтуйте 

можливі шляхи захисту інтересів акціонерів, які не увійшли до кола 

засновників закритого акціонерного товариства.  

 

Завдання 9. Проаналізуйте відповідність законодавству 

процедури скликання загальних зборів ВАТ „Львівський 

керамічний завод”, на яких розглядалось питання реорганізації 

товариства. 

 

Завдання 10. Поясніть невідповідність вартості однієї іменної 

акції ВАТ „Львівський керамічний завод” на вторинному ринку її 
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реальній ціні. Запропонуйте можливі шляхи було більш чіткого 

визначення ринкової вартості акції. 

 

Завдання 11. Запропонуйте можливі шляхи уникнення загострення 

взаємовідносин керівництва акціонерного товариства з дрібними 

акціонерами після прийняття рішення загальними зборами акціонерів 

про реорганізацію ВАТ „Львівський керамічний завод”. 

 

Завдання 12. Проаналізуйте можливі зміни у відносинах з дрібними 

акціонерами, у випадку якби товариство привело внутрішню 

документи відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”. 

 

Завдання 13. Прослідкуйте як змінився стан справ на заводі після 

проведення реорганізації. 

 

3.2. Ситуативна вправа „Екологічний цемент” 

Завдання 14. На основі запропонованого кейсу проведіть аналіз 

природних ресурсів, що використовуються ВАТ „Волинь-цемент”. 

 

Завдання 15. Проаналізуйте політику водоспоживання на 

підприємстві за останні п’ять років. 

 

Завдання 16. Виділіть пріоритетні напрями використання 

земельних ресурсів та надр підприємством. 

 

Завдання 17. Поясніть які шляхи забруднення навколишнього 

природного середовища ВАТ „Волинь-цемент”. 

 

Завдання 18. Проаналізуйте природоохоронні заходи, що були 

реалізовані ВАТ „Волинь-цемент”. 

 

Завдання 19. Оцініть соціальний, економічний та екологічний 

ефект від впровадження природоохоронних заходів на підприємстві. 

 

Завдання 20. Обґрунтуйте власні пропозиції щодо зменшення 

негативного впливу на природне середовище. 
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3.3. Ситуативна вправа „Інвестиції у солодкі замки” 

Завдання 21. На основі кейсу, проаналізуйте інвестиційну 

привабливість кондитерської галузі в Україні. Зверніть увагу на 

показники: 

- загальної динаміки виробництва кондитерської продукції в 

Україні; 

- динаміку обсягів виробництва та споживання цукерок, 

карамелі, шоколаду та шоколадних виробів, печива, вафель, 

мармеладу, тортів; 

- співвідношення експорту імпорту продукції галузі. 

 

Завдання 22. Виділіть особливості реалізації реальних проектів у 

кондитерській галузі. Виділіть основні завдання та методи оцінки 

його ефективності. 

 

Завдання 23. Як можна охарактеризувати позиції корпорації 

„Рошен” на українському ринку кондитерські їх виробів. 

 

Завдання 24. Оцініть наскільки вдало обрано стратегію розвитку 

корпорації „Рошен” щодо спеціалізації кондитерських фабрик. 

 

Завдання 25. Проведіть порівняльний аналіз фінансово-

господарського стану та стратегій розвитку окремих фабрик 

концерну „Рошен”. 

 

Завдання 26. Зберіть та систематизуєте інформацію про об'єкт інве-

стування корпорації „Рошен” - обладнання фірми Polin. 

 

Завдання 27. Виділіть основні етапи процесу оцінки інвестицій-

ного проекту корпорації „Рошен”. Розкрийте дії керівництва та 

менеджерів на кожному з етапів. 

 

Завдання 28. Проведіть порівняльний аналіз альтернативних 

вкладень корпорації „Рошен”. 

 

Завдання 29. Виділіть основні переваги та недоліки фінансових 

інвестицій. 
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Завдання 30. Проаналізуйте можливі переваги і недоліки 

реалізації інвестиційних проектів у різних галузях економіки. 

 

3.4. Ситуативна вправа „Солодкі інвестиції” 

Завдання 31. На основі кейсу проаналізуйте організаційну 

структуру підприємства. 

 

Завдання 32. Яким чином регламентується комерційно-

маркетингова служба корпорації? 

 

Завдання 33. Проаналізуйте права, обов’язки працівників 

дирекції з управління якістю продукції. 

 

Завдання 34. Розкрийте механізм регламентації виробничої 

діяльності корпорації? 

 

Завдання 35. Проведіть аналіз регламентації фінансово-

економічної діяльності концерну. 

 

Завдання 36. На основі статуту та внутрішньокорпоративних 

положень проаналізуйте повноваження Спостережної ради. 

 

Завдання 37. Оцініть достатність повноважень Генерального 

директора для здійснення оперативного керівництва. 

 

Завдання 38. Використовуючи внутрішні документи 

товариства, зробіть висновки про можливі порушення прав 

акціонерів ЗАТ „АВК”. 

 

Завдання 39. Охарактеризуйте кадрову політику підприємства. 

Виділіть можливі переваги та недоліки. Виділіть можливі заходи не 

зазначені у кейсі, можуть підвищити її ефективність. 

 

Завдання 40. Розкрийте механізми мотивації персоналу на 

підприємстві. 
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3.5. Ситуативна вправа „Напередодні” 

Завдання 41. На основі інформації кейсу, виділіть конкурентні 

переваги ВАТ „Сенсус”. 

 

Завдання 42. Обґрунтуйте тезу про те, що клієнти ВАТ „Сенсус” 

- доволі широка демографічна група. 

 

Завдання 43. Проаналізуйте залежність платоспроможності 

підприємства від сезонних коливань попиту на його продукцію. 

 

Завдання 44. Проаналізуйте ліквідність і фінансову стійкість 

ВАТ „Сенсус”. 

 

Завдання 45. Проведіть аналіз показників рентабельності 

підприємства. 

 

Завдання 46. Розрахуйте наскільки швидко капітал 

ВАТ „Сенсус”, вкладений у поточні активи, перетворюється на 

реальні гроші. 

 

Завдання 47. Обґрунтуйте можливі резерви скорочення опе-

раційного та фінансового циклів. 

 

Завдання 48. Проаналізуйте відсоток товарів, які продаються із 

знижкою через дистриб'юторів та „осідають” у запасах до 

наступного сезону. 

 

Завдання 49. Виділіть можливі причини виникнення проблеми 

нестачі грошових коштів у ВАТ „Сенсус” та шляхи підвищення 

оборотності поточних активів підприємства. 

 

Завдання 50. Виділіть методи управління дебіторською забор-

гованістю для ВАТ „Сенсус”, які б дозволили оптимізувати рівень 

дебіторської заборгованості. 
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4. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

Задача 1 

Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства на 

початок періоду становила 2000 тис. грн. (тому числі активна 

частина 480 тис. грн.) За даними бухгалтерського обліку, було 

придбано устаткування вартістю 25,0 тис. грн. у перший день 

періоду і вартістю 6,0 тис. грн., наприкінці другого місяця періоду. 

Об'єкт, що відноситься до групи будинків вартістю 160,0 тис. грн., 

прийнято на облік у перший день останнього місяця періоду, у той 

самий день об'єкт такого ж призначення первісною вартістю 

100 тис. грн. знято з обліку. Якою є середня за період вартість 

основних виробничих фондів та їх активної частини. 

 

Задача 2 

Проаналізуйте стан основних засобів на 01.04 поточного року, 

якщо відомо, що за 1 квартал підприємством було введено в дію 

основних виробничих засобів на суму 1076 грн., а виведено – на 

суму 2056 грн. Балансова вартість основних виробничих засобів 

станом на 01.01. поточного року становила 20530 грн.. 

 

Задача 3 

На основі наведених даних заповніть таблицю та визначте 

показники стану основних засобів 

тис.грн. 

Показник 

Залишок на 
початок 

року 

Введено 
за рік 

Виведе
но за 
рік 

Залишок на 
кінець 

періоду 
Будівлі, споруди 6711 1200 -  

Машини та 

обладнання 
9780 4531 1256  

Транспортні засоби 2564 52 -  

Інші основні 

засоби 
225 45 21  

Разом, за 

первісною 

вартістю 

    

Залишкова вартість  14915 - - 18375 

Знос  - -  
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Задача 4 

Проаналізуйте вплив факторів на фондовіддачу основних фондів 

підприємства за наступними вихідними даними. 

Показник 2009 2010 

Ціна продукції 67 75 

Обсяг виробництва товарної 

продукції, тис. шт.: 
3345 3856 

Залишкова вартість основних 

виробничих фондів, тис. гри, 

у т.ч.: 

86646 87959 

активна частина 3454 2454 

пасивна частина 83192 85505 

 

Задача 5 

Визначте норматив оборотних коштів за основними матеріалами 

за окремим видом продукції на основі даних. 

Показники 
Надходження протягом місяця 

05.06 13.06 18.06 22.06 29.06 

Інтервал 

поставки, дн. 
6 8 5 4 7 

Час доставки матеріалів від постачальника до споживача – 3 дні. 

Тривалість документообороту 1 день. Час, необхідний для 

одержання матеріалів та підготовки їх до виробництва 2 дні. 

Квартальна потреба в тканині 3400 м
2
, а ціна 1м

2
 тканини – 37,5 грн. 

 

Задача 6 

Визначте розмір запланованого поточного та страхового запасу, 

якщо потреба в сировині на наступний квартал звітного року 

складає 1890 тис. грн., підготовчий запас становить 3 дні, а 

технологічний – 2 дні. Час перебування вантажу в дорозі – 5 днів. 

Обробка документів у постачальника і в банківських установах 

займає два дні. Норматив оборотних коштів по сировині на 

наступний квартал заплановано в розмірі 420 тис. грн. 

 

Задача 7 

Виробниче підприємство за рік споживає 50 т. матеріалів. 

Відпускна ціна 1 кг. Матеріалів складає 15 грн. Транспортні 
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витрати (без ПДВ) у розрахунку на 1 кг. Матеріалів дорівнюють 

0,2 грн. Вартість розміщення одного замовлення (без ПДВ) – 35 грн. 

 

Задача 8 

Визначте, використовуючи модель Уілсона оптимальний розмір 

замовлення і необхідну кількість замовлень протягом року, якщо 

вартість виконання однієї партії замовлення становить 32 грн. При 

цьому річна потреба в сировині складає 8192 кг., витрати на 

зберігання одиниці матеріалу – 8 грн. 

 

Задача 9 

Підприємство харчової промисловості планує збільшити обсяг 

виробництва та реалізації продукції за рахунок нових виробів, що 

користуються попитом населення. Для цього передбачено 

будівництво нового цеху, виробнича потужність якого за обсягом 

сировини, що перероблятиметься становитиме 1250 тис. грн. за рік. 

Визначте потребу в активах для нового цеху, якщо: 

- об’єм будівлі 1800 м
3
, питомі витрати при будівництві – 

150 грн./м
3
; 

- вартість нового обладнання становить 70 тис. грн.; 

- додаткові витрати, що пов’язані з придбанням інструментів, 

приладів, інвентарю, оплати транспортних витрат та монтажу 

обладнання – 60 % вартості обладнання; 

- вартість придбання прав на об’єкти промислової важності – 

6 тис. грн.; 

- норма запасів сировини та матеріалів – 70 днів, готової 

продукції – 25 днів; 

- потреба в інших оборотних активах – 35 % від визначеного 

розміру товарно-матеріальних цінностей. 

 

Задача 10 

Прийміть рішення щодо доцільності зниження продажної ціни 

виробу, за наступних умов. Виготовлено і реалізовано в звітному 

році 27 150 пар чобіт. Ціна реалізації однієї пари чобіт (без ПДВ) 

становить 260 грн., а повна собівартість її виробництва та продажу - 

180 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на 

виробництво продукції дорівнює 60 і 40 %. Дослідження ринку 

показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 30 грн., тобто до 
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230 грн., то обсяг продажу продукції в наступному році може бути 

збільшений на 20 %. Виробничі потужності підприємства 

уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва 

продукції. 

 

Задача 11 

Визначте рівень рентабельності одиниці кожного виду продукції 

підприємства „Київський виноробний завод” на основі наступних 

показників 

Показники 

Назва виробу 
Горілка 

„Хортиця” 

Вино 
„Ізабелла” 

Вино 
„Мускат” 

1. Залишок нереалізованої 

продукції на початок 

поточного місяця, пляшок 

65 50 36 

2. Випуск товарної продукції за 

поточний місяць, пляшок 
2650 3400 3270 

3. Очікуваний залишок 

нереалізованої продукції на 

кінець місяця, пляшок 

75 85 62 

4. Повна собівартість одиниці 

реалізованої продукції грн. 
28 6 5 

5. Сума акцизного збору з 

однієї пляшки, грн. 
6 1,5 1,5 

При цьому слід врахувати, що загальна виручка від реалізації 

продукції (з урахуванням ПДВ) за звітний період склала 

194260 грн., зокрема від реалізації горілки - 121440 грн. У той же 

час виручка від реалізації вина „Ізабелла” склала суму на 7940 грн. 

більшу, ніж від реалізації вина „Кадарка”. 

 

Задача 12 

Визначте вплив зміни обсягу реалізації на підприємстві у 

поточному році відносно минулого на розмір прибутку від 

реалізації продукції. Якщо у минулому році виручка від реалізації 

продукції основного виду діяльності (з ПДВ) склала 67350 тис. грн.  

У звітному році очікується надходження на рахунки підприємства 

виручки від реалізації в розмірі 78126 тис. грн. Витрати на 

виробництво та реалізацію продукції було розподілено наступним 

чином: 
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- витрати на основні матеріали - 24082 тис. грн.; 

- сума сплачених платежів за енергоносії - 110 тис. грн.; 

- заробітна плата основних робітників з нарахуваннями - 

10495 тис. грн. 

- заробітна плата адміністративного персоналу з нарахуваннями 

-1200 тис. грн.; 

- транспортні витрати - 1351 тис. грн.; 

- адміністративні витрати - 270 тис. грн.; 

- амортизація основних засобів та нематеріальних активів - 2 

541 тис. грн.; 

- орендна плата - 515 тис. грн.; 

 

Задача 13 

Враховуючи ефект фінансового левериджу, порівняйте 

показники ефективності використання власного капіталу. 

Показники 
Од. 

виміру 
Підприємство 

І 
Підприємство 

ІІ 
Середній розмір капіталу, 

всього 
млн. грн. 16 16 

у тому числі: млн. грн.   

 власний капітал млн. грн. 16 8 

позиковий капітал млн. грн. - 8 

Прибуток млн. грн. 3,2 3,2 

Рентабельність активів % 20% 20% 

Середній рівень відсотків за 

кредит 
% - 16% 

 

Задача 14 

Визначте прибуток від реалізації продукції в плановому періоді. 

Враховуючи, що прибуток від реалізації продукції в звітному 

періоді – 54 тис. грн. Повна собівартість продукції в плановому 

періоді – 345 тис. грн. Рентабельність продукції у звітному періоді 

складала 16 %. 

 

Задача 15 

Скільки становитиме в поточному періоді прибуток від реалізації 

товарної продукції, якщо чистий дохід від реалізації продукції в 

поточному періоді склав 152 тис. грн., а показник витрат на 1 грн. 
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реалізованої продукції відносно минулого періоду зменшився на 15 

%, тобто на 0,9 коп. 

 

Задача 16 

Проаналізуєте динаміку та структуру витрат підприємства. 

Елементи операційних витрат, тис.грн 

За 
звітний 

період 

За 
попередній 

період 

Матеріальні затрати 855726 562575 

Витрати на оплату праці 354791 270309 

Відрахування на соціальні заходи 130236 99517 

Амортизація 94988 91308 

Інші операційні витрати 286203 231556 

Разом 1721944 1255265 

 

Задача 17 

Розрахуйте фінансовий результат підприємства за звітний та 

передній періоди зробіть висновки. 

 тис.грн. 

Стаття 

За 
звітний 

період 

За 
попередній 

період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 1800852 1279507 

Податок на додану вартість 50417 39035 

Акцизний збір 0 0 

Інші вирахування з доходу 688 2356 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 1749747 1238116 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 984263 762639 

Валовий прибуток (збиток) 0 0 

Інші операційні доходи 920112 780067 

Адміністративні витрати 260574 177733 

Витрати на збут 137738 122621 

Інші операційні витрати 983228 845265 

Фінансові результати від операційної діяльності: 0 0 
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Стаття 

За 
звітний 

період 

За 
попередній 

період 

  Прибуток (збиток) 304056 109925 

Доход від участі в капіталі 20972 4420 

Інші фінансові доходи 0 488 

Інші доходи 72851 49316 

Фінансові витрати 37328 35196 

Втрати від участі в капіталі 4239 12662 

Інші витрати 75347 44621 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 0 0 

  Прибуток (збиток)   

Податок на прибуток від звичайної діяльності   

Доход від податку на прибуток від звичайної 

діяльності 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 0 0 

  Прибуток (збиток) 207126 39113 

Надзвичайні доходи (витрати) 0 0 

Податки з надзвичайного прибутку 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 0 0 

 

Задача 18 

Розрахувати прибуток ВАТ "АВС" па одну просту акцію 

враховуючи, що чистий прибуток підприємства за звітний рік 

становить 21 тис. грн. Статутний капітал складається з простих та 

привілейованих акцій номінальною ціною 100 грн. В обігу 

знаходиться 50 привілейованих акцій з фіксованою ставкою доходу 

- 20 %. Середньозважена кількість простих акцій, що знаходяться в 

обігу за рік складає 1 245 штук. Підприємство з мстою збільшення 

статутного фонду вирішило конвертувати 100 15-ти відсоткових 

облігацій номінальною ціною 100 грн. у прості акції. За умовами 

конвертації 10 облігацій конвертується у п'ять акцій (10:5). 

Заощадженні внаслідок конвертації відсотки за облігаціями за вира-

хуванням додаткового податку на прибуток та витрат на 

конвертацію складають 2 тис. грн. 
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Задача 19 

Розрахуйте прибуток ВАТ "АВС" на одну просту акцію, при 

умові , що чистий прибуток підприємства за звітний рік становить 

21 тис. грн., статутний капітал ВАТ " АВС " складається з простих 

та привілейованих акцій номінальною ціною 100 грн. В обігу 

знаходиться 50 привілейованих акцій з фіксованою ставкою доходу 

- 20 %. Інформація щодо обігу простих акцій наведена нижче. 

№ 

з/п 
Дата Показники 

Випущено 
акцій 

Придбано 
акцій 

Перебуває 
акцій в 

обігу 

1 01.01 

Кількість акцій 

на початок 

періоду 

1000  1000 

2 01.04 
Випущено 

додатково акцій 
500  1500 

3 01.12 

Придбано 

власних акцій на 

грошові кошти 

 250 1250 

4 31.12 

Кількість акцій 

на кінець 

звітного періоду 

1500 250 1250 

 

Задача 20 

Статутний капітал акціонерного товариства складає 100 тис. грн. 

Випущено і реалізовано акцій 5000 шт., у тому числі звичайних 4200 

шт., решта - привілейовані. За привілейованим акціям фіксована ставка 

дивідендів затверджена у розмірі 25 %. Загальна сума прибутку від 

усіх видів діяльності за рік дорівнює 36 000 грн. Сума податку на 

прибуток, сплачена за звітний рік, складає 9000 грн., податку на до-

дану вартість – 3000 грн. Акціонерне товариство вирішило спрямувати 

на виплату дивідендів 56 % прибутку, що залишився в його розпоря-

дженні. Необхідно розрахувати суму дивідендів на кожну привілейо-

вану та звичайну акцію. 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Під час самостійної роботи студенти поглиблюють отримані 

знання та самостійно вивчають окремі питання за темами (табл.1.). 

Таблиця 1 

Рекомендовані завдання на самостійну роботу 

Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Рекомендо-

вана 

література 

1 2 3 

Роздержавлення та 

приватизація 

підприємств 

Нормативно-правове регулювання 

приватизації в Україні. Світовий досвід та 

необхідність проведення приватизації. 

10;15;19;23;

27;30 

Післяприватизаційна 

підтримка підприємств 

Підготовка та порядок проведення 

корпоратизації підприємств. Вітчизняний та 

зарубіжний досвід корпоратизованих 

підприємств. 

11;13;16;19;

20;21;30 

Трансформація 

процесів управління на 

корпоратизованих 

підприємствах 

Передумови та сутність реформування 

виробничої сфери в Україні. Формування та 

становлення корпоративних відносин в 

Україні. Регулювання процесів 

корпоратизації підприємницьких структур.  

11;14;15;16;

21;22;27 

Виробнича структура 

та ресурсне 

забезпечення 

функціонування 

корпоратизованих 

підприємств. 

Виробнича структура корпоратизованих 

підприємств. Персонал та оптимізація 

трудових витрат на підприємствах. 

Особливості ціноутворення на 

корпоратизованих підприємствах. 

13;14;15;16;

28;30 

Діагностика та 

контролінг процесів 

підвищення 

ефективності 

функціонування 

підприємств. 

Екологічна діяльність корпоратизованих 

підприємств. Підвищення продуктивності 

праці на підприємстві. Оптимізація 

використання основних та оборотних фондів 

4;6;7;8;13; 

16;25;27 

Особливості 

корпоративного 

управління в 

акціонерних 

товариствах  

Формування корпоративних договірних 

взаємовідносин в акціонерних товариствах. 

Характеристика установчих документів 

акціонерних товариств. 

6;7;8;13; 

16;25;27 

Економічні механізми 

функціонування 

корпоративних 

підприємств  

Передумови й форми функціонування 

економічного механізму корпоратизованих 

підприємств. Мотивація та відповідальність 

персоналу за результати діяльності 

корпоратизованих підприємств. 

6;7;8;13; 

16;27 
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Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Рекомендо-

вана 

література 

1 2 3 

Регламентація 

діяльності 

функціональних служб 

акціонерних товариств 

Суть, зміст та значення регламентації 

акціонерних товариств. Внутрішньо 

корпоративні положення акціонерних 

товариств. Сутність та значення „Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій 

працівників”. 

13;16;17; 

18;27 

 

Індивідуальна робота виконується у вигляді рефератів, які 

враховуються при поточному оцінюванні знань. 

Реферат включає план, вступ, основну частину, висновки, 

список літератури та додатки. Реферат оформляється на 

стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: 

верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Він може бути 

рукописним або друкованим і виконується українською мовою. 

Захист реферату відбувається у терміни, спільно обумовлені 

студентом і викладачем. 

Перелік тем рефератів 

1. Процедура підготовки та проведення приватизації державного 
підприємства (на прикладі ..).  

2. Організаційні засади створення підприємницьких структур (на 
прикладі ..).  

3. Правово-організаційні форми функціонування підприєм-

ницьких структур.  

4. Процедури та проведення санації промислового підприємства 
(на прикладі ..). 

5. Процедура та проведення реструктуризації промислового 
підприємства (на прикладі ..). 

6. Процедура та проведення корпоратизації промислового 
підприємства (на прикладі ..). 

7. Галузеві особливості функціонування підприємств (на 

прикладі ..). 

8. Формування організаційних структур корпоратизованого 
підприємства (на прикладі ..). 

9. Аналіз основних виробничих фондів корпорацій (на прикладі ..). 
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10. Аналіз оборотних фондів корпоратизованого підприємства (на 
прикладі ..).  

11. Аналіз персоналу та трудових витрат на промислових 
підприємствах (на прикладі ..). 

12. Аналіз ліквідності та платоспроможності промислових 
підприємств (на прикладі ..). 

13. Аналіз рентабельності промислових підприємств (на прикладі ..). 
14. Аналіз використання природних ресурсів підприємницькими 
структурами (на прикладі ..). 

15. Природоохоронні заходи на підприємстві та пропозиції щодо 
зменшення негативного впливу на природне середовище (на 

прикладі ..). 

16. Інвестиційна діяльність промислових підприємств (на прикладі ..).  
17. Інноваційна діяльність промислових підприємств (на прикладі ..). 
18. Покращення якості продукції промислових підприємств (на 

прикладі ..). 

19. Дивідендна політика акціонерних товариств (на прикладі ..). 
20. Планування діяльності виробничих підрозділів корпорацій (на 
прикладі ..). 

21. Мотивація та відповідальність персоналу за результати 
діяльності корпорацій (на прикладі ..). 

22. Сутність та процедура затвердження внутрішніх документів 
корпорацій (на прикладі ..). 

23. Регламентація кадрової та комерційно-маркетингової 

діяльності промислових підприємств (на прикладі ..). 

24. Регламентація виробничої та науково-технічної діяльності 
промислових підприємств (на прикладі ..). 

25. Регламентація фінансово-економічної діяльності промислових 
підприємств (на прикладі ..). 
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5. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

Змістовий модуль І. Методологічні засади корпоратизації 
підприємств у виробничій сфері 

1.Співвідношення понять “роздержавлення” та „приватизація”. 

2. Значення та завдання приватизації. 

3. Принципи приватизації. 

4. Методи приватизації. 

5. Підготовка та післяприватизаційна підтримка підприємств. 

6. Способи приватизації. 

7. Об’єкти приватизації. 

8. Суб’єкти приватизації. 

9. Нормативно-правове регулювання приватизації в Україні. 

10. Світовий досвід приватизації. 

11. Необхідність та етапи проведення приватизації в Україні. 

12. Рівні післяприватизаційної підтримки. 

13. Складові післяприватизаційної підтримки. 

14. Види післяприватизаційної підтримки. 

15. Суть та шляхи здійснення санації. 

16. Процедура санації. 

17. Сутність, цілі проблеми та шляхи реструктуризації.  

18. Етапи реструктуризації. 

19. Корпоратизація: сутність та мета. 

20. Підготовка корпоратизації. 

21. Порядок корпоратизації. 

22. Органи корпоратизації. 

23. Етапи корпоратизації. 

24. Необхідність корпоратизації. 

25. Послідовність проведення корпоратизації в Україні. 

 

Змістовий модуль ІІ. Організаційно-економічні основи 

функціонування корпоратизованих підприємств у виробничій 

сфері 
26. Передумови та сутність реформування природно-ресурсної 

галузі в Україні. 

25. Сучасний стан та проблеми розвитку електроенергетики та 

паливної промисловості. 

26. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств металургії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

27. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств 

машинобудування та металообробка. 

28. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств хімічної та 

нафтохімічної промисловості. 

29. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств легкої 

промисловості. 

30. Становлення корпоративних відносин в Україні. 

31. Порівняння вітчизняної моделі корпоративного управління з 

англо-американською, німецькою, японською. 

32. Регулювання процесів корпоратизації підприємницьких структур. 

33. Організаційна структура підприємства: зміст, вимоги, фактори. 

34. Лінійні організаційні структури. 

35. Функціональні організаційні структури. 

36. Комбіновані організаційні структури. 

37. Чинники та напрями структурної перебудови підприємств. 

38. Методи організації виробництва. 

39. Принципи організації виробничих процесів. 

40. Організаційна структура управління виробництвом. 

41. Виробнича бригада: сутність та класифікація. 

42. Проектування виробничих бригад. 

43. Суть та значення основних виробничих фондів. 

44. Класифікація основних фондів залежно від характеру участі в 

процесі виробництва. 

45. Класифікація основних фондів за ознакою подібності їх 

функціонального призначення та натурально-речового складу. 

46. Структура основних фондів. 

47. Початкова і відновлена балансова вартість та балансова вартість 

з урахуванням зносу. 

48. Фізичне і моральне зношення основних фондів. 

49. Ремонт основних засобів. 

50. Амортизація основних фондів. 

51. Сутність та складові оборотних засобів. 

52. Класифікація оборотних засобів за місцем та роллю в процесі 

виробництва. 

53. Класифікація оборотних засобів за джерелами утворення. 

54. Класифікація оборотних засобів за способами планування та 

нормування. 

55. Структура оборотних фондів. 
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56. Встановлення нормативів оборотних коштів. 

57. Коефіцієнти оборотності, закріплення та тривалості одного 

обороту в днях. 

58. Рентабельність оборотних коштів. 

59. Абсолютне та відносне вивільнення оборотних фондів. 

60. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів. 

61. Співвідношення понять „кадри” і „персонал”. 

62. Робітники, службовці, спеціалісти, керівники. 

63. Середньооблікова чисельність працівників. 

64. Показники руху робочої сили на підприємстві. 

65. Визначення загальної чисельності персоналу. 

66. Собівартість продукції та виробництва. 

67. Витрати, що відносяться на собівартість. 

68. Групування витрат. 

69. Зниження собівартості продукції. 

70. Ціна та ціноутворення. 

71. Види цін та порядок їх формування. 

72. Методи ціноутворення. 

73. Фінансові ресурси підприємства. 

74. Власні та позичені ресурси підприємства. 

75. Показники ефективності використання активів. 

76. Показники фінансової стійкості. 

77. Показники ліквідності та платоспроможності. 

78. Прибуток, порядок розрахунку та види. 

79. Шляхи підвищення прибутковості підприємства. 

80. Показники рентабельність. 

81. Маловідходні та ресурсозберігаючі технології. 

82. Екологізація діяльності підприємства. 

83. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. 

84. Класифікація інвестицій. 

85. Шляхи здійснення державного регулювання інвестиційної 

діяльності. 

86. Джерела інвестицій. 

87. Методи визначення ефективності інвестицій. 

88. Інновація та новведення. 

89. Особливості інноваційної діяльності та фактори, що на неї 

впливають. 

90. Об’єкти інноваційної діяльності. 
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91. Суб’єкти інноваційної діяльності. 

92. Науково-технологічний потенціал інноваційної діяльності. 

93. Властивість, ознака, якість продукції. 

94. Показники якості продукції.  

95. Продуктивність праці та виробіток. 

96. Визначення натуральних та вартісних показників продуктивності 

праці. 

97. Рівень використання обладнання. 

98. Час роботи обладнання. 

99. Фондовіддача, фондомісткість та фондоозброєність. 

100. Показники руху основних фондів.  

 

Змістовий модуль ІІІ. Функціональне управління системами 

корпоративних структур 

101. Процес та принципи управління підприємствам. 

102. Функції управління. 

103. Корпоративне управління. 

104. Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління. 

105. Поняття та види акціонерного товариства. 

106. Внутрішньоорганізаційна корпоративна система управління. 

107. Система органів управління корпорацій. 

108. Повноваження та функції загальних зборів. 

109. Повноваження та функції дирекції (правління). 

110. Повноваження та функції ревізійної комісії. 

111. Повноваження та функції спостережної ради. 

112. Повноваження та функції незалежного аудитора. 

113. Трудовий договір, контракт, колективна угода. 

114. Установчий договір та статут. 

115. Дивіденд та дивідендна політика. 

116. Дивіденд та Прибуток в розрахунку на одну акцію. 

117. Курсова (ринкова) вартість та коефіцієнт обігу акцій на 

прибуток, віддача акціонерного капіталу. 

118. Концепції дивідендної політики. 

119. Внутрішній економічний механізм підприємства. 

120. Система внутрішніх планів. 

121. Внутрішньо цехове та міжцехове планування. 

122. Принципи планування роботи підрозділів. 

123. Мотивація та преміювання персоналу. 
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124. Відповідальність та відшкодування збитків персоналом. 

125. Суть, зміст та значення регламентації акціонерних товариств. 

126. Внутрішньо корпоративні положення акціонерних товариств. 

127. Сутність та значення „Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників”. 

128. Регламентація кадрової та комерційно-маркетингової 

діяльності підприємства. 

129. Регламентація виробничої та науково-технічної діяльності 

підприємства. 

130. Регламентація фінансово-економічної діяльності підприємства 

та контролінг.  
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