
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

ЗА НАПРЯМОМ 6.140103 – «ТУРИЗМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2017 



 2 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» для студентів денної форми навчання за напрямом 

6.140103 – «Туризм» 

 

 

 

 

 

Укладачі: д. е. н., проф. І. М. Труніна, 

        асист. Н. С. Різниченко 

 

Рецензент   д. е. н., проф. В. В. Дружиніна  

 

Кафедра туризму 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від “____” _________ 20__ р. 

Голова методичної ради __________________ проф. В. В. Костін 

 

 

 

  



 3 

ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………………....... 4 

1 Перелік практичних занять……………………………………....………....….... 6 

 

Практичне заняття № 1 Підприємство в соціально орієнтованій ринковій 

економіці………………………………………………..………..…………...... 

Практичне заняття № 2‒3 Основні засоби підприємства……………….….. 

Практичне заняття № 4 Виробнича потужність підприємства…………….. 

Практичне заняття № 5 Оборотні засоби підприємства………………….… 

Практичне заняття № 6 Персонал підприємства………….……………….... 

Практичне заняття № 7‒8 Оплата праці на підприємстві.………………….. 

Практичне заняття № 9 Витрати на виробництво та собівартість 

продукції підприємства………………………………………..………..…….. 

Практичне заняття № 10 Ціноутворення на підприємстві…………………. 

Практичне заняття № 11 Прибуток і рентабельність підприємства….……. 

Практичне заняття № 12 Економічна безпека підприємства…………….… 

  

6 

9 

15 

19 

24 

28 

 

34 

38 

41 

48 

2 Критерії оцінювання знань студентів…………………...............……………… 52 

Список літератури …………………………..…………………..……………….... 54 



 4 

ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» є однією з професійно-

орієнтованих дисциплін програми підготовки бакалаврів з туризму.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

економічного мислення і системи спеціальних економічних знань у галузі 

управління господарсько-фінансовою діяльністю туристичних підприємств, 

опанування необхідними практичними навичками економічного обґрунтування 

управлінських рішень. 

Завданнями вивчення дисципліни є: визначення ролі та місця туризму в 

народногосподарському комплексі України; визначення особливостей 

господарсько-фінансового механізму діяльності туристичних підприємств; 

управління ресурсним потенціалом, обсягами діяльності та фінансовими 

результатами туристичних підприємств; розробка й обґрунтування економічної 

стратегії та оцінювання ефективності інвестиційної діяльності туристичних 

підприємств. 

У методичних вказівках розкриваються мета і завдання практичних 

занять, зміст кожного з них. Наведено перелік літератури, якою треба 

користуватися для розв’язання завдань на практичних заняттях. 

У результаті виконання практичних завдань студент повинен  

знати: 

– роль і місце туризму у народногосподарському комплексі та системі 

ринкового господарства України; 

– особливості господарсько-фінансового механізму суб’єктів 

господарської діяльності туристичних підприємств; 

– складові основних та оборотних фондів туристичних підприємств та їх 

особливості; 

– основні форми та системи оплати праці робітників; 

– особливості характерні для формування доходу в туристичному бізнесі; 

– порядок формування прибутку туристичних підприємств; 
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– особливості ціноутворення щодо кожного окремого суб’єкта 

туристичної діяльності – туроператора, турагента або суб’єкта, який надає 

окремі туристичні послуги; 

– систему показників оцінювання ефективності використання окремих 

видів ресурсів туристичного підприємства; 

– теоретичні та методичні основи управління податковою політикою 

підприємств туристичної сфери; 

уміти: 

– застосовувати методичні інструменти для оцінювання стану, 

інтенсивності руху та ефективності використання основних та оборотних 

фондів туристичних підприємств; 

– визначити критичний обсяг виробництва туристичного продукту 

(точку беззбитковості); 

– розробляти плани збуту туристичного продукту (послуг); 

– здійснювати оцінювання інтенсивності обороту кадрів;  

– розраховувати плановану чисельності та фонд оплати праці персоналу 

туристичної фірми; 

– використовувати інструментарій для оцінювання прибутку 

туристичних підприємств; 

–  розраховувати податки туристичних підприємств; 

– визначати рентабельність окремих видів туристичного продукту 

(послуг) і діяльності туристичних підприємств; 

–  розраховувати загальну вартість туру та ціну путівки на 1 особу; 

– використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення 

ефективності діяльності й проектування туристичної організації. 

Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями з основ економіки підприємства та слугують для набуття навичок 

системного й комплексного підходів до розв’язання прикладних завдань.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

  

Практичне заняття № 1 

Тема. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання з основних засад 

функціонування підприємства в системі ринкових відносин. 

Короткі теоретичні відомості 

Підприємство ‒ самостійний суб’єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого 

самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 

передбаченому Господарським Кодексом України й іншими законами. 

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, 

так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо законом 

не встановлено інше, діє на основі статуту. Воно є юридичною особою, має 

відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку 

із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Залежно від 

форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства 

таких видів: 

‒ приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян 

чи суб’єкта господарювання (юридичної особи); 

‒ підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство 

колективної власності); 

‒ комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності 

територіальної громади; 

‒ державне підприємство, що діє на основі державної власності; 

підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна 

різних форм власності). 
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В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені 

законом. Кожне підприємство є юридичною особою, має закінчену систему 

звітності та обліку, системний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку 

з власною назвою, а також товарний знак. 

Головні напрями діяльності: 

‒ вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз (комплексне 

дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності та ціни на продукцію, 

інших вимог покупців товару, методів формування попиту та каналів 

товарообігу, зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства); 

‒ інноваційна діяльність (охоплює науково-технічні розробки, 

технологічну і конструкторську підготовку виробництва, впровадження 

технічних, організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної 

політики на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо; 

‒ виробнича діяльність (обґрунтування обсягу виготовлення продукції 

певної номенклатури й асортименту відповідно до потреб ринку; формування 

маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції, їх 

оптимізація відносно виробничих можливостей підприємства; збалансування 

виробничої потужності та програми випуску продукції на поточний і кожний 

наступний рік прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхідними 

матеріально-технічними ресурсами; розробка і дотримання узгоджених у часі 

графіків випуску продукції); 

‒ комерційна діяльність (реклама, організація збуту продукції, розвиток 

системи товарних бірж, стимулювання покупців); 

‒ післяпродажний сервіс (гарантійне обслуговування, пуско-

налагоджувальні роботи, забезпечення запчастинами тощо). 

До інтегрованих напрямів належать: економічна діяльність (стратегічне і 

поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, система оплати праці, 

ресурсне забезпечення виробництва, зовнішньоекономічна та фінансова 

діяльність тощо); соціальна діяльність. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Правові основи функціонування підприємства. 

2. Особливості визначення головних напрямів діяльності підприємств 

різних форм власності та сфер діяльності. 

3. Мета створення й особливості функціонування об’єднань підприємств. 

4. Активізація підприємницької діяльності в Україні. 

5. Тенденції та проблеми розвитку малих підприємств в Україні. 

6. Державне регулювання діяльності підприємств. 

Контрольні питання 

1. Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої 

сфери. 

2. Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки 

підприємства. 

3. Чи є ознаками підприємства такі положення: 

‒ складання закінченого бухгалтерського балансу; наявність печатки з 

найменуванням підприємства; 

‒ майно господарюючого суб’єкта обліковується на балансі вищої 

організації; 

‒ збитки господарюючого суб’єкта покриваються за рахунок 

перерозподілу доходів інших господарюючих суб’єктів; 

‒ господарюючий суб’єкт має статут, що визначає напрям його 

господарської діяльності; 

‒ володіє правом складати договори, несе юридичну й економічну 

відповідальність за їх виконання. 

4. Чи можна назвати підприємством (якщо ні, то чому) такі господарюючі 

суб’єкти: їдальню, що входить у склад промислового підприємства, майно якої 

знаходиться на балансі останнього; універсам; універмаг; сім’ю, що займається 

вирощуванням картоплі в особистому господарстві та реалізацією її на 

колгоспному ринку; школу; міську лікарню; ресторан. 
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5. У чому полягають економіко-правові основи функціонування 

підприємств? 

6. Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність 

підприємств? 

7. Назвіть права підприємства, що йому надані Господарським кодексом 

України. 

8. За якими ознаками класифікують підприємства? 

9. Надайте характеристику організаційно-правового механізму 

функціонування різних видів підприємств. 

10. Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні 

характеристики? 

11. Які чинники зовнішнього середовища впливають на функціонування 

підприємства? 

Література: [2, c. 2–6; 5, c. 9–24; 8, c. 10–17]. 

 

Практичне заняття № 2‒3 

Тема. Основні засоби підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання сутності, класифікації та 

особливостей функціонування основних засобів підприємства, а також 

розвинути практичні навички з розрахунку вартості основних засобів, 

амортизаційних відрахувань і показників використання основних засобів 

підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні фонди – це сукупність створених суспільною працею 

матеріально-речових цінностей, які цілком і в незмінній формі діють протягом 

тривалого часу (більше одного року) і поступово втрачають свою вартість у 

міру спрацювання, переносять її частинами на вартість виготовленої продукції. 

Будь-який об’єкт, який належить до основних фондів, має декілька 

вартісних оцінок, зокрема: первісну, відновну, залишкову, справедливу, 

ліквідаційну. Це обумовлено терміном функціонування основних фондів, 
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зміною їх відтворення в окремі періоди часу. 

Первісна вартість – це вартість основних фондів у момент їх придбання 

та взяття на баланс або введення в експлуатацію: 

Вп = Впр+Вд +Вм + Взд + Він     (1.1) 

або 

Вп = Всп+ Вобл + Вз + Він,     (1.2) 

де Впр – витрати на придбання об’єкта основних фондів, грн; Вд – витрати на 

доставку об’єкта основних фондів, грн; Вм – витрати на монтаж об’єкта 

основних фондів, грн; Вз.д – витрати на запуск у дію об’єкта основних фондів, 

грн; Всп – витрати на спорудження об’єкта, грн; Вобл – витрати на обладнання, 

що встановлюється на спорудженому об’єкті, грн; Він – інші супутні витрати, 

пов’язані з придбанням або спорудженням об’єкта основних фондів, грн. 

Відновна вартість основних фондів – це вартість їхнього відтворення у 

нинішніх умовах з урахуванням сучасного рівня цін, норм і розцінок: 

t

пр

n

в

П

В
В













 




100
1

,      (1.3) 

 

де Вп – первісна вартість об’єкта основних фондів, грн; Ппр – річний приріст 

продуктивності праці в країні, %; t – кількість років, що пройшли від року 

створення діючого об’єкта основних фондів. 

Відновна вартість основних фондів з урахуванням їх зносу: 

В
зн

в = Вв – (t · АВ),             (1.4) 

де АВ – щорічна сума амортизаційних відрахувань. 

Залишкова вартість об’єкта основних фондів характеризує ту частину 

вартості основних фондів, яка ще не перенесена на виготовлену продукцію, або 

різниця між вартістю, за якою об’єкт основних фондів був узятий на баланс 

підприємства (первісною або відновною) та сумою зносу, накопиченого за весь 

термін експлуатації об’єкта: 

Вз = Вп ‒ Сзн, (1.5) 
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де Вз – залишкова вартість об’єкта основних фондів; Вn – первісна вартість 

об’єкта основних фондів; Сзн – сума накопиченого зносу об’єкта основних 

фондів за весь термін його експлуатації. 

Залишкова вартість за чинним бухгалтерським обліком називається також 

балансовою вартістю основних фондів. 

Ліквідаційна вартість – це сума, яку підприємство очікує отримати від 

реалізації та ліквідації об’єкта основних фондів після закінчення терміну його 

експлуатації за вирахуванням очікуваних витрат, пов’язаних з його реалізацією 

або ліквідацією.  

Різниця між первісною вартістю основних фондів та ліквідаційною 

вартістю об’єкта основних фондів становить вартість об’єкта основних фондів, 

що амортизується. 

За наявності інформації про термін придбання та вибуття основних 

фондів, середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою: 

1212

21 rВrП
ВВ поч





 ,          (1.6) 

де Впоч – вартість основних фондів на початок періоду; П, В – вартість 

відповідно введених і виведених основних фондів протягом періоду; r1, r2 – 

кількість повних місяців відповідно з моменту введення та вибуття основних 

фондів до кінця періоду. 

У процесі функціонування основні фонди поступово зношуються, 

втрачаючи при цьому свої споживчі властивості. Для відтворення фізично 

спрацьованих основних фондів та заміни технічно застарілих засобів праці 

необхідні кошти, які поступово накопичуються через амортизаційні 

відрахування (амортизація). 

Амортизація – це поступове перенесення вартості основних фондів на 

вартість виготовленої продукції, виконаних робіт і послуг з метою їх повного 

відновлення. 

Норма амортизації – це річні відсотки відшкодування вартості зношеної 

частини основних фондів. 
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Норми амортизації обчислюються за такою формулою: 

100





квn

лn

а
ТВ

ВВ
Н ,         (1.7) 

 

де Вп, Вл – відповідно первісна та ліквідаційна вартість об’єкта основних 

фондів; Ткв – термін корисного використання, роки. 

Показниками динаміки (руху) основних фондів є коефіцієнт оновлення та 

коефіцієнт вибуття, які розраховуються на основі балансу основних фондів. 

Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається за формулою: 

100
кін

он
В

П
К .          (1.8) 

Коефіцієнт вибуття основних фондів визначається за формулою: 

100
поч

в
В

В
К ,          (1.9) 

де Вкін, Впоч – вартість основних фондів відповідно на кінець і на початок 

періоду; П, В – вартість відповідно введених і виведених з експлуатації 

основних фондів. 

Для оцінювання ефективності використання основних фондів 

застосовуються показники фондовіддачі, фондоємності та фондоозброєності. 

Фондовіддача визначається за формулою: 

В

Q
ФВ  ,         (1.10) 

 

де Q – обсяг виготовленої продукції; B  – середньорічна первісна вартість 

основних виробничих фондів.  

Фондоємність розраховується за формулою: 

Q

В
ФЄ  ,      (1.11) 

Фондоозброєність визначається як відношення вартості основних 

виробничих фондів до чисельності промислово-виробничого персоналу 

(працівників основної діяльності): 

ПВПЧ

В
ФО  ,           (1.12) 
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де В  – середньорічна первісна вартість основних виробничих фондів;           

ПВПЧ  – середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу (або 

робітників). 

Завдання до теми 

Завдання 1. На основі даних таблиці 1.1 необхідно: 

1. Розрахувати балансову (залишкову) вартість основних засобів. 

2 Визначити амортизаційні відрахування кожного об’єкта основних 

засобів у поточному році. 

Таблиця 1.1 ‒ Початкова вартість основних фондів, тис. грн 
 

Найменування 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Об’єкти основних засобів                 

1. Будівлі   600 500 399 400 650 620 630 560 530 542 580 852 652 635 698 

2. Споруди   42,1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

3. Передавальні пристрої 29,7 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

4. Машини і устаткування 950 964 954 963 962 958 987 958 942 936 946 981 971 982 949 

5. Транспортні засоби 60,3 60,2 63,2 67,1 69,2 66,6 65,3 64,2 70,1 69 63 65 67 63 62 

6. Інструмент   82,2 90 92 93 91 96 95 94 98 78 100 152 96 55 69 

7. Виробничий інвентар 15,7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19,5 20 21 22 

8. Господарський інвентар 12,4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19,5 18,6 17,4 16,2 

9. Інші основні фонди 17,2 20 22 23 24 21 21,1 23,2 25,5 17,9 16,2 19,7 17,2 17,6 17,9 

10. Комп’ютери, мобільні 

телефони  
24,5 23 22 21 20 26 21 25 29 24 28 27 30 19 18 

Коефіцієнт 
зносу 

ІІІ група 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

ІV група 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

V група 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

VІ група 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Вартість  придбаних   
у розрахунковому 
році: (тис. грн / місяць) 

                

                

‒ машин і устаткування 
301/ 300/ 305/ 306/ 307/ 308/ 309/ 302/ 303/ 302/ 298/ 299/ 280/ 299/ 321/ 

03 03 04 05 06 07 08 09 02 06 03 04 07 10 02 

‒ транспортних засобів 
12,8/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 10/ 11/ 11,5/ 12,5/ 13,5/ 14,5/ 

09 10 11 02 05 03 11 05 08 09 07 08 06 09 04 

Вартість вибувших у 
розрахунковому році:  
(тис. грн/ місяць) 

                

‒ інструменту 
14,7

/ 

05 

14,1/ 

05 

14,2/ 

06 

14,3/ 

08 

14,0/ 

06 

14,5/ 

10 

14,8/ 

09 

14,9/ 

08 

14,7/ 

06 

15/ 

05 

15,1/ 

04 

15,2/ 

03 

15,4/ 

02 

15,6/ 

11 

15,7

/ 

07 

‒ виробничого інвентарю 3/10 5/10 3/03 4/06 5/07 8/09 9/11 5/06 9/08 10/06 6/06 7/08 4/10 6/11 7/09 

Річний обсяг виробленої 
продукції, тис. грн 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1750 1650 1850 1250 1350 1420 1550 1269 1458 

Середньооблікова 
чисельність персоналу, чол. 

450 350 369 400 456 478 489 456 452 463 412 489 465 435 420 
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3. Визначити середньорічну вартість основних фондів, розрахувати 

коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів. 

4. Визначити показники використання основних фондів у поточному році. 

Завдання 2. Є дані по підприємству (табл. 1.2). Необхідно визначити: 

1. Вартість основних фондів за різними видами їх оцінювання. 

2. Суму амортизаційних відрахувань прямолінійним методом. 

3. Показники технічного стану основних фондів. 

Таблиця 1.2 – Початкові дані 

Найменування 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10 11 12 13 14 15 
1. Ціна придбання 10 12 15 18 20 11  13 14 17  16 19 10 12 15 20 
ОФ, тис. грн   

                 

2. Транспортні ви- 1,2 1,5 1,3 1,1 1,3 1,2  1,4 1,5 1,2  1,3 1,4 1,6 1,1 1,5 1,1 
трати, тис. грн   

                 

3. Вартість монтаж- 0,8 0,5 1,1 0,6 0,7 1,1  0,8 0,9 0,5  0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 
них робіт, тис. грн   

                 

4. Виведені з екс-                  

плуатації протягом 2 4 6 3 2 5  4 6 7  8 9 5 3 6 8 

року, тис. грн                  

5. Місяць виведення 1 3 2 5 4 6  7 9 8  10 11 2 4 6 9 

6. Введено в екс-                  

плуатацію ОФ про- 7 8 9 7 8 10  6 9 5  11 14 15 16 12 10 

тягом року, тис. грн                  

7. Місяць введення 10 9 8 7 6 5  4 3 2  1 11 8 6 7 5 
8. Витрати на капі-                  

тальний ремонт, тис. 3 4 5 6 5 3  4 2 4  3 6 5 4 3 2 

грн                  
9. Нормативний 5 6 7 8 9 10  3 4 5  6 7 8 9 5 10 
строк служби, років   

                 

10. Вартість метало-                  

брухту від ліквідації 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  0,1 0,8 0,3  0,2 0,5 0,6 0,7 0,4 1 

ОФ, тис. грн                  
11. Вартість робіт з 

0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 0,3 
 

0,4 0,5 0,4 
 
0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 0,8 

демонтажу, тис. грн   
 

Контрольні питання 

1. Наведіть визначення сутності основних фондів та їх призначення в 

підприємстві. 

2. Назвіть ознаки, за якими класифікують основні фонди підприємства. 

3. Надайте класифікацію основних фондів за ознакою функціонального 

призначення, участі у виробничих процесах. 
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4. Які оцінювання використовують для визначення наявності та руху 

основних фондів? 

5. Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою 

метою вони використовуються? 

6. Які види зносу основних фондів ви знаєте?  

7. Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства. Які 

методи амортизації основних фондів підприємства існують? 

8. Дайте характеристику показникам, що характеризують ступінь зносу 

й інтенсивність відновлення основних фондів підприємства. 

9. За якими показниками визначають ефективність використання 

основних фондів? Наведіть алгоритми їх розрахунку і надайте економічну 

характеристику кожного. 

Література: [3, c. 56–79; 4, c. 25–54; 5, c. 56–72; 7, c. 43–64; 8, c. 100–110]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Виробнича потужність підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні 

навички з розрахунку виробничої потужності механічного та складального 

цеху. 

Короткі теоретичні відомості 

Виробнича потужність – це максимально можливий випуск продукції 

підприємством (цехом, підрозділом, ділянкою тощо) за умови найповнішого 

використання обладнання та виробничих площ, застосування передової 

технології, прогресивних форм і методів організації виробництва. 

Виробнича потужність групи технологічного обладнання (Мi,) де 

виконується і-та технологічна операція під час виготовлення конкретного 

виробу, визначається за формулою: 

i

вір

І
t

КСФ
М


 ,        (1.13) 
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де Фр – режимний фонд часу роботи обладнання за розрахунковий (плановий) 

період (за рік, квартал, місяць тощо), хв, визначається за формулою: 
 

Фр = Fр · P · Tзм· (1 ‒ α), (1.14) 

де Fр – число робочих днів за плановий період; P – число змін; Tзм – тривалість 

зміни, хв; α – втрати часу (у відносних одиницях) на плановий ремонт, 

налагодження обладнання та технологічні перерви, (α = 0,02 – 0,12); Сі – число 

одиниць взаємозамінюваного обладнання, шт.; Кв – коефіцієнт виконання норм, 

(Кв = 1,01 та вище); ti – час виконання і-тої технологічної операції, хв. 

Якщо виготовлення виробу потребує виконання декількох різних 

операцій і по кожній з цих операцій виробнича потужність обладнання різна, то 

виробнича потужність цеху – М (дільниці) по даному виробу визначається за 

мінімальним значенням виробничої потужності (Мi min) групи обладнання однієї 

із операцій. Тобто: 

М = Мі тіп..     (1.15) 

Коефіцієнт завантаження групи обладнання (Кі), де виконується і-та 

технологічна операція, визначається за формулою: 

і

і
М

М
К  .         (1.16) 

Середній коефіцієнт завантаження обладнання по цеху (дільниці) (Кс) 

можна визначити за формулою: 



 


Z

i

Z

ii

с

C

CK

К

1

1

)(

,    (1.17) 

де Z – число операцій; Сі – число одиниць обладнання на кожній операції, шт. 

Виробнича потужність складального цеху або дільниці (МС) 

розраховується за формулою: 

цв

вцр

с
ТуS

КSФ
M






)1(


,          (1.18) 



 17 

де Фр – режимний фонд часу роботи цеху, ділянки за розрахунковий (плановий) 

період, хв; Sц – загальна площа цеху, м
2
; β – частина площі цеху, яка 

використовується під виробничий процес. Тоді SЦ · β ‒ корисна (виробнича) 

площа цеху, м
2
; Sв – площа, яку безпосередньо займає виріб (верстак, стіл, на 

якому проводиться складання виробу тощо), м
2
; 

Sв = а · b, (1.19) 

y – коефіцієнт (у відносних одиницях), який ураховує площу підходів, під’їздів 

до робочого місця тощо; тоді: SB ∙ (1 + y) ‒ робоча зона складання виробу, м
2
;   

Тц – тривалість виробничого циклу виготовлення виробу, хв; Кв – коефіцієнт 

виконання норм, який планується; a, b – габарити виробу в плані, м; 

Коефіцієнт використання виробничої площі (Кпл) розраховується за 

формулою: 

c

пл
M

N
К  ,           (1.20) 

 

де N – число виробів, які були виготовлені за розрахунковий період часу, шт. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Для виготовлення виробу необхідно виконати 6 

технологічних операцій на різних групах обладнання. Робота виконувалась в 

цеху протягом місяця, у якому було Fр = 22 робочих дні, в Р змін по 8 годин, 

витрати часу на плановий ремонт 0,05. Середній коефіцієнт виконання норм 

часу 1,05. Дані наведені в табл. 1.3. 

Визначити: 

1. Виробничу потужність обладнання кожної з шести операцій. 

2. Виробничу потужність цеху. 

3. Коефіцієнт завантаження кожної групи обладнання. 

Завдання 2. У складальному цеху здійснюється складання виробу. 

Визначити річну виробничу потужність складального цеху на підставі даних, 

наведених у табл. 1.4. 
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Таблиця 1.3 ‒ Початкові дані 

Н
о

м
ер

 в
ар

іа
н

та
 

Номер технологічної операції 

Ч
и

сл
о

 з
м

ін
 Р

 1 2 3 4 5 6 
Н

о
р

м
а 

ч
ас

у
, 

t 1
, 

х
в
 

Ч
и

сл
о

 о
д

и
н

и
ц

ь
 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
 С

1
 

Н
о

р
м

а 
ч

ас
у
, 

t 2
, 

х
в
 

Ч
и

сл
о

 о
д

и
н

и
ц

ь
 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
 С

2
 

Н
о

р
м

а 
ч

ас
у
, 

t 3
, 

х
в
 

Ч
и

сл
о

 о
д

и
н

и
ц

ь
 

о
б

л
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н
ан

н
я
 С

3
 

Н
о

р
м

а 
ч

ас
у
, 

t 4
, 

х
в
 

Ч
и

сл
о

 о
д

и
н

и
ц

ь
 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
 С

4
 

Н
о

р
м

а 
ч

ас
у
, 

t 5
, 

х
в
 

Ч
и

сл
о

 о
д

и
н

и
ц

ь
 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
 С

5
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1 2 3 5,1 7 4,1 6 8,2 12 3,6 5 9 13 1 

2 6 12 6,2 12 8,9 18 3,1 6 12,1 24 7,6 15 2 

3 6 15 4,1 10 3,2 8 12,2 30 2,2 5 8,1 20 3 

4 12 14 5 6 7 8 9 10 12 14 23 26 3 

5 2 6 3,1 9 4,6 14 3 9 8,2 25 5,1 15 2 

6 1,5 6 2,1 8 0,9 4 7,1 28 1,9 8 3,1 12 1 

7 6 3 23 11 8,1 4 10,2 5 7,9 4 16,4 8 2 

8 6 2 23 8 12,2 4 8,9 3 6,1 2 24,5 8 3 

9 5 8 2,6 4 6,6 10 12 19 7,1 12 10 16 2 

10 6,1 9 5,1 7 10 14 12 17 23 32 1,9 3 1 

11 3,1 5 4,9 8 10 17 5,5 19 8 13 1,2 2 1 

12 7 14 4,8 9 7,1 14 23 45 9,3 19 2,5 5 2 

13 32 16 4,4 2 9,8 5 21 10 6,1 3 8,1 4 3 

14 43 21 3,9 2 9,5 5 21 11 7,9 4 3,7 2 3 

15 6 2 8,9 3 42 15 23 8 12 4 9,2 3 3 

 

Таблиця 1.4 ‒ Початкові дані 

Н
о

м
ер

 

в
ар

іа
н

та
 

Загальна площа 

цеху Sц, м
2
 

Коефіцієнт 

використання 

площі, β 

Габарити 

виробу  

в плані,  

a х b, м
2
 

Коефіцієнт, який 

враховує підходи  

та під’їзди  

до робочого місця, у 

Тривалість 

виробничого циклу 

складання виробу, 

Тц, хв  

Число 

змін, Р 

1 2 3 4 5 6 7 

1 560 0,8 3,2х2,1 0,4 13 3 

2 650 0,9 2,1x1,9 0,7 8 3 

3 564 0,6 6,1х2,4 0,6 5 2 

4 1376 0,98 1,2x1,1 0,3 4 2 

5 867 0.5 1,3x1,4 0,4 3 1 

6 598 0,74 0,8x1,2  0,5  7  1 

7 988 0,46 0,9x1,4  0,3  6  3 

8 593 0,49 0,7x2,1 0,8 5 3 

9 983 0,85 2,3х0,87  0,67  9  3 

10 1000 0,62 1,9x0,9  0,2  8  3 

11 1487 0,84 5,5х1,2 0,43 4 1 

12 598 0,55 3,2x1,4 0,54 3 1 

13 650 0,72 2,2x1,1 0,58 6 1 

14 967 0,96 2,1x0,9 0,28 7 1 

15 600 0,48 0,87x3,6 0,32 8 2 

 

Протягом року цех працював 254 робочих дні, по Р змін, тривалість  

зміни – 8 годин, витрати часу на переналагодження складальної площі – 0,07. 

Коефіцієнт виконання норм часу – 1,08. 
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Контрольні питання 

1. Сформулюйте поняття виробничої потужності підрозділу. 

2. Від яких чинників залежить виробнича потужність технологічного 

обладнання? 

3. Від яких чинників залежить виробнича потужність складального цеху 

або дільниці? 

5. Як визначити режимний фонд часу роботи технологічного 

обладнання? 

6. Перелічіть види втрати часу, коли простоює технологічне обладнання. 

7. Як визначається коефіцієнт завантаження для обладнання? Назвіть 

його величину для мінімального значення виробничої потужності. 

8. Як визначається коефіцієнт використання робочої площі? 

Література: [6, c. 63–82; 19, c. 84–102; 22, c. 133–154]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Оборотні засоби підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні 

навички з розрахунку нормативів оборотних засобів у виробничих запасах, у 

незавершеному виробництві, у запасах готової продукції та показників 

ефективності використання оборотних засобів підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Оборотні засоби – це частина виробничих фондів підприємства, яка 

повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення 

продукції та повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції. 

У матеріально-предметному вираженні оборотні засоби є грошовими 

коштами, авансованими у запаси, частина з яких є предметами праці – речами, 

на які спрямовується людська праця, тобто все, що обробляється, 

перетворюється під впливом праці (сировина, матеріали) на продукти праці 

(вироби). 
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У грошовому вираженні оборотні засоби є коштами: в касі, на 

розрахунковому рахунку підприємства в банку, у розрахунках підприємства з 

постачальниками, покупцями продукції, працівниками, за претензіями, 

кредитами банків тощо. 

Нормовані оборотні засоби – це оборотні засоби, на які встановлені 

нормативи. До нормованих оборотних засобів належать виробничі запаси, 

незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів і запаси готової 

продукції. 

Ненормовані оборотні засоби – це оборотні засоби, на які нормативи не 

встановлюються. До них належать грошові засоби та засоби в розрахунках. 

Нормування оборотних засобів обумовлено потребою визначення 

мінімального розміру оборотних засобів, необхідного для забезпечення 

безперервного та ритмічного функціонування підприємства. 

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах визначається за 

формулою: 

Нвз = Пд · Нз, (1.21) 

де Пд – середньоденна потреба підприємства в певному виді матеріальних 

ресурсів; Нз – норма запасу певного виду матеріальних ресурсів, дні. 

Норма запасу матеріальних ресурсів (Нз) містить: транспортний, 

технологічний, підготовчий, поточний і страховий запаси. 

Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві (Нн.в.) 

створюється для забезпечення безперервного та ритмічного випуску продукції і 

залежить від обсягу виробництва, тривалості виробничого циклу і рівня 

наростання витрат у незавершеному виробництві. 

Величина нормативу оборотних засобів у незавершеному виробництві 

визначається за формулою: 
 

Нн.в. = Qд · Тв.ц. · Кн.в., (1.22) 

де Qд ‒ середньоденний обсяг випуску продукції, розрахований за виробничою 

собівартістю; Тв.ц. ‒ тривалість виробничого циклу; Кн.в. ‒ коефіцієнт наростання 

витрат на виробництво продукції. 
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Коефіцієнт наростання витрат характеризує ступінь готовності виробів і 

визначається за умови рівномірного нарощування витрат за формулою: 

1

1 )(5,0

C

MCM
Кнв


  або 

10

10 5,0

СС

СС
Кнв




 ,        (1.23) 

де М – сума матеріальних витрат на виробництво одного виробу;                       

С1 ‒ собівартість одиниці виробу; С0 ‒ одноразові витрати на початку циклу 

виготовлення продукції. 

Середньоденний обсяг випуску продукції (Qд) розраховується за 

формулою: 

Д

Q
Qд  ,          (1.24) 

де Q ‒ обсяг виготовленої продукції, оцінений за виробничою собівартістю;      

Д – кількість днів у періоді. 

Норматив оборотних засобів у запасах готової продукції на складі 

підприємства, що призначена для продажу (Нгп), визначається, як добуток 

одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Qд) на норму 

запасу готової продукції на складі в днях (НЗ): 

Нгп = Qд · НЗ.            (1.25) 

Сукупний норматив оборотних засобів підприємства (Нс) дорівнює сумі 

нормативів усіх елементів нормованих оборотних засобів: 

Нс= Нвз + Ннв + Нмп + Нгп,           (1.26) 

де Нвз ‒ норматив оборотних засобів у виробничих запасах; Ннв ‒ норматив 

оборотних засобів у незавершеному виробництві; Нмп ‒ норматив оборотних 

засобів у витратах майбутнього періоду; Нгп ‒ норматив оборотних засобів у 

запасах готової продукції. 

Для оцінювання ефективності використання оборотних засобів 

застосовується низка показників. 
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Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, швидкість обороту) 

визначається за формулою: 

ОЗ

Р
Коб  ,           (1.27) 

де Р – виручка від реалізації; ОЗ – середній залишок оборотних засобів. 

Коефіцієнт завантаження – величина, обернена коефіцієнту оборотності: 

Р

ОЗ
К з  .          (1.28) 

Тривалість одного обороту в днях обчислюється за формулою: 

Р

ОЗТ

ОЗР

Т

К

Т
О

об




/
,         (1.29) 

де Т – кількість днів у періоді (вважається, що для місяця Т = 30, кварталу         

Т = 90, року Т = 360); Р – виручка від реалізації. 

Вивільнення (додаткове залучення) оборотних засобів розраховується за 

такими формулами: 

Т

Р
ОООЗ 2

12 )(  ,         (1.30) 

обК

Р
ОЗОЗ 2

2  ,         (1.31) 

де О2, О1 – тривалість одного обороту відповідно у звітному та попередньому 

періодах (або за планом); Р2 – обсяг реалізації за звітний період;                      

Коб1 – коефіцієнт оборотності у попередньому періоді. 

Завдання до теми 

Завдання 1. На основі даних таблиці 1.5 необхідно: 

1. Розрахувати норматив оборотних засобів у виробничих запасах, 

незавершеному виробництві та запасах готової продукції в поточному і 

наступному роках. 

2. Визначити сукупний норматив оборотних засобів підприємства у 

поточному і наступному роках. 
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3. Розрахувати показники ефективності використання оборотних засобів 

(коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість одного обороту 

оборотних засобів) у поточному і наступному роках. 

4. Визначити величину економії (або перевитрати) оборотних засобів 

унаслідок зміни тривалості одного обороту оборотних засобів. 

Таблиця 1.5 – Початкові дані 
               

Показники 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Витрати на виробництво 

продукції у поточному році 

– всього, тис. грн 

              

7135 7250 7000 7890 8000 7000 6500 8200 7460 7980 8100 7660 7590 

              

У тому числі:               

‒ сировина і основні 

матеріали 
1614 1500 1600 1650 1700 1750 1560 1460 1620 1730 1590 1680 1740 

‒ допоміжні матеріали 298 300 260 250 265  270 283 289 291 269 320 350 278 

‒ комплектувальні вироби 2320 2000 2100 2200 2300 2350 2250 2260 2270 2280 2290 3000 3210 

2. Обсяг товарної продукції 

у поточному році, тис. грн 
9133 9500 9450 9230 9125 9354 8900 8700 8956 8799 9000 9200 8670 

3. Реалізовано продукції у 
поточному році, тис. грн 

8832 8233 8450 8340 8530 8650 8790 8770 8900 8820 8942 8447 8672 

4. Середня тривалість 

виробничого циклу, дні 
22 22 23 22 23  22 23 22 23 22 23 22 23 

5. Норми запасу оборотних 

засобів під запаси, дні: 

              

              

‒ сировини і основних 

матеріалів 
10 20 30 22 25  26 15 13 14 18 19 21 24 

‒ допоміжних матеріалів 20 30 40 50 60  25 35 45 55     

‒ комплектувальних виробів 10 20 15 13 16  14 11 12 10 19 18 12 10 

‒ готової продукції 2 10 3 8 9  4 6 7 10 2 5 6 8 

6. Витрати на виробництво 

продукції в наступному році 

– всього, тис. грн 

5989 5800 5700 5900 5890 5780 6000 5630 5760 5840 5846 6100 7000 

У тому числі:               

‒ сировина і основні 

матеріали 
1514 1400 1500 1590 1650 1700 1660 1660 1700 1720 1600 1540 1680 

‒ допоміжні матеріали 248 290 250 245 230  268 269 274 266 250 330 340 250 

‒ комплектувальні вироби 2120 1500 1900 2000 2200 2160 2080 1900 2130 1980 2030 2800 2950 

7. Запланований обсяг 

продукції на наступний рік, 

тис. грн: 

              

‒ товарної 6032 6100 6520 5890 5990 6145 6220 6120 6000 5880 5970 6135 6400 

‒ реалізованої 5633 5600 5500 5620 5460 5489 5578 5700 5720 5630 5670 5700 5540 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «оборотні засоби» підприємства. 
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2. Розкрийте сутність оборотних засобів і визначте основні риси, які 

відрізняють їх від основних засобів підприємства. 

3. Які елементи належать до складу оборотних засобів підприємства? 

4. За якими класифікаційними ознаками поділяються оборотні засоби 

підприємства? 

5. За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання 

оборотних засобів підприємства? 

6. Які методи нормування оборотних засобів існують? 

Література: [1, c. 25, c. 35; 6, с. 122–134]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Персонал підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути навички із 

розрахунку чисельності робітників, які працюють відрядно або погодинно, 

необхідних для виконання конкретного технологічного процесу. 

Короткі теоретичні відомості 

Чисельність основних робітників визначається за трьома методами: за 

трудомісткістю виробничої програми; за нормами виробітку; за нормами 

обслуговування. 

За трудомісткістю виробничої програми чисельність робітників 

визначається за такою формулою: 

внрч

n

i

iI

ор
КФ

tN

Ч






1

,          (1.32) 

де Nі – річна виробнича програма випуску і-го виробу в натуральному 

вираженні; tі – планова трудомісткість одиниці продукції і-го виду, нормо-год.; 

Фрч – ефективний фонд робочого часу одного робітника, год.; Квн – коефіцієнт 

виконання норм; п ‒ кількість найменування виробів. 
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Оскільки у формулі (1.32) використовується поняття «фонд робочого 

часу», розглянемо детальніше види фондів робочого часу. Розрізняють такі 

фонди робочого часу: 

– календарний фонд робочого часу – це кількість календарних днів у 

плановому періоді; 

– номінальний фонд робочого часу – це кількість днів у плановому 

періоді, окрім вихідних і святкових днів. Обчислюється шляхом віднімання 

кількості вихідних і святкових днів від календарного фонду; 

– ефективний (корисний) фонд робочого часу – це різниця між 

номінальним фондом робочого часу та кількістю планових невиходів робітника 

визначається за формулою: 
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де Фн – номінальний фонд часу роботи одного робітника за плановий період 

(хв): 

  змвкн ТДДФ  ,           (1.34) 

Дк – число календарних днів у плановому періоді; Дв – число вихідних і 

святкових днів у плановому періоді; Тзм – тривалість зміни, хв; tц – величина 

цілодобових втрат робочого часу для середньостатистичного робітника, який 

працює на цій роботі, %; tв – величина внутрішньозмінних втрат робочого часу 

для середньостатистичного робітника, який працює на цій роботі, %. 

За нормами виробітку чисельність робітників визначається за такою 

формулою: 

внрчв

р

ор
КФМ

Q
Ч


 ,          (1.35) 

де Qр – обсяг випуску продукції в натуральних одиницях; Мв – годинна норма 

виробітку на 1 робітника в тих самих одиницях виміру. 
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За нормами обслуговування чисельність працівників визначається за 

такою формулою: 

о

ос
ор

Н

КрС
Ч


 ,          (1.36) 

де С – кількість одиниць обладнання, яке обслуговується; р – кількість змін;   

Кос – коефіцієнт облікового складу (відношення явочної чисельності до 

облікової); Но – норма обслуговування, тобто, кількість одиниць обладнання, 

що обслуговує один робітник. 

Чисельність допоміжних робітників на нормованих роботах визначається 

аналогічно, а на ненормованих роботах їх визначають або за кількістю робочих 

місць, або за нормативами чисельності (явочна чисельність робітників за 

зміну): 

Чдр = Сд · р · Кoс,      (1.37) 

де Сд – кількість робочих місць допоміжних робітників. 

Завдання до теми 

Завдання 1. На основі даних таблиці 1.6 необхідно: 

1. Розрахувати чисельність основних робітників за трудомісткістю 

виробничої програми. 

2. Розрахувати чисельність основних робітників за нормами виробітку. 

3. Розрахувати чисельність основних робітників за нормами 

обслуговування. 

4. Розрахувати чисельність допоміжних робітників. 

Контрольні питання 

1. Визначте сутність понять «трудові ресурси», «трудовий колектив», 

«кадри», «персонал». 

2. Наведіть склад і структуру виробничого персоналу. 

3. Які ознаки покладено в основу класифікації персоналу підприємства? 

4. Що таке кваліфікація працівника? 
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Таблиця 1.6 – Початкові дані 

Показники 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Виробнича 
програма, тис. шт. 

99 100 89 75 89 100 90 95 87 79 83 95 94 96 98 

2. Трудомісткість 
виготовлення 1 
виробу, н.год./шт. 

10 8 7 9 6 5 4 3 5 6 4 2 3 5 6 

3. Кількість 
вихідних і святкових 
днів за рік 

114 112 113 111 110 111 110 112 113 114 112 113 111 114 110 

4. Тривалість 
робочої зміни, год. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

5. Внутрішньозмінні 
втрати робочого 
часу, % 

5 4 3 2 1,5 2 4 3 5 2,5 3 4 2 5 1,5 

6. Коефіцієнт 
виконання норм 

1,1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,04 1,02 1,03 1,05 

7. Обсяг випуску 
продукції, т 

15 20 30 45 50 60 70 80 90 100 85 75 65 55 40 

8. Годинна норма 
виробітку на 1 
робітника, кг  

10 5 6 8 2 3 4 7 9 8 2 5 10 6 3 

9. Кількість одиниць 
обладнання, яке 
обслуговується 

10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 

 

5. Дайте визначення поняття «продуктивність праці» та розкрийте його 

економічний зміст. 

6. Охарактеризуйте систему показників, за допомогою яких вимірюють 

продуктивність праці. 

7. Розкрийте чинники, які визначають чисельність працівників на 

підприємстві. 

8. Наведіть порядок визначення чисельності окремих категорій 

працівників. 

9. Які коефіцієнти розраховують для оцінювання складу персоналу? 

Наведіть алгоритм їх розрахунків. 

10. Дайте характеристику показників, що визначають рух персоналу, 

наведіть порядок їх розрахунку. 

Література: [3, c. 161–175; 6, c. 182–198; 19, c. 156–174]. 
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Практичне заняття № 7‒8 

Тема. Оплата праці на підприємстві 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні 

навички з розрахунку заробітної плати працівників за різними формами та 

системами оплати праці. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це 

винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов 

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 

праці та господарської діяльності підприємства. 

Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система. 

Тарифна система ‒ сукупність нормативів, за допомогою яких регулюється 

рівень заробітної плати працівників за галузями і регіонами, а також залежно 

від видів виробництва, кваліфікаційних ознак, характеру та умов праці різних 

категорій працівників. 

Тарифна система складається з таких елементів: тарифної сітки, тарифних 

ставок, надбавок і доплат до тарифних ставок, схем посадових окладів і 

тарифно-кваліфікаційних довідників. 

Тарифна ставка ‒ норма, яка визначає розмір оплати праці робітника за 

одиницю часу (годину, день, місяць). Вона встановлюється урядом для кожної 

галузі окремо, як правило, для робітників, працю яких за складністю відносять 

до першого розряду. 

Тарифні ставки наступних розрядів обчислюються множенням тарифної 

ставки першого розряду на відповідний тарифний коефіцієнт: 

ТСі = ТС1 ∙ kі,          (1.38) 

де ТСі, ТС1 ‒ погодинна тарифна ставка і-го та першого тарифних розрядів, 

відповідно, грн/год.; kі ‒ тарифний коефіцієнт і-го розряду. 
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Розмір заробітку працівника найнижчої кваліфікації (першого розряду) за 

відпрацьовану місячну норму часу не може бути нижчим за встановлений 

державою розмір мінімальної заробітної плати. Мінімальна погодинна ставка 

некваліфікованого робітника визначається так: 

рч

мін

Ф

ЗП
ТС 1 ,          (1.39) 

де ЗПмін ‒ встановлена законодавством мінімальна заробітна плата, грн;          

Фрч ‒ фонд робочого часу за місяць, год. 

Основними формами заробітної плати є погодинна й відрядна.  

За погодинної форми заробітної плати мірою праці є відпрацьований час, 

а заробіток працівникові нараховується згідно з його тарифною ставкою чи 

посадовим окладом за фактично відпрацьований час. 

За відрядної форми заробітної плати мірою праці є вироблена 

працівником продукція (або виконаний обсяг робіт). Розмір заробітку прямо 

пропорційно залежить від її кількості та якості, виходячи з установленої 

відрядної розцінки. 

Системи заробітної плати характеризують взаємозв’язок елементів 

заробітної плати: тарифної частини, доплат, надбавок, премій. 

Системи погодинної форми оплати праці: 

1. Проста погодинна (ЗПпг). Заробіток залежить від тарифної ставки, що 

відповідає присвоєному працівникові тарифному розряду, та відпрацьованого 

ним робочого часу: 

ЗПпг = ТСгі ∙ Тф,          (1.40) 

де ТСгі ‒ погодинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн/год.;             Тф 

‒ фактично відпрацьований час, год. 

2. Погодинно-преміальна (ЗПппр). Згідно з цією системою працівник 

понад оплату, відповідно до відпрацьованого часу і тарифних ставок, отримує 

премію за досягнення певних кількісних і якісних показників. 











100
1 доп

фгіппр

П
ТТСЗП ,         (1.41) 
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де ТСгі ‒ погодинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн/год.; Тф ‒ 

фактично відпрацьований час, год.; Пдоп ‒ відсоток преміальних доплат до 

простої погодинної оплати, %.  

3. Оплата праці за місячними посадовими окладами застосовується для 

працівників, робота яких має стабільний характер, і для керівників, і 

спеціалістів. Оплата праці за місячними посадовими окладами може бути 

простою (заробіток дорівнює встановленому окладу) та преміальною (окрім 

окладу, заробіток містить премію). 

Системи відрядної форми оплати праці: 

1. За прямої індивідуальної системи оплати праці заробіток працівника 

(ЗПпрвідр) нараховується відповідно до кількості виробленої продукції та 

постійних відрядних розцінок за одиницю цієї продукції: 





m

j

фjjпривідр NPЗП
0

,        (1.42) 

де Nфj – фактична кількість виробів j-го найменування, виготовлених за 

відповідний період (шт/год; шт./зміну; шт./міс); m – кількість найменувань 

виробів; Рj ‒ відрядна розцінка за виготовлення одного виробу j-го 

найменування, грн/шт. 

Розцінка за одиницю продукції може визначатися двома способами: 

– як відношення годинної тарифної ставки до норми виробітку за цей же 

час: 

вирН

ТС
Р  ,         (1.43) 

де ТС – погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн/год.; 

Нвир – норма виробітку за годину, шт. 

– множенням годинної тарифної ставки на норму часу на виготовлення 

одиниці продукції: 

Р = ТС ∙ tшт,           (1.44) 

де tшт – норма часу на виготовлення одного виробу (розраховується 

нормувальником), год/шт. 
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2. За непрямої відрядної системи заробіток працівника (ЗПнв) залежить не 

від його особистого виробітку, а від результатів праці працівників, що ним 

обслуговуються. 





n

i

івнфінв РNЗП
1

... ,         (1.45) 

де Nфі ‒ фактично виготовлена кількість продукції і-им основним робітником за 

місяць, одиниць/місяць; Рн.в.і ‒ непряма відрядна розцінка у разі обслуговування 

і-го основного робітника, грн/шт., яку визначають за формулою: 

плі

д

івн
Nn

ТС
P


... ,     (1.46) 

де ТСд ‒ денна тарифна ставка допоміжного робітника, грн/день; n ‒ кількість 

основних робітників, які обслуговуються допоміжними робітниками;             

Nплі – запланований обсяг випуску продукції і-тим основним робітником, 

одиниць/день. 

3. За відрядно-преміальної системи заробіток працівника (ЗПвпр) містить 

відрядний заробіток і премію за досягнення встановлених індивідуальних або 

колективних (кількісних або якісних) показників: 

ЗПвпр = ЗПпрв + П,          (1.47) 

де П ‒ сума преміальних доплат, яка обчислюється за формулою: 

100

.... плплпплв

прв

NПП
ЗПП


 ,        (1.48) 

де Пв.пл. – відсоток преміальних доплат за виконання плану; Пп.пл. – відсоток 

преміальних доплат за перевиконання плану; ΔNпл – відсоток перевиконання 

плану, який розраховується за формулою: 

%100



пл

плф

N

NN
N          (1.49) 

де Nф, Nпл – відповідно, фактичний і плановий обсяг випуску продукції за 

місяць, одиниць/місяць. 

4. За відрядно-прогресивної системи (ЗПвпрог) виробіток, виконаний у 

межах установленої норми, оплачується за звичайними розцінками, а робота, 
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виконана понад норму за прогресивно зростаючими розцінками. Причому 

розцінки прогресивно зростають залежно від ступеня виконання норм. Відсоток 

росту розцінки визначається зі шкали (розроблена на підприємстві) і залежить 

від відсотка перевиконання вихідної бази. 

Величина заробітку робітника розраховується за формулою: 

ЗПвпрог = Nвб ∙ Рзв + (Nф – Nвб)  Рпідв,   (1.50) 

де Nвб – установлена норма виробітку продукції за місяць, одиниць/місяць;     

Nф – фактичний обсяг виробітку продукції за місяць, одиниць/місяць;              

Рзв – звичайна розцінка за виготовлення продукції, грн/шт.; Рпідв – підвищена 

розцінка за виготовлення одиниці продукції, грн/шт., яка визначається за 

формулою: 








 


100
1

Р
РР звпідв ,          (1.51) 

де ∆ Р – відсоток зростання відрядної розцінки, %. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Погодинна тарифна ставка І розряду – 6 грн/год. За працю у 

важких і шкідливих умовах установлена надбавка до тарифної ставки у розмірі 

12 %. Розрахуйте погодинну тарифну ставку VІ розряду для робітників із 

нормальними та шкідливими умовами праці, якщо тарифний коефіцієнт VІ 

розряду – 1,8. 

Завдання 2. Визначити заробітну плату робітника-відрядника, який за 

місяць виготовив 50 виробів А трудомісткістю 1,5 нормо-год./шт. і 80 виробів Б 

трудомісткістю 2,2 нормо-год./шт. за ІV розрядом робіт. Тарифний коефіцієнт 

ІV розряду 1,33. Погодинна ставка І розряду 6 грн/год. Система оплати праці ‒ 

пряма відрядна. 

Завдання 3. Визначити заробітну плату робітника за відрядно-

преміальною системою, якщо він за місяць виготовив 180 виробів при 

плановому завданні 150 шт. Норма часу на виконання операції складає 1,15 

нормо-год., а погодинна тарифна ставка за розрядом робіт становить 9 грн/год. 
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Відсоток доплат за виконання плану становить 10 %, а відсоток доплат за 

кожний відсоток перевиконання плану складає 1 %. 

Завдання 4. Обчислити місячний заробіток швачки ІІІ розряду, якщо за 

місяць нею виготовлено 150 виробів за завданням 132 шт. Трудомісткість 

пошиття виробу 1,2 нормо-год. Вихідна база для нарахування доплат 110 % від 

плану . Погодинна тарифна ставка за розрядом робіт становить 9 грн/год. 

Шкала для визначення відсотка зростання розцінки наведена в таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 – Вихідні дані для розрахунків 

% перевиконання вихідної бази 

для нарахування доплат 
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 

% зростання розцінки 15 25 50 75 100 
 

Завдання 5. Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо 

бригада заробила за місяць 8000 грн. Усі члени бригади працюють у 

нормальних умовах праці. Погодинна тарифна ставка І розряду за нормальних 

умов – 6 грн/год. Робітники V і ІІІ розрядів відпрацювали 170 год./міс., а 

робітники ІV розряду – 150 год./міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами: ІІІ – 

1,2; ІV – 1,33; V – 1,5. 

Завдання 6. Посадовий оклад інженера 2600 грн за місяць. Із 22 днів за 

графіком ним відпрацьовано 17 днів (5 днів хворів). З фонду матеріального 

заохочення йому нарахована премія в розмірі 25 % фактичного заробітку. 

Обчислити місячну заробітну плату інженера з урахуванням премії. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте поняття «мінімальна заробітна плата»? Від чого залежить її 

розмір? 

2. Надайте характеристику понять «тарифна система», «тарифна сітка», 

«система посадових окладів». 

3. Які функції має виконувати заробітна плата в ринковій економіці? 

4. Розкрийте зміст основної заробітної плати і дайте характеристику її 

складових. 
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5. Дайте визначення додаткової заробітної плати й елементів, що 

належать до її складу. 

6. Які компенсаційні та інші заохочувальні виплати належать до 

заробітної плати? 

7. Що лежить в основі організації оплати праці на підприємстві? 

8. Дайте визначення тарифної системи організації оплати праці. 

9. Охарактеризуйте основні складові тарифної системи оплати праці. 

10. Які форми та системи організації заробітної плати застосовуються на 

підприємстві? 

11. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці й особливості її 

використання. 

12. Які системи оплати праці містить відрядна форма? 

13. Що собою являє погодинна оплата праці? 

14. Які системи оплати праці включає погодинна форма? 

15. Як встановлюється система посадових окладів? 

16. Що являє собою преміювання на підприємстві? 

17. Визначте призначення та сферу застосування доплат і надбавок. 

Література: [5, c. 125–138; 7, c. 121–142; 8, c. 175–183; 9, c. 89–104]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Витрати на виробництво та собівартість продукції 

підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні 

навички з розрахунку собівартості одиниці продукції. 

Короткі теоретичні відомості 

Вартісною оцінкою витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, 

послуг) є собівартість продукції. 

Собівартість продукції – це сума грошових витрат підприємства на 

виробництво і збут одиниці продукції, виконання робіт та надання послуг. 

За обсягом витрат, що належать до собівартості продукції, остання 

поділяється на виробничу, яка містить витрати, що пов’язані тільки з 
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виробництвом продукції, та повну (загальну), що складається із витрат на 

виробництво і позавиробничих витрат (витрат за період). До складу 

позавиробничих витрат належать операційні невиробничі витрати 

(адміністративні витрати, витрати на збут, витрати на наукові дослідження та 

розробки). 

Калькуляція собівартості є визначенням витрат за статтями собівартості. 

Об’єктом калькулювання є продукція чи послуги, собівартість яких 

обчислюється. Калькуляційною одиницею є одиниця кількісного вимірювання 

продукції (штуки, тонни, метри тощо). 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», підприємство самостійно встановлює 

перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості. 

Можна виділити такі статті калькуляції витрат на виробництво: 

— сировина та матеріали; 

— купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, послуги сторонніх 

підприємств; 

— паливо й енергія на технологічні цілі; 

— зворотні відходи (вираховуються); 

— основна заробітна плата; 

— додаткова заробітна плата; 

— відрахування на соціальне страхування; 

— витрати на утримання й експлуатацію устаткування (включаючи 

витрати на ремонт); 

— загальновиробничі витрати; 

— втрати від браку; 

— інші виробничі витрати; 

— попутна продукція (вираховується). 

До наведеної номенклатури статей підприємства можуть додавати 

специфічні статті або якісь статті не використовувати. 

Усі наведені вище витрати розподіляються на відповідні об’єкти витрат 

згідно з діючими нормами витрачання матеріалів, затрат праці тощо. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. На базі даних, що наведені в таблиці 1.8, необхідно: 

1) визначити структуру витрат підприємства;  

2) виділити статті прямі та непрямі, умовно-постійні, змінні витрати, 

прості та комплексні;  

3) визначити обсяг умовно-постійних та умовно-змінних витрат, маючи 

на увазі, що загальновиробничі витрати належать до умовно-постійних, у інших 

комплексних статтях вони займають 65 %; 

4) визначити виробничу та повну собівартість.  

Таблиця 1.8 – Вихідні дані для розрахунків 

Статті 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Сировина та 
матеріали, грн 

100 120 130 90 85 76 89 76 105 115 95 110 125 94 86 

2. Покупні 
комплектуючі, 
напівфабрикати, грн 

200 240 250 160 140 150 170 160 200 220 180 220 230 150 160 

3. Паливо, енергія, грн 20 15 10 11 13 14 16 17 21 15 14 16 13 10 19 

4. Зворотні відходи, грн 50 32 22 41 35 25 36 21 34 48 37 29 51 44 50 
5. Основна заробітна 
плата за відрядними 
розцінками, грн 

50 55 45 42 38 40 56 58 47 48 49 39 35 39 46 

6. Додаткова заробітна 
10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 

плати, % 
7. Єдиний соціальний 
внесок, % 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 37 38 

8. Знос спеціальних 
інструментів 

10 1 2 4 3 5 6 8 9 7 10 3 8 5 2 

9. Витрати на утримання 
та експлуатацію 
обладнання, % 

               

50 100 59 65 72 77 85 95 99 53 63 74 82 90 60 

10. Загальновиробничі 
80 150 90 100 110 120 130 140 150 145 135 125 115 95 85 

витрати, % 

11. Адміністративні 
3 7 2 3 5 4 6 7 5 3 6 2 4 7 6 

витрати, % 

12. Витрати на збут, % 2 5 3 5 4 2 3 4 5 2 3 4 5 2 4 
 

Завдання 2. Розрахувати повну собівартість продукції, якщо витрати на 

основні матеріали – 1,1 грн, напівфабрикати зі сторони – 0,26 грн, паливо та 

енергію – 0,6 грн, основну заробітну плату робітників – 0,8 грн, додаткову 

заробітну плату – 0,08 грн, єдиний соціальний внесок – 37,5 %. Річні витрати на 

утримання й експлуатацію обладнання складають 200 тис. грн, 
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загальновиробничі витрати – 360 тис. грн, основна заробітна плата виробничих 

робітників – 100 тис. грн на рік. Адміністративні витрати складають – 5 %, 

витрати на збут – 3 %. 

Завдання 3. Визначити виробничу собівартість виробу за такими даними: 

витрати на матеріали складають 3,7 грн; зарплата за виготовлення деталі 5 грн; 

єдиний соціальний внесок – 38 %; витрати на утримання і експлуатацію 

обладнання – 100 %; загальновиробничі витрати – 160 %; адміністративні 

витрати – 6 %; витрати на збут – 3 %. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як економічної 

категорії та показника, який характеризує ефективність роботи підприємства. 

2. Визначте, які витрати належать до собівартості продукції. 

3. За якими ознаками класифікують витрати, які належать до 

собівартості продукції? 

4. Охарактеризуйте основні принципи класифікації собівартості 

продукції. 

5. За якими принципами класифікують витрати, пов’язані з 

виробництвом і реалізацією продукції? 

6. Наведіть класифікацію витрат, що формують собівартість продукції, 

за економічними елементами. 

7. Наведіть класифікацію витрат, що формують собівартість продукції, 

за статтями калькуляції. 

8. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних і змінних витрат. 

9. Охарактеризуйте методи визначення собівартості продукції. 

10. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції? 

11. Розкрийте особливості розрахунку собівартості продукції за 

окремими статтями. 

Література: [8, c. 202–216; 9, c. 129–143; 11, c. 87–103]. 
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Практичне заняття № 10 

Тема. Ціноутворення на підприємстві 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні 

навички з розрахунку цін на продукцію підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

За методом, що враховує тільки виробничі витрати, оптова ціна 

підприємства розраховується за формулою: 
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де Срп – виробнича собівартість одного виробу; Rрп – задана рентабельність 

продукції. 

За методом, що враховує повну собівартість одного виробу, оптова ціна 

підприємства розраховується за формулою: 
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де Сп.рп – повна собівартість одного виробу. 

У ринкових умовах господарювання більшість товарів продається і 

купується за вільними цінами, які формуються із таких елементів: 

Ц = С + П + ПДВ + АЗ + Вп + Тн + М,         (1.54) 

де С – повна собівартість одиниці продукції; П – прибуток; ПДВ – податок на 

додану вартість; АЗ – акцизний збір; Вп – вартість послуг посередників (якщо 

вони залучаються підприємством для товаропросування на ринку); Тн – інші 

торговельні надбавки до ціни (на реалізацію продукції в мережі роздрібної 

торгівлі, в магазинах тощо); М – мито (якщо продукція експортується). 

Основним методом ціноутворення на підприємстві є модель «середні 

витрати + прибуток», тобто 

Цопт.в. = С + П.           (1.55) 

Продукція підприємства-виробника реалізовується за відпускними 

цінами. Відповідно до чинного в Україні законодавства до складу відпускної 
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ціни крім оптової ціни виробника належать непрямі податки – акцизний збір 

(для підакцизних товарів) і податок на додану вартість: 

Цопт = С + П + АЗ + ПДВ = Цопт.в + АЗ + ПДВ.        (1.56) 

Акцизний збір – це непрямий податок, що належить до ціни товару на 

предмети розкоші та високорентабельні вироби, а також на товари 

підприємств-монополістів. 

100

%. АЗЦ
АЗ вопт 

 ,          (1.57) 

де АЗ% – ставка акцизного збору, %. 

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який належить 

до ціни реалізації товарів, робіт, послуг і сплачується на кожному етапі їх 

виробництва і реалізації. 
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де ПДВ% – ставка ПДВ, %. 

Ціна реалізації товару організацією оптової торгівлі (Цр.опт.) формується 

на основі відпускної ціни виробника, витрат обігу і прибутків підприємства 

оптової торгівлі і ПДВ: 

Цр.(опт.) = (Цопт.(без ПДВ) + (Зопт. + Попт.) + ПДВ = (Цопт. + Нопт.) + ПДВ,   (1.59) 

де Зопт., Попт. – відповідно витрати обігу і прибуток оптово-збутового 

підприємства; Цопт. – відпускна ціна виробника продукції; Нопт. – торгова 

надбавка оптово-збутового торгового підприємства. 

Ціна реалізації товару організацією роздрібної торгівлі (Цр) містить ціну 

реалізації оптової торгівлі, затрати обігу, прибуток підприємства роздрібної 

торгівлі та ПДВ: 

Цр. = (Цр.опт.(без ПДВ) + (Зр. + Пр.) + ПДВ = (Цр.опт. (без ПДВ) + Нр.) + ПДВ,   (1.60) 

де Зр., Пр. – відповідно витрати обігу і прибуток підприємства роздрібної 

торгівлі; Нр. – надбавка підприємства роздрібної торгівлі. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. На базі даних, що наведені в таблиці 1.9, визначити прибуток 

на одиницю продукції, оптову ціну виробника, ціну реалізації продукції 

організацією оптової та роздрібної торгівлі. 

Таблиця 1.9 – Початкові дані 

Найменування 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Виробнича собівартість 
одиниці виготовленої 
продукції, грн 

100 120 110 111 95 87 105 140 96 103 107 94 96 98 115 

2. Позавиробничі  
витрати, % 

10 2 5 6 4 3 2 7 9 8 10 5 3 4 9 

3. Рентабельність, % 15 30 12 15 20 25 30 23 15 20 17 25 29 30 18 

4. Ставка акцизного збору, 
% 

20 10 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 

5. ПДВ, % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

6. Витрати обігу оптово-
збутового підприємства, 
грн 

20 53 26 30 38 40 45 50 24 28 36 39 48 50 40 

7. Прибуток оптово-
збутового підприємства, 
грн 

20 50 25 50 43 31 52 34 24 47 38 26 45 35 27 

8. Надбавка підприємства 
роздрібної торгівлі, грн 

20 50 21 34 47 29 35 41 26 40 38 50 25 36 43 

 

Завдання 2. Визначити собівартість виробу залишковим методом, якщо 

ціна оптової торгівлі – 550 грн, збутова націнка – 25 %, ставка ПДВ – 17 %, 

ставка акцизного збору – 35 %, норма прибутку – 25 %. 

Завдання 3. Визначити суму акцизного збору і ПДВ у складі ціни 

автомобіля, якщо роздрібна ціна – 19 650 грн, ставка акцизного збору – 45 %, 

ставка ПДВ – 17 %, націнка збутова – 22 %, націнка торговельна – 14 %. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте економічну сутність ціни на продукцію підприємства. 

2. За якими ознаками класифікують ціни на продукцію підприємства? 
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3. Які завдання повинно розв’язати підприємство під час встановлення 

ціни на продукцію? 

4. Визначте порядок формування оптової ціни виробника продукції. 

5. У чому полягає різниця між ціною виробника та ціною організації-

посередника ? 

6. Охарактеризуйте основні принципи класифікації собівартості 

продукції. 

7. Які податки належать до структури ціни продукції? 

8. Наведіть функції ціни. 

9. Які основні методи ціноутворення ви знаєте. 

10. Розкрийте етапи ціноутворення на продукцію підприємства. 

11. Наведіть чинники, що впливають на ціноутворення. 

12. Які надбавки застосовуються до ціни продукції?  

Література: [9, c. 157–174; 11, c. 119–128; 12, c. 94–112]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема. Прибуток і рентабельність підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні 

навички з розрахунку прибутку та рентабельності продукції підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Дохід є основним джерелом покриття здійснених підприємством витрат і 

формування прибутку, одним з основних показників, які відображають 

фінансовий стан підприємства. 

Підприємство отримує дохід під час здійснення не тільки операційної, а й 

фінансово-інвестиційної діяльності. При цьому формування доходу від кожного 

виду діяльності має певні особливості. 

Визначення фінансового результату від операційної діяльності 

підприємства передбачає такі кроки: обчислення чистого доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); розрахунок валового прибутку; 

визначення прибутку (збитків) від операційної діяльності. 
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це 

загальний дохід підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

тобто з урахуванням включених сум непрямих податків (акцизного збору , 

податку на додану вартість) і без урахування наданих знижок, вартості 

повернених покупцями товарів. Визначається, виходячи із ціни реалізації на 

одиницю продукції. Цей дохід зменшується на певні податки, збори і 

вирахування. 

Податок на додану вартість – це сума податку на додану вартість, що 

належить до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг). 

Акцизний збір – це сума, врахована в доході (виручці) від реалізації 

підакцизної продукції (товарів, робіт, послуг). 

Інші вирахування з доходу – це сума наданих знижок, вартість 

реалізованих, але повернених покупцями товарів та інші суми, що підлягають 

вирахуванню з доходу від реалізації. 

Зменшення доходу підприємства на суму зазначених податків, зборів і 

вирахувань дає змогу отримати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) підприємства. 

Для визначення валового прибутку (збитків) підприємства необхідно від 

чистого доходу відняти собівартість реалізованої продукції, що формується з 

операційних витрат, безпосередньо пов’язаних з виробництвом цієї продукції. 

До валового прибутку (збитку) додаються інші операційні доходи. До них 

належать доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів 

(окрім фінансових інвестицій), доходи від надання в оренду майна тощо. 

Для обчислення фінансового результату діяльності підприємства валовий 

прибуток зменшується на витрати адміністративні, на збут та інші. 

До адміністративних належать загальногосподарські витрати, пов’язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємства. Це витрати на утримання 

адміністративно-управлінського персоналу, основних засобів 

загальногосподарського призначення (орендні платежі, податки, амортизація, 
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страхування, поточний ремонт), комунальні послуги, охорону тощо, на зв’язок 

та інші витрати загальногосподарського призначення. 

Витрати на збут – це витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів): 

на пакувальні матеріали і ремонт тари; оплату праці й комісійні продавцям, 

торговим агентам, працівникам відділу збуту і складів водіям тощо; рекламу і 

дослідження ринку; інші, пов’язані зі збутом (відрядження, транспортування 

продукції підприємства покупцям, страхування доставки тощо). 

Інші операційні витрати охоплюють собівартість реалізованих 

виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги дебіторів (боржників) 

підприємства; втрати від знецінення запасів; інші витрати , що виникають під 

час операційної діяльності підприємства, крім тих, що належать до собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

Різниця між валовим прибутком (збитком) і зазначеними витратами 

становить фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. Він 

коригується на суму доходів (збільшується) і витрат (зменшується), пов’язаних 

з інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства. 

Дохід від участі в капіталі – це дохід, отриманий підприємством від 

здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 

облік яких здійснюється методом участі в капіталі 

До інших фінансових доходів належать отримані підприємством 

дивіденди й інші доходи від здійснених фінансових операцій. 

Іншими називають доходи від реалізації фінансових інвестицій 

необоротних активів і майнових комплексів та інші доходи, не пов’язані з 

операційною діяльністю підприємства. 

До фінансових належать витрати на сплату відсотків та інші витрати 

підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу. 

Втрати від участі в капіталі відображуються як збитки підприємства, 

спричинені його інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 

облік яких здійснюється методом участі в капіталі. 
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Інші витрати підприємства містять собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій, балансову вартість необоротних активів майнових комплексів; 

втрати від зниження курсу валюти, яку підприємство має на банківських 

рахунках (і яку не використовує в операційній діяльності); втрати від уцінки 

фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати, що виникають під 

час нормального функціонування підприємства, але не пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства. 

Отже, отримуємо фінансовий результат (прибуток або збитки)від 

звичайної діяльності підприємства, що підлягає оподаткуванню. Якщо 

підприємство отримало прибуток, то він підлягає оподаткуванню. Ставка 

податку на прибуток становить 23 %. Різниця між отриманим підприємством 

прибутком і податком на прибуток становить чистий прибуток підприємства 

або фінансовий результат його діяльності. 

Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства 

наприкінці року, використовується лише за трьома напрямами: збільшення 

власного капіталу, виплати акціонерам дивідендів і виплати засновникам 

підприємства. 

На підставі форми № 2 «Звіт про фінансові результати» в табл. 1.10 

наведена послідовність формування результатів господарської діяльності. 

Таблиця 1.10 – Формування фінансових результатів 

Показник Код рядка 

А 1 

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 

2. Податок на додану вартість 015 

3. Акцизний збір 020 

4. Інші вирахування з доходу 030 

5. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

[p. 1 ‒ (p. 2 + p. 3 + p. 4)] 
035 

6. Собівартість реалізованої продукції 040 

7. Валовий прибуток (збиток) (р. 5 ‒ р. 6) 050 (055) 

8. Інші операційні доходи 060 

9. Адміністративні витрати 070 

10. Витрати на збут 080 

11. Інші операційні витрати 090 

12. Фінансові результати від операційної діяльності:  

прибуток (збиток) [(p.7+p.8)‒(p.9+p.10+p.11)] 
100 (105) 
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Продовження табл. 1.10 
А 1 

13. Дохід від участі в капіталі 110 

14. Інші фінансові доходи 120 

15. Інші доходи 130 

16. Фінансові витрати 140 

17. Витрати від участі в капіталі 150 

18. Інші витрати 160 

19. Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування: 

прибуток (збиток) [(p. 12 + p. 13 + p. 14 + p. 15) ‒ (p. 16 + p. 17 + p. 18)] 

170 (175) 

20. Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 

21. Фінансовий результат від звичайної діяльності: 

прибуток (збиток) (р. 19 ‒ р. 20) 
190 (195) 

Надзвичайні:  

22. Доходи (витрати) 200 (205) 

23. Податки з надзвичайного прибутку 210 

24. Чистий прибуток (збиток) (р. 21 + р. 22 ‒ р. 23) 220 (225) 

 

Як і кожен абсолютний показник, розмір прибутку не завжди 

характеризує ефективність діяльності підприємства. Тому, щоб оцінити 

ефективність роботи підприємства, одержаний прибуток необхідно 

співвідносити зі здійсненими витратами – поточними (собівартість продукції) й 

авансованими (активи або їх частини). 

Співвідношення прибутку із зазначеними вище затратами являє собою 

рентабельність.  

Рентабельність можна визначати як відношення певного прибутку до 

показника, рентабельність якого розраховується. 

Рентабельність характеризує рівень прибутковості, який більшою мірою, 

аніж прибуток, характеризує кінцеві результати діяльності підприємства. 

Рентабельність дозволяє зіставити ефективність роботи різних підприємств, 

прибутковість різних видів продукції тощо. 

Під час розрахунків показників рентабельності, пов’язаних з 

виробництвом і реалізацією продукції, як прибуток повинен використовуватися 

прибуток від виробництва або реалізації продукції, оскільки лише він 

характеризує виробничу діяльність підприємства. 
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До показників рентабельності продукції належать: 

‒ рентабельність виготовленої (реалізованої) продукції 

100
)(

)( 
PQ

П
R PQ ,      (1.61) 

 

де П ‒ прибуток від виробництва (реалізації) продукції; Q (P) ‒ обсяг 

виробництва (реалізації) продукції; 

– рентабельність окремих видів продукції 

100



p

zp
Rq ,           (1.62) 

де р – ціна за одиницю продукції ; z – собівартість одиниці продукції; 

– в ціноутворенні рентабельність окремих видів продукції обчислюється 

за формулою: 

100



z

zp
Rq ,           (1.63) 

– рентабельність витрат 

100
В

П
Rв ,                     (1.64) 

де П – прибуток від виробництва (реалізації) продукції; В – витрати 

(собівартість) на виготовлену (реалізовану) продукцію. 

Завдання до теми 

У першому кварталі підприємство відвантажило продукцію обсягом        

А тис. т ціною Б грн. Виробнича собівартість відвантаженої продукції –            

В тис. грн. Дохід підприємства від здачі в оренду іншій фірмі приміщення під 

офіс становить Г тис. грн. Витрати, пов’язані з утриманням адміністративно-

управлінського персоналу й іншими загальногосподарськими потребами, 

становлять Д тис. грн. Витрати на реалізацію продукції через фірмові магазини 

підприємства рекламної кампанії – Е тис. грн. Витрати, пов’язані зі створенням 

резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів боржників підприємства, 

– Ж тис. грн. За користування банківською позикою підприємство нарахувало 

до сплати відсотків на суму К тис. грн. За придбаними раніше на фондовому 

ринку цінними паперами отримано дивіденди в розмірі Л тис. грн (табл. 1.11). 
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Визначити фінансовий результат діяльності підприємства в першому 

кварталі та показник рентабельності виробництва. 

Таблиця 1.11 – Початкові дані 

Найменування 

П
о
зн

ач
ен

н
я
 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Обсяг продукції, 

тис. т 
А 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

2. Ціна реалізації  

1 тис. т продукції 
Б 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 48 47 46 45 46 

3. Виробнича 

собівартість від 

вантаженої продукції, 

тис. грн 

В 23 24 25 26 21 22 25 24 23 21 25 26 28 25 24 

4. Дохід від здачі в 

оренду приміщення, 

тис. грн 

Г 3,2 3,3 3,1 3,2 3,6 3,5 3,2 3,8 3,4 3,2 3,6 3,8 3,7 3,2 3,1 

5. Адміністративні 

витрати, тис. грн 
Д 8 9 5 7 6 7 8 5 6 7 5 6 8 9 7 

6. Витрати на збут, 

тис. грн 
Е 6 5 8 6 7 5 8 7 5 6 5 6 8 7 5 

7. Витрати, пов’язані 

зі створенням резерву 

для покриття 

сумнівних боргів,  

тис. грн 

Ж 2,0 1,6 2,3 2,4 2,5 2,0 2,1 2,5 2,4 2,2 2,1 2,3 2,0 2,6 2,4 

8. Відсотки за 

користування 

банківською позикою, 

тис. грн 

К 1,0 1,2 1,1 1,3 1,2 1,5 1,4 1,1 1,6 1,2 1,3 1,1 1,0 1,1 1,2 

9. Дивіденди за 

придбаними цінними 

паперами, тис. грн 

Л 2,2 2,3 2,1 2,0 2,5 2,4 2,1 2,0 2,3 2,1 2,0 2,1 2,2 2,1 2,3 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте економічну сутність доходу підприємства. 

2. Охарактеризуйте джерела утворення доходу підприємства. 
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3. Визначте сутність прибутку підприємства та його види. 

5. Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість», 

«доходність»? 

6. Охарактеризуйте чинники, які впливають на формування величини 

прибутку підприємства. 

7. Визначте основні шляхи підвищення прибутковості підприємства. 

8. Розкрийте економічний зміст рентабельності підприємства. 

9. Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх 

економічний зміст. 

12. Визначте й охарактеризуйте зовнішні чинники підвищення 

ефективності виробництва. 

Література: [13, c. 43–62; 21, c. 136–148; 22, c. 85–98]. 

 

Практичне заняття № 12 

Тема. Економічна безпека підприємства 

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання з економічної безпеки 

підприємства та розвинути практичні навички з визначення фінансової 

стійкості підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Економічна безпека підприємства – це захищеність його потенціалу 

(виробничого, організаційно-технічного, фінансово-економічного, кадрового, 

соціального) від негативної дії зовнішніх та внутрішніх чинників, а також 

здатність суб’єкта до відтворення. 

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб 

гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування та 

розвиток. 

Структура економічної безпеки підприємства (ЕБП) містить 

внутрішньовиробничі та позавиробничі складові.  

Внутрішні складові: фінансова; інтелектуальна і кадрова; техніко-

технологічна; політико-правова; інформаційна; екологічна; силова.  
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До позавиробничих складових належать ринкова та інтерфейсна безпека. 

Основною складовою економічної безпеки підприємства є фінансова 

безпека, яка являє собою такий стан підприємства, що дозволяє забезпечити 

фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та достатню фінансову 

незалежність підприємства у довгостроковому періоді, оптимальне залучення й 

ефективне використання фінансових ресурсів підприємства. 

Оцінити фінансову безпеку допоможе пiдхiд, що дозволяє визначити 

ступiнь фінансової стiйкостi та вiдповiдно ступінь фінансової безпеки 

пiдприємства. 

Передбачається використання таких показникiв: 

±Ес – надлишок (+) чи нестача (‒) власних оборотних засобiв, необхiдних 

для формування запасiв i покриття витрат, пов’язаних з господарською 

дiяльнiстю пiдприємства; 

±Ет – надлишок чи нестача власних оборотних засобiв, а також 

середньострокових i довгострокових кредитiв i позик; 

±Ен – надлишок чи нестача загальної величини оборотних засобiв. Цi 

показники вiдповiдають показникам забезпеченостi запасiв i витрат джерелами 

їх формування. Вони розраховуються за такими формулами: 

±Ес = Ес – Z, (1.65) 

±Еm = (Ес + Km) – Z, (1.66) 

±Еm = (Ес + Km + Kt) – Z, (1.67) 

де Z – сума запасів i витрат; Ес – сума власних оборотних засобів підприємства; 

Км – середньострокові та довгострокові кредити i позики; Кt – короткострокові 

кредити i позики. 

Залежно вiд значень показників виділяють п’ять сфер фінансової 

стiйкостi (сфер ризику). Їх можна зіставити з п’ятьма рівнями фінансової 

безпеки. 

Абсолютна фiнансова стiйкiсть i абсолютна безпека, коли для 

функціонування підприємству досить власних оборотних засобів: 

±Ес ≥ 0,   ±Ет ≥ 0,   ±Ен ≥ 0. (1.68) 
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Сфера нормальної фiнансової стiйкостi та нормальний рiвень безпеки, 

коли пiдприємство практично обходиться власними джерелами формування 

запасiв i покриття витрат: 

±Ес ≈ 0,   ±Ет ≈ 0,   ±Ен ≈ 0. (1.69) 

Сфера хитливого фiнансового стану i нестабiльного рiвня безпеки, коли 

пiдприємству недостатньо власних оборотних засобiв, i воно наближається до 

середньострокових i довгострокових позик i кредитів 

±Ес < 0,   ±Ет ≥ 0,   ±Ен ≥ 0. (1.70) 

Сфера критичного фiнансового стану i критичного рiвня безпеки, коли 

пiдприємство для фiнансування своєї дiяльностi наближається до 

короткострокових кредитiв (крiм середньострокових i довгострокових): 

±Ес < 0,   ±Ет < 0,   ±Ен ≥ 0. (1.71) 

Сфера кризового фiнансового стану i кризового рiвня безпеки, коли 

пiдприємство не в змозi забезпечити фiнансування своєї дiяльностi нi власними, 

нi позиковими засобами, тобто знаходиться у стадії банкрутства: 

±Ес < 0,   ±Ет < 0,   ±Ен < 0. (1.72) 

Завдання до теми 
 

Необхідно визначити сферу фінансової стійкості (ризику) за наступними 

даними: 
 

Таблиця 1.12 – Початкові дані, тис. грн 

Найменування 
Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Сума запасiв i витрат 10 15 17 23 25 8 34 29 54 12 5 31 40 9 15 

2. Сума власних 

оборотних засобiв 

підприємства 

12 20 15 30 26 15 32 31 48 15 4,8 36 42 11 19 

3. Середньостроковi i 

довгостроковi кредити i 

позики 

0 2 7 0 3 1 0 5 6 0 2 0 3 1 4 

4. Короткостроковi 

кредити i позики 
4 5 2 1 3 4 7 2 4 6 2 1 3 4 1 
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Контрольні питання 

1. Що таке економічна безпека? 

2. У чому полягає головна мета економічної безпеки? 

3. Від чого залежить рівень економічної безпеки? Назвіть чинники, що 

формують відповідний рівень безпеки підприємства. 

4. Назвіть методи діагностики рівня економічної безпеки підприємства. 

5. Що є джерелами негативних впливів на економічну безпеку 

підприємства? 

6. Які є види загроз економічній безпеці підприємства? 

7. Якою є структура економічної безпеки підприємства? 

8. Охарактеризуйте фінансову складову економічної безпеки 

підприємства (ЕБП). 

9. Охарактеризуйте інтелектуальну і кадрову складову ЕБП. 

10. Охарактеризуйте техніко-технологічну складову ЕБП. 

11. Охарактеризуйте політико-правову складову ЕБП. 

12. Охарактеризуйте інформаційну складову ЕБП. 

13. Охарактеризуйте екологічну складову ЕБП. 

14. Охарактеризуйте фінансову складову ЕБП. 

Література: [7, c. 163–172; 9, c. 227–241; 21, c. 260–274]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної 

дисципліни спрямована на мотивацію самостійної роботи студентів очної 

форми навчання протягом семестру. Оцінювання знань студентів здійснюється 

за 100-бальною рейтинговою шкалою (табл. 2.1), яка доповнюється оцінками за 

національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – 

ЕСТS. 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74 – 81 С добре 

задовільно 
64 – 73 D задовільно 

60 – 63 Е достатньо 

незадовільно 

35 – 59 
F

X 

незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне вивчення 

дисципліни) 

 

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» викладається у 7 та         

8 семестрах. Вид контролю у 7-му семестрі – залік, у 8-му семестрі – іспит. 

Система нарахування балів з навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства» у 7-му семестрі наведено в табл. 2.2, а у 8-му семестрі –               

в табл. 2.3. 

Таблиця 2.2 – Система нарахування балів у 7-му семестрі (залік) 

Вид занять 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 1 2 2 1 2 2 10 

Практичні заняття 5 5 5 5 5 5 30 

Поточний контроль: 

реферат 
  4   4 

60 
опитування 8 8 8 8 8 8 

ін. види поточн. контр.   2   2 

Усього: 14 15 21 14 15 21 100 
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Таблиця 2.3 – Система нарахування балів у 8-му семестрі (іспит) 

Вид занять 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 Підсумко- 

ковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

Лекції 1 2 2 1 2 2 - 10 

Практичні 

заняття 
5 5 5 5 5 5 - 30 

Поточний 

контр.: реферат 
  5   5 

- 40 

опитування 5 5 5 5 5 5 

Підсумковий 

тест (екзамен) 
      20 20 

Усього: 11 12 17 11 12 17 20 100 

 

Практичне заняття складається з трьох складових і оцінюється за 5-

бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту – 

максимальна кількість балів 1, розв’язування задач і тестів – максимальна 

кількість балів 2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість 

балів 2. Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

– 2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані; правильно розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на 

тестові завдання; демонструє знання підручників, посібників, лекційного курсу; 

– 1 бал – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, питання 

викладене не глибоко, у занадто стислій формі; 

– 0 балів – студент не відповідає на поставлене питання, неправильно 

розв’язує задачі, дає помилкові відповіді на тестові завдання. 
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