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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітній ступінь – молодший спеціаліст
Курс - ІІІ
Кількість кредитів та годин – 4 кредитів /120 годин
Характеристика дисципліни – нормативна
Семестр – 5
Лекцій – 34 годин
Семінарів – 34 годин
Самостійної роботи – 48 години
Консультації- 4 години
Вид контролю – іспит у 5 семестрі
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ВСТУП
Мета: надати майбутнім спеціалістам з економіки усіх фахових
спрямувань ґрунтовні знання з основних розділів прикладної економіки,
зокрема, з аналізу, планування, організації та забезпечення ефективності
господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного
виробництва.
Завдання курсу: є формування у студентів уявлень про основні поняття
економічних

процесів

на

підприємстві;

ознайомлення

з

принципами

господарювання в умовах ринкових відносин; ознайомлення з методами
управління підприємницької діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
-

основні засади організації підприємств різних форм власності;

-

що являє собою підприємство як суб’єкт виробничо-господарської

діяльності;
-

класифікацію підприємств за різними класифікаційними ознаками;

-

характеристику соціально-політичного середовища, в якому функціонує

підприємство;
-

основи підприємницької діяльності;

-

ресурсне забезпечення діяльності підприємств;

-

основи

матеріально-технічного,

технологічного

і

фінансового

менеджменту на підприємстві;
-

методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

-

сучасні моделі трансформації та реструктуризації підприємств.
вміти:

-

окреслити цільові характеристики діяльності підприємства на ринку;

-

давати оцінку соціально-економічного стану господарської діяльності

підприємства;
-

формувати програми виробництва продукції та її реалізації;
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оцінювати,

-

визначати

основні

функції

та

напрямки

діяльності

підприємства;
планувати

-

діяльність

підприємства

та

визначати

показники

її

ефективності;
розрахувати поточні витрати підприємства, собівартість продукції,

-

собівартість видів продукції, аналізувати та планувати витрати підприємства;
розрахувати доходи і прибутки підприємства від різних напрямків його

-

діяльності

(виробничої,

комерційної,

зовнішньоекономічної,

фінансової,

інвестиційної та іншої);
визначати рівень конкурентоспроможності продукції, яка випускається на

-

підприємстві;
-

проводити аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та

робити відповідні висновки;
-

оцінити ефективність господарської діяльності та запропонувати

шляхи її підвищення.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем
усього
1

Змістовий модуль 1
1. Підприємство як суб`єкт господарювання.
2. Підприємницька діяльність суб`єктів
господарювання.
3. Управління підприємствами.
4. Персонал підприємства.
Разом за модулем 1
Змістовий модуль 2
5. Матеріальні та нематеріальні активи.
6. Обігові кошти.
Разом за модулем 2
Змістовий модуль 3
7. Інвестиційна діяльність підприємства.
8. Інноваційні процеси
Разом за модулем 3
Змістовий модуль 4
9. Техніко-технологічна база виробництва.
10. Організація виробництва.
11. Інфраструктура підприємства.
12. Прогнозування, планування й регулювання
діяльності.
13. Виробництво, якість і конкурентоспроможність
продукції.
Разом за модулем 4
Змістовий модуль 5
14. Продуктивність, мотивація і оплата праці.
15. Поточні витрати.
16. Ціни і тарифи на продукцію.
17. Фінансово-економічні результати та
ефективність діяльності.
18. Економічна безпека підприємства
19. Реструктуризація та санація.
20. Банкрутство підприємства.
Разом за модулем 5

Всього годин

у тому числі
л
сем
СРС

2

3

4

5

8

2

2

2

6

2

2

2

8
8
26

3
3
10

2
2
8

2
2
8

15
15
20

3
3
6

3
3
6

4
4
8

15
15
20

3
3
6

3
3
6

4
4
8

7
5
6

1
1
1

1
1
1

2
2
2

7

1

2

2

5

1

1

2

21

5

6

10

6
3
6

1
1
1

2
1
1

2
2
2

4

1

1

2

2
5
4
29

1
1
1
7

1
1
1
8

2
3
2
14

116

34

34

48
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ТЕМАТИКА ТА ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
Поняття підприємства як основної організаційної ланки народного
господарства. Мета і цілі діяльності підприємства. Головні напрямки діяльності
підприємства.
Класифікація підприємств за різними ознаками: за сферою діяльності; за
формами власності; за юридичним статусом та формою господарювання; за
кількістю працюючих та обсягами реалізації та іншими ознаками.
Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми об‘єднання
підприємств та організацій: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни,
холдінги, промислово-фінансові групи тощо. Мета їх створення та особливості
діяльності.
Життєвий цикл підприємства (створення і реєстрація, господарська
діяльність, структурні зміни, криза та банкрутство, реорганізація та ліквідація).
Законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність підприємств.
Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, їх основні
положення. Статут підприємства, Генеральна тарифна угода, колективний
договір та інші правові документи.
Тема 2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання
Підприємницька діяльність як основна форма господарювання.
Принципи,

форми,

типи

і

моделі

підприємницької

діяльності.

Франчайзинг як особлива форма організації підприємництва. Виробнича та
посередницька діяльність. Активізація та державна підтримка підприємницької
діяльності в Україні.
Міжнародний бізнес: поняття, суб‘єкти, типи та види. Форми
міжнародної підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі
міжнародного бізнесу. Тенденції та проблеми створення та розвитку
підприємств в Україні.
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Тема 3. Управління підприємствами
Особливості управління як системою. Об’єктивна необхідність і поняття
управління суб’єктами господарювання. Планування, організація, мотивація,
контроль як основні функції управління підприємствами та організаціями.
Управління підприємствами та об'єднаннями підприємств (організацій).
Об'єктивна необхідність та сутність управління суб'єктами господарювання,
основні функції управління: планування, організація, мотивація і контроль.
Економічні,

організаційно-розпорядчі

та

соціально-психологічні

методи

управління: сутність і практичне застосування. Організаційні структури
управління підприємствами (лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні).
Добровільні та інституціальні об'єднання підприємств та організацій (асоціації,
концерни, корпорації, холдинги). Вищі органи державного управління
підприємствами в Україні.
Суть і параметри організаційної структури управління підприємством.
Основні типи організаційних структур управління. Класифікація методів
управління. Сучасні принципи управління.
Тема 4. Персонал підприємства
Потенціал, класифікація і структура персоналу. Визначення термінів
"трудові ресурси", "персонал", "кадри", "трудовий колектив". Окремі категорії
персоналу підприємства (робітники, службовці, спеціалісти, керівники).
Класифікація персоналу за професіями, спеціальностями і кваліфікацією.
Загальна характеристика робітників за рівнем кваліфікації. Особливості
сучасної структури персоналу різних типів підприємств та організацій.
Тенденції динаміки структури персоналу різногалузевих підприємств та
організацій.
Методичні основи визначення чисельності окремих категорій персоналу.
Чинники, що впливають на розрахункову чисельність окремих категорій
персоналу. Визначення необхідної чисельності керівників і менеджерів,
спеціалістів і службовців фірм різних типів, розмірів і форм власності.
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Розрахунки необхідної чисельності основних і допоміжних робітників.
Обґрунтування раціонального співвідношення різних категорій персоналу
підприємства (організації).
Можливі моделі системи управління персоналом сучасного підприємства.
Загальновживані практичні підходи до побудови управління персоналом на
сучасному підприємстві. Сутнісна характеристика можливих моделей систем
управління персоналом на різногалузевих підприємствах та організаціях.
Підсистеми управління персоналом. Адаптована до ринку система формування
(набору) окремих категорій персоналу. Методи оцінки діяльності різних
категорій персоналу. Відбір та наймання на роботу працівників фірми. Оцінка
ділових якостей та ефективності роботи різних категорій персоналу. Форми та
ефективність підготовки (навчання) і підвищення кваліфікації працівників
фірми.
Трудовий потенціал підприємства (організації). Сутнісна характеристика
трудового потенціалу будь-якого суб'єкта господарювання. Особливості
формування та кількісної оцінки рівня трудового потенціалу вітчизняних
різногалузевих підприємств. Зарубіжний досвід формування та ефективного
використання трудового потенціалу фірми.
Змістовий модуль 2.

Тема 5. Матеріальні та нематерiальнi активи
Характеристика виробничих засобів, іншого майна. Виробничі засоби, їх
складові частини. Характерні ознаки та визначення основних і оборотних
виробничих засобів як економічних категорій. Майно (матеріальні цінності)
соціального призначення.
Класифікація, структура та оцінка основних виробничих засобів (засобів).
Класифікація основних виробничих засобів. Видова (технологічна) та вікова
структура основних засобів, тенденції у її динаміці. Оцінка основних засобів за
первісною, відновною та залишковою вартістю.

10

Відтворення основних виробничих засобів. Характеристика процесу
відтворення

основних

засобів.

Фізичне

(матеріальне)

та

економічне

спрацювання основних засобів. Техніко-економічне старіння засобів праці та
його наслідки. Строк функціонування засобів праці та їх оптимізація.
Амортизація основних засобів. Норми амортизації на реновацію (повне
відновлення) основних засобів. Методи амортизації. Ремонт основних
виробничих засобів. Види ремонту. Джерела фінансування ремонтних робіт.
Виробнича потужність. Поняття та види виробничої потужності.
Фактори, що впливають на виробничу потужність. Визначення потужності
підприємства.
Ефективність використання та відтворення основних виробничих засобів
і потужностей. Економічне та соціальне значення підвищення ефективності
відтворення та використання основних виробничих засобів. Показники
ефективності. Шляхи підвищення ефективності використання основних
виробничих засобів, потужностей.
Поняття,

види

та особливості

нематеріальних

ресурсів.

Об`єкти

промислової власності, об’єкти захищені авторськими та суміжними правами.
Характеристика інших нематеріальних ресурсів. Інформаційні системи, їх роль.
Нематеріальні активи. Основні риси та особливості. Оцінка і знос
нематеріальних активів.
Тема 6. Оборотні кошти
Оборотні виробничі засоби (фонди). Елементний склад оборотних
виробничих засобів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів
власного

виготовлення,

незавершеного

виробництва,

витрат

майбутніх

періодів. Показники та шляхи кращого використання сировини, матеріалів,
палива тощо.
Поняття, елементний
підприємства.

Джерела

склад

формування

i

структура
оборотних

оборотних
коштів

фондів

підприємства.

Нормування оборотних коштів. Основні показники ефективності використання
обігових коштів.
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Змістовий модуль 3.

Тема 7. Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиції, їх види і характеристика. Показники ефективності у
проектному аналізу. Дисконтна вартість. Поняття виробничих інвестицій
(капіталовкладень).

Структура

капіталовкладень.

Поняття

капітального

будівництва.
Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства, (поняття,
склад

і

структура

інвестицій

(інвестиційних

ресурсів)

підприємства

(організації). Джерела формування їх необхідної величини для здійснення
діяльності.
Виробничі

(реальні)

інвестиції.

Дефініція,

визначення

джерел

фінансування та необхідного обсягу виробничих інвестицій з урахуванням
економічної ситуації на ринку й підприємстві. Оцінка ефективності виробничих
інвестицій за умов ринкових відносин. Основні показники оцінки ефективності
виробничих інвестицій. Чинники підвищення ефективності використання
виробничих інвестицій (капітальних вкладень).
Фінансові інвестиції (цінні папери). Роль фінансових інвестицій у
становленні та розвитку ринкових умов господарювання. Види цінних паперів,
порядок їх випуску, обігу і використання. Особливості і показники
ефективності випуску та реалізації (використання) різних видів цінних паперів.
Організаційно-фінансові важелі підвищення ефективності цінних паперів.
Тема 8. Інноваційні процеси
Загальна характеристика та окремі види інноваційних процесів.
Науково-технічний прогрес, основні його напрямки. Прогресивні базові
технології: синтетичні, композиційні та надчисті матеріали. Автоматизація і
комп`ютеризація виробництва (процесів управління).
Технічний розвиток підприємства. Оцінка та показники технічного
розвитку.

12

Організаційні нововведення, форми та види. Вплив організаційних
нововведень та ефективність діяльності підприємства.
Ефективність

нововведень.

Показники

економічного

ефекту

від

впровадження технічних нововведень, технологій, засобів та предметів праці та
споживання.
Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.
Змістовий модуль 4.

Тема 9. Техніко-технологічна база виробництва
Поняття

і

значення

техніко-технологічної

бази

виробництва.

Характеристика і основні показники технічного розвитку підприємства.
Виробнича потужність підприємства, методи її визначення.
Тема 10. Органiзацiя виробництва
Структура і принципи організації виробничого процесу. Виробничий
процес - основа діяльності підприємства. Складові елементи виробничого
процесу. Основні, допоміжні та обслуговуючі процеси, їх призначення і
особливості. Виробничий

процес як сукупність виробничих

операцій.

Дискретні та безперервні виробництва.
Принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізація,
паралельність, безперервність, пропорційність, прямоточність, ритмічність,
автоматичність, гнучкість, гомеостатичність.
Організаційні типи виробництва: одиничний, серійний, масовий типи.
Діалектика розвитку типів виробництва. Вплив типу виробництва на його
ефективність.
Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл і його
структура. Обчислення тривалості виробничого циклу. Залежність тривалості
виробничого циклу від величини партій виробів і способу поєднання
технологічних операцій. Економічне значення
тривалості виробничого циклу.

і

напрямки

скорочення
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Методи організації виробництва. Потоковий і непотоковий методи
організації

виробництва.

різновиди:

Особливості

одинично-технологічні,

потокового

виробництва

предметно-групові.

і

його

Організаційно-

технологічні умови застосування непотокових методів організації виробництва,
їх економічна оцінка.
Ознаки потокового виробництва, його різновиди. Переваги і недоліки
потокового виробництва. Тенденції його розвитку. Автоматизація виробництва,
створення гнучких автоматизованих виробничих систем.
Тема 11. Інфраструктура
Поняття, види, значення інфраструктури. Виробнича інфраструктура
підприємства, соціальна інфраструктура.
Система

технічного

обслуговування:

ремонтне

господарство,

інструментальне господарство, внутрішньовиробничий транспорт, енергетичне
господарство, складське господарство підприємства.
Капітальне будівництво. Поняття, заклади планування капітального
будівництва та введення в дію виробничих потужностей. Зміст і організація
проектування виробничих об`єктів. Підрядний та господарський спосіб ведення
будівельно-монтажних робіт.
Соціальна діяльність. Соціальна функція підприємства. Види соціальної
діяльності підприємства та їх забезпечення.
Тема 12. Прогнозування, планування та регулювання діяльності
Державне економічне регулювання діяльності суб`єктів господарювання.
Сутність і методи прогнозування. Принципи та види планування. Оперативне
планування.

Методи

планування

на

підприємстві.

Стратегія

розвитку

підприємства. Стратегічне планування.
Загальна характеристика: значення, зміст, завдання планування. Межі
планування.
Причини невдач планування.
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Принципи

планування.

Система

планів

підприємства.

Методи

планування.
Стратегічне планування: суть та призначення. Процес стратегічного
планування: вибір місії, цілі, оцінка і аналіз зовнішнього середовища, вибір
стратегічних альтернатив: виживання, стабілізація, зростання, скорочення.
Функціональні

субстратегії.

Сучасні

проблеми

розвитку

системи

стратегічного планування.
Бізнес-план підприємства: суть і призначення. Етапи розробки бізнесплану.
Структура і зміст бізнес-плану. Оформлення і стиль.
Тактичне і оперативне планування. Відмінність тактичного планування
від стратегічного. Зміст і можливі розділи тактичних планів, їх загальна
характеристика.
Оперативне планування: суть і завдання. Розробка оперативних планів та
графіків

виробництва.

Системи

оперативного

планування.

Проблеми

удосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи
господарювання.

Тема 13. Виробництво, якість та конкурентоспроможність продукції
Загальна характеристика продукції, її класифікація і вимірники.
Номенклатура і асортимент продукції. Валова, товарна, чиста і реалізована
продукція.
Виробнича програма, схема її формування. Вплив маркетингової
діяльності на формування програми випуску продукції (послуг). Ресурсне
обґрунтування виробничої програми.
Змістовна характеристика матеріально-технічного забезпечення (МТЗ).
Форми і системи МТЗ. Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріалів та
їх регулювання. Оптимізація партій поставки матеріалів.
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Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники і методи
оцінки

якості

продукції

конкурентоспроможності

(послуг).

Поняття

й

визначення

рівня

продукції вітчизняних підприємств на ринку.

Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й
конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників.
Стандартизація продукції. Наявні стандарти в Україні, сфери їх
застосування.

Сертифікація

продукції,

її

економічне

значення.

Види

сертифікації. Міжнародні системи сертифікації. Економічна і соціальна
ефективність стандартизації та сертифікації продукції. Державний нагляд за
дотриманням вимог стандартів.
Змістовий модуль 5.

Тема 14. Продуктивність, мотивація й оплата праці
Характеристика і методи розрахунку продуктивності. Моделі мотивації
трудової діяльності. Поняття і функції оплати праці. Форми і системи оплати
праці. Надбавки й доплати до заробітної плати. Сучасна державна політика
оплати праці.
Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової
діяльності. Методи мотивації трудової діяльності: прямі і непрямі економічні,
неекономічні (моральні).
Поняття оплати праці. Основна і додаткова оплата праці. Сучасна
державна політика оплати праці.
Мінімальна заробітна плата. Тарифна система оплати праці. Форми і
системи оплати праці робітників. Оплата праці керівників, спеціалістів і
службовців.
Нетарифна система оплати праці. Фонд оплати праці, його склад.
Участь

працівників

підприємства

в

його

прибутках

(доходах).

Характеристика та ефективність окремих систем участі працівників у
прибутках. Зарубіжний та вітчизняний досвід участі працівників у прибутках та
власності приватизованих підприємств.
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Тема 15. Поточні витрати
Загальна характеристика витрат на виробництво продукції. Класифікація
витрат. Поняття і види собiвартостi продукції. Методи калькуляції витрат
виробництва.

Джерела

та

фактори

зниження

витрат

підприємства.

Прогнозування собівартості нових виробів.
Тема 16. Ціни i тарифи на продукцію
Загальна характеристика ціни, види цін. Функції цін. Цінова політика
підприємства. Методика розрахунку ціни на продукцію. Методи ціноутворення.
Державне регулювання цін.
Тема 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності
підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу).
Валовий прибуток (доход) та чистий прибуток (доход).
Розподіл чистого прибутку на підприємстві.
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.
Види рентабельності. Обчислення рентабельності виробничих засобів;
сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність окремих
виробів. Способи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей
України.
Суть, важливість та методичні підходи до оцінки загального, фінансовоекономічного

стану

підприємства.

Оцінка

прибутковості,

ліквідності,

оборотності, стабільності та ділової активності.

Тема 18. Економічна безпека підприємства
Характеристика і структура безпеки. Умови забезпечення економічної
безпеки суб`єктів господарювання. Стратегії економічної безпеки суб`єктів
господарювання. Функціональні складові економічної безпеки підприємства.
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Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

Комерційна

таємниця. Ризик в діяльності підприємства. Роль держави в економічної безпеці
підприємства.
Тема 19. Реструктуризація й санація підприємств та організацій
Система виживання

підприємства в ринкових

умовах. Основні

економічні параметри системи виживання. Організаційні заходи й необхідні
кошти для виходи з кризової економічної ситуації. Реструктуризація
підприємства. Її сутнісна характеристика і можливі форми. Конверсія,
розукрупнення й диверсифікація виробництва. Розробка і здійснення бізнесплану реструктуризації підприємства.
Суть механізму санації. Програма заходів фінансово-економічного
оздоровлення підприємства. Практика й ефективність санації суб’єктів
господарювання в Україні.
Тема 20. Банкрутство і ліквідація підприємства
Сутнісна

характеристика

банкрутства

підприємства.

Причини

й

симптоми банкрутства фірми. Зони ризику. Класифікація чинників, що
сприяють банкрутству. Основні положення Закону України «Про банкрутство».
Процедура оголошення банкрутства. Визначення ймовірностей банкрутства
суб'єктів господарювання за допомогою використання багатофакторних
моделей, у тому числі п'ятифакторної моделі Альтмана.
Процес ліквідації збанкрутілого суб’єкта господарювання. Управління
майном боржника. Конкретні форми ліквідації підприємств – банкрутів, що
застосовуються в Україні.
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ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1, 2.
Підприємство як суб’єкт господарювання, основи підприємницької
діяльності
1. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.
2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. ПОРЯДОК
СТВОРЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЇ.
3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ.
4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ.
Література: [1, 2; 3; 4 ; 5 ; 6; 7]
ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
2. Світовий досвід регулювання підприємницької діяльності.
Питання для обговорення
1) В чому переваги тієї чи іншої організаційно-правової формі здійснення
господарською діяльності (фізична особа-підприємець чи юридична особа)?
2) Які фактори впливають на вибір виду господарського товариства?
3) Які аргументи можна навести на користь створення певних видів
господарських товариств?
4) В чому переваги створення підприємства у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю (ТОВ)?
5) У якому випадку доцільно створювати командитне товариство?
6) Як зареєструвати підприємство?
7) Які установчі документи необхідно підготувати до реєстрації товариства з
обмеженою відповідальністю?
8) Які основні положення мають бути в статуті підприємства?
9) Як
сформувати
статутний
капітал
товариства
з
обмеженою
відповідальністю? Чи існують законодавчі обмеження щодо його розміру?
10) Якими мають бути дії учасників товариства з обмеженою
відповідальністю у випадку, коли після двох років його існування з’ясувалося,
що чисті активи господарського товариства виявилися меншими за розмір його
статутного капіталу?
11) Який з видів господарських товариств є більш привабливим з позиції
залучення додаткових інвестицій для ведення господарської діяльності?
12) Як класифікуються підприємства за розмірами господарського обороту?
Яке практичне значення має ця класифікація?
13) Які переваги має унітарне підприємство?
14) Яким є механізм розподілу прибутку в різних формах господарських
товариств?
15) За яких умов може виникнути потреба у створенні об’єднань
підприємств?
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16) З якою метою створюються асоціації?
17) В чому проявляється вплив зовнішнього середовища на діяльність
підприємства?
18) Які з факторів зовнішнього середовища є вирішальними за ступенем
впливу на діяльність підприємства на сучасному етапі економічного розвитку?
Задачі
З – 1. Підприємець вирішив заснувати власну справу, відкривши мініпекарню з невеликими обсягами виробництва та без перспектив
розширення бізнесу.
Необхідно:
1. Визначити найбільш доцільну для ведення даного бізнесу організаційноправову форму.
2. Розробити статутні документи.
3. Описати процедуру реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
4. Визначити, чи має право підприємець використовувати працю найманих
робітників.
З – 2. Два громадянина мають намір займатися бізнесом, який передбачає
відкриття фірмової мережі піцерій. Існує перспектива розширення мережі
і, відповідно, зростання обсягів виробництва.
Необхідно:
1. Визначити найбільш доцільну для ведення даного бізнесу організаційноправову форму за наступними варіантами:
Варіант 1. Підприємці на рівних формують статутний капітал і
приймають участь в управлінні бізнесом.
Варіант 2. Управляти, приймати рішення має намір лише один
громадянин, а інший згоден лише на інвестування коштів з метою
отримання інвестиційного доходу.
2. Розробити статутні документи.
3. Описати процедуру реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
З – 3. Підприємець прагне заснувати підприємство (у формі товариства з
обмеженою відповідальністю) з виробництва продукції “А”, реалізація якої
здійснюватиметься на місці (витрати на пакування та транспортування
відсутні). Технологічний цикл є незначним за тривалістю (кілька годин).
Підприємство працює в одну зміну (тривалість робочого дня 8 годин) без
вихідних. По закінченню виробничого процесу продукція відразу реалізується і
грошові кошти знову вкладаються у виробництво. Виробництво здійснюється в
орендованому приміщенні площею 80 кв. м. Орендна плата за 1 кв. м.
становить 68 грн. на місяць.
Технологічне устаткування купується за рахунок власного капіталу
підприємця. Витрати на транспортування і монтаж устаткування – 1200 грн.
Після закінчення терміну корисного використання устаткування очікується
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отримати від його реалізації певну суму коштів, яка становить його
ліквідаційну вартість. Рекомендована система амортизації – рівномірна.
Для обслуговування виробничого процесу і керівництва підприємством
планується запросити на роботу двох робітників і менеджера. Виробництво
здійснюється за технологією, право на використання якої належить відомій на
ринку фірмі, шляхом укладення ліцензійної угоди зі сплатою ліцензійного
паушального платежу.
Годинна продуктивність устаткування 75 кг на добу. Вартість технологічного
устаткування 22314 грн. Вартість ліцензії на право використання технології 820
грн.(термін дії 5 років). Питомі витрати (на 1 кг продукції) на сировину і
матеріали 0,4 грн. Питомі витрати (на 1 кг продукції) електричної енергії, що
споживається устаткуванням 0,15 грн. Заробітна плата робітників 800 грн. на
місяць. Заробітна плата робітників за 1550 грн. на місяць.
Необхідно:
1. Сформувати
статутний
капітал
товариства
з
обмеженою
відповідальністю, організованого для ведення зазначеного вище бізнесу.
2. Визначити необхідну суму інвестицій у заснування бізнесу.
3. Пояснити, чи співпадають величини інвестицій у заснування бізнесу і
статутного капіталу підприємства.
4. Пояснити сутність статутного капіталу підприємства.
З - 4. В таблиці 1 наведений баланс - документ фінансової звітності товариства
з обмеженою відповідальністю.
Необхідно:
1. На основі балансу підприємства визначте розмір коштів, інвестованих
учасниками товариства на момент заснування.
2. Пояснити сутність статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю
Обґрунтувати, чи достатнім є в даному випадку, розмір статутного капіталу
товариства з обмеженою відповідальністю для ведення бізнесу.
З – 5. Після двох років роботи підприємство, зареєстроване у формі товариства
з обмеженою відповідальністю, вирішило займатися новим видом діяльності.
Перевірка статуту підприємства показала, що цей вид діяльності там не
зазначено.
Необхідно:
1. Зробити прогноз дій учасників господарського товариства для
урегулювання ситуації.
Заняття 3. Управління підприємством
1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ.
2. МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.
Література: [1; 2; 3; 4; 5]

21

Питання для обговорення
1) Що Ви розумієте під терміном «ефективна система управління»?
2) Які критерії мають бути покладені в основу побудови ефективної системи
управління?
3) Яким чином при створенні системи управління підприємством можна поєднати
інтереси власників і найманих працівників?
4) В чому сутність економічних методів управління підприємством?
5) Які існують концепції (моделі) управління підприємством?
6) Як побудована система управління за цілями (МВО)?
7) Що лежить в основі побудови моделі стратегічного управління?
8) В чому сутність моделі управління, яка базується на використанні Системи
збалансованих показників (СЗП)?
9) Для яких підприємств доцільним є впровадження лінійної організаційної структури
управління?
10)Які основні риси притаманні матричній структурі управління?
11)Хто здійснює управління господарськими товариствами?
12)Яким чином при створенні системи управління підприємством можна поєднати
інтереси власників і найманих працівників?
13)Який механізм вирішення проблеми конфлікту інтересів між власниками і
менеджерами акціонерних товариств?
14)Господарське товариство якого виду є більш “контрольованим “ з боку власників?
15)Чи «керованим» з боку власників є підприємство, якщо воно існує в організаційноправовій формі акціонерного товариства?
16)Яка організаційно-правова форма господарського товариства є найбільш
“вразливою” у разі загрози захоплення конкурентами?
17)Якої кількості голосів достатньо для прийняття рішення про зміни в статуті
товариства з обмеженою відповідальністю?
18)Якою кількістю голосів приймається рішення про виплату дивідендів в
акціонерному товаристві?
19)Якою є процедура прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства?
Задачі
З – 1. Підприємець вирішив заснувати власну справу, відкривши міні-пекарню з
невеликими обсягами виробництва, найнявши на роботу двох пекарів,
менеджера, технолога і прибиральницю.
Необхідно:
1. Визначити найбільш доцільну для ведення даного бізнесу організаційну
структуру управління.
З – 2. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю розміром 86
тис. грн. розподілений між учасниками в наступній пропорції:
перший учасник – 30%;
другий - 40%;
третій - 30%.
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Активи товариства на 1.01.2010 р. становлять 560 тис. грн. За результатами
роботи в 2011 році товариство мало прибуток від звичайної діяльності після
оподаткування в сумі 60 тис грн.
Один з учасників товариства, частка якого в статутному капіталі становить 30%
на початку 2011 р. прийняв рішення про вихід з товариства.
Необхідно з’ясувати:
1. Чи потрібна згода решти учасників товариства на вихід третього учасника.
2. На яку величину матеріального відшкодування може претендувати учасник,
який прийняв рішення про вихід з товариства.
З – 3. Громадянин Жуков І.А., який є акціонером ВАТ «Воля» не задоволений
економічною діяльністю акціонерного товариства в 2011р. Він вважає, що
неефективна, на його погляд, діяльність ВАТ «Воля» є наслідком бездарного
управління з боку членів Правління товариства.
Необхідно:
1. З’ясувати, який існує механізм впливу з боку громадянина Жукова І А. як
акціонера на діяльність Правління ВАТ «Воля».
2. У якому випадку можливо скликання позачергових зборів акціонерів ВАТ
«Воля» для виправлення ситуації щодо неефективної діяльності Правління.
3. Визначити, якої кількості голосів акціонерів має вистачити для прийняття
рішення стосовно переобрання членів Правління ВАТ «Воля».
З – 4. Підприємство існує у формі відкритого акціонерного товариства. Начальник
виробничого цеху вважає за доцільне проведення реконструкції цеху, яка потребує
залучення на підприємство додаткових інвестицій у розмірі 125 тис. грн. Статутний
капітал підприємства становить 846 тис. грн.
Необхідно:
1. Назвати можливі способи залучення інвестицій на підприємство.
2. Визначити, хто має право приймати рішення з питання залучення інвестицій.
3. З’ясувати, чи відбудеться перерозподіл власності в акціонерному товаристві в
результаті залучення інвестицій.
4. Спрогнозувати, чи зміниться розмір статутного капіталу акціонерного
товариства в результаті реалізації обраного способу залучення інвестицій.
5. З’ясувати, чи зміниться номінальна вартість акцій в результаті проведення
заходу.
6. Спрогнозувати, як захід із залучення додаткових інвестицій вплине на добробут
акціонерів підприємства.
Заняття 4. Персонал підприємства
1. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ
2. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
4. ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
5. ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

23

Література: [1; 2; 3; 11; 17; 18]
ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1. Особливості сучасної структури персоналу різних типів підприємств
та організацій.
2. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання
трудового потенціалу фірми.
Питання для обговорення
1) На які групи поділяють персонал підприємства? Надайте характеристику кожної
групи.
2) З яких елементів складаються витрати підприємства, пов’язані з утриманням
персоналу?
3) Як оцінити ефективність витрат підприємства на персонал?
4) За допомогою яких показників можна виміряти рівень продуктивності праці
персоналу підприємства?
5) Як співвідносяться між собою показники місячного і річного виробітку?
6) Якщо збільшити годинний виробіток на підприємстві, чи підвищиться при цьому
місячний виробіток?
7) Які з чинників зростання продуктивності праці є особливо актуальними в сучасній
економічній ситуації?
8) На яких підприємствах застосовують натуральний метод виміру продуктивності
праці?
9) Який з методів виміру продуктивності праці найбільш достовірно відображає
рівень ефективності праці?
10)За яких умов можна застосовувати умовно-натуральний метод виміру
продуктивності праці?
11)Який вплив має підвищення рівня фондоозброєності праці на рівень річного
виробітку?
12)Де на практиці можна застосувати показник трудомісткості продукції?
13)Якими можуть бути економічні наслідки підвищення рівня продуктивності праці
на підприємстві?
Задачі
З – 1. Вироблена продукція підприємства за 2010 рік становила 1240 тис. грн., а
середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності - 210 чол.
Необхідно:
1. Визначити, яку кількість працівників потрібно залучити до роботи на
підприємстві в 2011 році, якщо за планом на 2011рік випуск продукції
становитиме 1450 тис. грн. за умов зростання продуктивності праці на 2,3%.
З – 2. В 2010 році трудомісткість виконання виробничої програми підприємства
становила 293400 людино-годин, а обсяг виробленої продукції - 810 тис. т. В 2011 році
очікується зростання річного обсягу виробництва на 3,5% і прогнозується підвищення
рівня продуктивності праці на 1,2%.
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Необхідно:
1. Обчислити трудомісткість 1 т продукції підприємства в 2010 і 2011роках.
2. Оцінити динаміку трудомісткості продукції підприємства.
3. Скласти прогноз чисельності персоналу основної діяльності на 2011 рік.
З – 3. Підприємство працює за системою виконання індивідуальних замовлень.
Відомо, що трудомісткість виготовлення 1т продукції становить 12 людино-годин.
Обсяг одного замовлення – 250 т. Тривалість робочого дня – 8 годин.
Необхідно:
1. Визначити, яку кількість працівників необхідно залучити до роботи для
виконання замовлення.
2. Обчислити економію чисельності робітників порівняно з попереднім варіантом
за умов, що годинний виробіток зросте на 0,8%.
З - 4. Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності підприємства – 603
чол. Річний обсяг виробленої продукції – 21275 тис. грн. За поточний рік персоналом
відпрацьовано 1000673 людино-години.
Використовуючи дані таблиці 2,
необхідно визначити:
1. Витрати робочого часу в розрахунку на одного працюючого.
2. Середню тривалість робочого дня.
3. Годинний, денний та річний виробіток на підприємстві.
З – 5. Річний виробіток в базовому році на підприємстві становив 10,3 тис. грн. За
планом на поточний рік обсяг виробленої продукції має зрости до 1480 тис. грн., а
середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу становитиме 120
чоловік.
Необхідно:
1. Розрахувати як зміниться рівень продуктивності праці на підприємстві в
поточному році порівняно з базовим.
Таблиця 2
Баланс використання робочого часу персоналу основної діяльності підприємства за поточний рік
Витрати робочого часу за рік, людино-днів
всього
в розрахунку на 1 працюючого
Відпрацьовано
125648
Вихідні
63134
Чергові відпустки
15589
Хвороби
7396
Неявки, дозволені законом
402
Неявки, дозволені адміністрацією
415
Відпустки з навчання
574
Прогули
2
Усього (баланс робочого часу)
213160
365,0
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З – 6. Планом підприємства на 2011 рік передбачено зростання середньооблікової
чисельності персоналу основної діяльності на 2%, а обсягу виробленої продукції - на
5%.
Необхідно:
1. Зробити прогноз змін рівня продуктивності праці на підприємстві на 2011 рік.
З - 7. У травні місяці на підприємстві очікуються наступні зміни щодо тривалості
робочого періоду і рівня ефективності роботи персоналу основної діяльності:
 годинний виробіток одного робітника зросте на 8%;
 тривалість робочого дня скоротиться з 8 до 7 годин;
 кількість відпрацьованих днів за місяць зменьшиться з 24 до 21.
Необхідно:
1. Визначити, як змінеться місячний виробіток на підприємстві в травні порівняно
з квітнем.
2. Який з показників виробітку – годинний, денний чи місячний - доцільно
застосовувати при розробці моделі мотивації праці основних робітників?
З – 8. Вироблена продукція підприємства становила в базовому році 879,7 тис.грн., а в
звітному році зросла на 6,6%. Середньооблікова чисельність персоналу основної
діяльності склала в базовому році 65 чол., а в звітному - на 9,2% більше.
Необхідно:
1. Визначити рівень продуктивності праці в базовому та звітному роках.
2. Проаналізувати вплив зміни продуктивності праці на обсяг виробництва
продукції.
3. Проаналізувати вплив зміни чисельності персоналу на обсяг виробництва
продукції.
З - 9. На основі даних таблиці 3,
необхідно:
1. Обчислити показники, які характеризують річний рівень продуктивності праці
на підприємстві (за вартісним та натуральним методами).
2. Проаналізувати динаміку продуктивності праці на підприємстві.
Таблиця3
Показники
Річний обсяг
виробництва:
- базовий рік
- звітний рік
Річний обсяг
виробленої
продукції:
- базовий рік

Од. вим.

Основні показники діяльності підприємства
Номер варіанта
1
2
3
4

5

6

тис. т
тис. т

41,6
39,1

27,1
31,2

29,8
28,4

33,2
36,7

37,8
32,6

33,7
35,1

млн. грн.

38,5

25,6

28,1

31,6

36,2

31,8
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- темп приросту в
звітному році
відносно базового
року
Середньооблікова
чисельність
персоналу основної
діяльності:
- базовий рік
- темп приросту в
звітному році
відносно базового
року

%

-3,0

4,1

-0,8

3,8

-5,1

2,6

чол.

640

630

610

620

625

605

%

-2,8

3,2

-1,1

4,0

-0,9

1,3

6. – 10. Підприємство, яке працює за замовленням з високою питомою вагою ручної
праці, надає своїм працівникам чергову відпустку тривалістю у 24 робочі дні. З метою
створення більш привабливих умов праці для робітників у наступному році
планується збільшити тривалість відпустки на 3 дні, що призведе до скорочення
реального фонду робочого часу на підприємстві до 224 днів. Проте керівництво має
намір здійснити такий крок за умов виконання річного замовлення у тому самому
обсязі, що і у попередньому році.
Необхідно:
1. Визначити, на скільки має зрости рівень продуктивності праці на підприємстві,
щоб компенсувати зростання тривалості відпустки.
6. - 11. Оцінювання рівня та ефективності витрат на персонал.
За даними, наведеними в табл. 4 і 5, необхідно:
1. Визначити рівень продуктивності праці на підприємстві в 2015 і 2016 рр .
2. Проаналізувати динаміку продуктивності праці.
3. Обчислити величину та оцінити динаміку річних «витрат підприємства на
персонал».
4. Проаналізувати ефективність витрат підприємства на персонал.
Таблиця 4
Поточні витрати підприємства, пов’язані з утриманням персоналу основної діяльності, (тис.
грн.)
Роки
Елементи витрат
2015
2016
Основна заробітна плата
4181,1
4041,7
Додаткова заробітна плата
4596,9
4515,9
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
1055,2
1021,0
Фонд оплати праці, всього
Соціальні відрахування (38,5 % фонду оплати праці)
Вартість наданого безоплатно харчування
1,8
1,9
Вартість спецодягу, наданого безоплатно
16,5
16,6
Всього витрат на персонал
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Таблиця 5
Показники діяльності підприємства за 2015 – 2016 рр.
Показники
Роки
2015 2016
Випуск продукції в діючих цінах, тис. грн.
52580 58057
Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності, чол. 864
883

Заняття 5. Капітал і виробничі фонди
1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
2. МЕТОДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
3. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Література: [1; 2; 3; 5 ; 9; 12]
ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1. Роль основних і оборотних фондів у відтворювальних процесах.
2. Сучасні тенденції зміни структури основних виробничих фондів на
галузевих підприємствах.
3. Інтелектуальна власність та механізм
її реалізації в перехідній
економіці.
4. Використання об 'єктів промислової власності.
5. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкової
системи господарювання.
6. Порівняльний аналіз діяльності інвестиційних фондів і інвестиційних
компаній.
7. Стратегія ділової активності довірчих товариств на ринку цінних
паперів.
8. Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів.
Питання для обговорення
1) На які групи розподіляють довгострокові (необоротні) активи підприємства?
Надайте характеристику кожної групи.
2) Чим з економічної точки зору відрізняються основні засоби від оборотних?
3) Чим обумовлена необхідність поділу основних засобів на групи?
4) З яких причин підприємства окремих видів діяльності мають різну структуру
основних засобів?
5) Якими можуть бути фінансові наслідки помилок при визначенні первісної вартості
основних засобів?
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6) Які сплачені суми, як правило, необхідно включати до первісної вартості основних
засобів?
7) За яких умов вартість основних засобів, яка вказана в балансі підприємства, є
дійсно об’єктивною оцінкою його необоротних активів?
8) Поясніть різницю між залишковою вартістю і поточною ринковою вартістю
основних засобів.
9) Поясніть твердження: строк корисного використання об’єкта основних засобів та
його ліквідаційна вартість завжди визначається щодо сьогоднішнього власника, а не
щодо всіх потенційних власників».
10)Який вид вартості має використовуватися як база при визначені ціни продажу
певного об’єкта основних засобів?
11)За яких умов у діяльності підприємства виникає потреба в розрахунках відновної
вартості основних засобів?
12)Які економічні та фінансові наслідки матиме переоцінка основних засобів для
підприємства?
13)Які чинники є визначальними в прогнозуванні швидкості повернення інвестованих
в основні засоби коштів?
14)На що впливає сума нарахованої амортизації?
15)В чому переваги і недоліки окремих систем амортизації, які дозволені для
використання в Україні?
16)Якими мотивами слід керуватися при виборі системи амортизації?
17)Які аргументи є визначальними при виборі терміну амортизації різних об’єктів
основних засобів?
18)Для обчислення суми амортизації необхідне знання деяких величин. Поясніть, яких
саме та охарактеризуйте їх.
19)Які елементи основних засобів не амортизуються?
20)Чи є інтерес у підприємства до вибору об’єктивної системи амортизації?
21)Яка з систем амортизації дозволяє здійснювати амортизаційні нарахування
пропорційно до інтенсивності використання основних засобів на підприємстві?
22)Як визначають суму амортизації, яка визнається витратами поточного періоду
рівномірним методом нарахування амортизації? У яких випадках цьому методу
віддають перевагу?
23)Як визначають суму амортизації за системами прискореної амортизації?
24)Які аргументи можна навести на користь виробничого методу нарахування
амортизації?
25)У яких випадках застосування цього методу максимально наближає фінансову
звітність до дійсності?
26)Чи можна змінити систему нарахування амортизації протягом терміну експлуатації
основних засобів?
27)Чи є об’єктивними дані про стан основних засобів, які наводяться у примітках до
фінансової звітності підприємств?
28)Чим приваблює застосування лізингових схем у разі необхідності оновлення
основних засобів?
29)Чому, укладаючи договір лізингу, необхідно зазначити, до якого виду –
оперативного чи фінансового лізингу – належить конкретна лізингова угода?
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30)В чому загроза залучення інвестицій на відтворення основних засобів через
додаткову емісію акцій акціонерного товариства?
31)Який шлях залучення інвестицій на відтворення основних засобів є більш
привабливим для підприємства – додаткова емісія акцій чи випуск корпоративних
облігацій?
32)З якою метою здійснюється оцінка ефективності використання основних засобів?
Задачі
З – 1. Першого березня 2011р. підприємство придбало нове технологічне
устаткування, ціна якого згідно з рахунком-фактурою становить 65000 грн.
Устаткування було куплено за рахунок банківської позики терміном на
два роки з виплатою 25%-річних. Другого березня 2011 р. підприємство
сплатило за доставку устаткування 640 грн. Шостого березня цього ж року
підприємство сплатило ще 1340 грн. за монтаж устаткування. Десятого
березня устаткування було введено в експлуатацію.
Необхідно:
1. Сформувати первісну вартість технологічного устаткування.
2. Визначити залишкову вартість устаткування на кінець 2011р. Припустивши, що
строк корисного використання устаткування – 10 років, ліквідаційна вартість –
780 грн., метод нарахування амортизації – рівномірний,
3. Обчислити ступінь спрацювання технологічного устаткування станом на 31
грудня 2011 р.
З – 2. На основі даних, наведених в табл. 6 і табл. 7.
Необхідно:
1. Обчислити показники, які характеризуються стан основних засобів
підприємства та окремого об’єкту - будівлі - на початок на кінець 2011 року.
2. Проаналізувати динаміку обчислених в п.1 показників.
3. Зробити припущення щодо можливої динаміки показників стану сукупності
основних засобів підприємства та окремих об’єктів основних засобів.

Таблиця6
Фрагмент балансу підприємства на 31.12. 2011 р.
(тис. грн.)
Актив
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
Знос

На початок звітного
періоду
2721,3
3238,4
517,1

На кінець звітного періоду

3157,8
3909,3
751,5
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Таблиця 7
Дані про вартість будівлі підприємства на 31.12. 2011 р.
(тис. грн.)
Об’єкт основних засобів
Будівля:
залишкова вартість
первісна вартість
Знос

На початок 2011 року
800
1200
400

На кінець 2011року
760
1200
440

З – 3. На 1 січня 2011 р. первісна вартість верстата становила 46 тис. грн.,
залишкова – 27 тис. грн., а справедлива вартість верстата на цю саму дату – 34
тис. грн.
Необхідно:
1. Для цілей бухгалтерського обліку провести переоцінку об’єкта основних
засобів, обчисливши відновну первісну та залишкову вартість верстата станом
на 1 січня 2011 р. відповідно до правил переоцінки в бухгалтерському обліку.
2. Для цілей податкового обліку провести переоцінку, виходячи з наступного
припущення: третя група основних засобів (відповідно до класифікації в
податковому обліку) складається лише з верстата і його балансова вартість на 1
січня 2011 р. становить 27 тис. грн., визначити переоцінену вартість третьої
групи основних засобів підприємства станом на 1 січня 2011 р. за умов, що
офіційний індекс інфляції за 2010р. – 113,0%.
З – 4. Підприємець заснував виробничий бізнес, який на початковому етапі передбачає
виготовлення і реалізацію продукції «А». Підприємець має амбітні плани щодо
розвитку своєї справи в майбутньому.
Основний капітал власника підприємства на момент заснування підприємства
вкладений в наступні об’єкти основних засобів:
- будівлі – 120 тис. грн.;
- технологічне устаткування – 56 тис. грн.;
- комп’ютер – 4,5 тис. грн.;
- легковий автомобіль – 38,4 тис. грн.;
- меблі – 12 тис. грн.
Очікуваний термін ведення бізнесу – 25 років. Життєвий цикл продукції «А» - 5
років. Маркетингові дослідження ринку збуту продукції “А” дозволяють зробити
висновок про рівномірний розподіл попиту на продукцію протягом її життєвого
циклу, а вивчення ринку комп’ютерної техніки дозволяють показує, що нові моделі
комп’ютерів з’являються на ринку з періодичністю 3 роки.
Підприємець має особисті плани стосовно використання легкового авто. Так, з
метою мінімізації витрат на утримання автомобіля протягом терміну його
експлуатації, він планує продати авто через чотири роки і придбати нове.
Необхідно:
1. Визначитися очікуваний термін використання кожного об’єкта основних
засобів підприємства.
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2. Обчислити річну суму амортизаційних відрахувань за кожним об’єктом
основних засобів і по підприємству в цілому.
З – 5. Нарахування амортизації з використанням різних систем.
Первісна вартість технологічної лінії, яку придбало підприємство, становить 75000
грн. Очікуваний строк її корисного використання – 4 роки, ліквідаційна вартість – 5600
грн. Припустимо, що загальний обсяг продукції, який очікується виробити на
технологічній лінії за весь термін її використання, становитиме 133000 т, з
відповідними розподілом за роками: рік перший – 25000 т, рік другий – 36000 т, рік
третій – 42000 т, рік четвертий – 30000 т.
Необхідно:
1. Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік корисного
використання технологічної лінії.
2. За результатами розрахунків п. 1 заповнити таблицю 8.
3. Назвати фактори, які впливають на вибір підприємством методу нарахування
амортизації.
Таблиця 8
Розподіл величини амортизаційних відрахувань за роками корисного використання технологічної лінії
Методи амортизації

Сума амортизаційних відрахувань
1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Рівномірний
Зменшення залишкової вартості
Прискореного зменшення залишкової вартості
Кумулятивний
Виробничий
Податковий

З – 6. 25 грудня 2010 р. підприємство придбало устаткування, купівельна
вартість якого склала 37 000 грн. Очікуваний строк корисного використання
устаткування – 4 роки та його ліквідаційна вартість - 5000 грн.
Необхідно:
1. Застосовуючи два методи нарахування амортизації: рівномірний та
кумулятивний, обчислити суму амортизаційних відрахувань за 2011 та 2012
роки.
2. Припустивши, що щорічно чистий доход підприємства становитиме 104500
грн., а поточні витрати (без урахування амортизаційних відрахувань) – 82300
грн., заповнити таблицю 9.
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Таблиця 9
Оцінка впливу суми амортизаційних відрахувань на величину фінансового результату діяльності
підприємства в 2011 і 2012 рр.

Показники

Рівномірний
метод
2011
2012
р.
р.

Кумулятивний
метод
2011
2012
р.
р.

Чистий доход підприємства
Поточні витрати (без амортизаційних
відрахувань)
Сума амортизаційних відрахувань
Поточні витрати з урахуванням
амортизаційних відрахувань
Фінансовий результат (прибуток +,
збиток -)
3. Який метод нарахування амортизації забезпечує більшу величину прибутку?
Наскільки? Чому виникає відмінність у величині прибутку підприємства при
використанні двох різних методів нарахування амортизації? Поясніть на
цифрах.
З – 7. Підприємство використовує для виробництва продукції технологічне
устаткування, залишкова вартість якого на початок 2011 р. становила 70000
грн., сума нарахованого на початок 2011 р. зносу – 48000 грн.
Протягом 2011 року підприємство здійснило такі витрати на ремонт та технічне
обслуговування устаткування:
- витрати на регулярне технічне обслуговування та поточний ремонт – 1000 грн.:
- витрати на модернізацію устаткування, яка передбачає збільшення його потужності
– 6400 грн.
Система амортизації, яка використовується на підприємстві – рівномірна,
враховуючи 10 – річний період корисного використання устаткування та ліквідаційну
вартість 4000 грн.
Необхідно:
1. Визначити, протягом якого періоду устаткування вже знаходилося в
експлуатації на початок 2011 року.
2. Обчислити:
а) величину нарахованого зносу (амортизації) за 2011 рік;
б) залишкову вартість технологічного устаткування на кінець 2011 року;
в) первісну вартість на початок і кінець року.
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З – 8. Підприємство продало легковий автомобіль після трирічної
експлуатації. На дату продажу первісна вартість автомобіля становила 25000
грн., нарахований знос – 20000 грн.
Необхідно:
1. Обчислити фінансовий результат операції з продажу автомобіля, якщо його
продажна ціна становила:
а) 5400 грн.
б) 5000 грн.
в) 4400 грн.
З – 9. На основі даних, наведених в табл. 10, охарактеризувати динаміку
ефективності використання основних засобів підприємства.
Таблиця 10
Основні засоби підприємства в 2010-2011рр. та показники ефективності їх використання
Показник

Одиниці

2010 р.

2011 р.

виміру
Обсяг виробленої продукції

тис. грн.

40127

46188

тис. т

1547

1528

Річний прибуток

тис. грн.

2277

1728

Середньорічна вартість основних засобів

тис. грн.

18935

21413

Середньорічна виробнича потужність
підприємства,

тис. т

1962

2177

Середньооблікова чисельність промислововиробничого персоналу

чол.

757

773

Обсяг виробництва

Заняття 6.
Нематеріальні активи
1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
2. МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ
4. СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Література: [1; 2; 3; 9; 14]
ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1. Інноваційна діяльність промислових підприємств України.
2. Економічна діяльність диверсифікації підприємств в перехідний період.
Питання для обговорення
1) Дайте визначення нематеріальних довгострокових активів.
2) Якими є характерні ознаки нематеріальних активів?
3) Яким є механізм відшкодування вартості нематеріальних активів?
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4) Як визначається тривалість періоду нарахування амортизації для нематеріальних
активів?
5) Чи застосовується щодо нематеріальних активів поняття залишкової вартості?
6) В чому складність процедури визначення вартості нематеріальних активів?
7) В чому інтерес підприємства до постановки на баланс і визнання як
нематеріального активу об’єкта інтелектуальної власності, створеного робітниками
цього підприємства?
8) З якою метою створюються та реєструються товарні знаки?
9) Чи можна зареєструвати товарний знак, який має незначні відмінності порівняно з
уже зареєстрованим?
10)В чому переваги франчайзингу як форми ведення бізнесу?
11)Дайте визначення гудвілу. Коли гудвіл відображають в обліку як нематеріальний
актив?
12)Як визначити вартість гудвілу?
13)Яка з ліцензій – звичайна, виключна чи повна – за інших рівних умов буде більше
коштувати?
14)Яким методам оцінки нематеріальних активів слід віддавати перевагу за різних
умов?
З – 1. При складанні балансу підприємство має намір відобразити там наступні
активи, вартість яких наведена в таблиці 11.
Необхідно:Визначити первісну та поточну (залишкову) вартість нематеріальних
активів підприємства «Мрія» на 1.01.2012р.
Таблиця 11
Вартість активів підприємства «Мрія» на 1.01.2012 р.
(грн.)
Довгострокові вкладення в статутний капітал ВАТ «Альфа»
(купівельна вартість акцій)
Патент на винахід:
купівельна вартість
нарахована амортизація
Дебіторська заборгованість (чиста вартість реалізації)
Франшиза:
купівельна вартість
нарахована амортизація
Будівлі і споруди:
первісна вартість
залишкова вартість
Виробничі запаси
Кошти на банківському рахунку

13500
3500
1000
2300
22600
4680
76800
52400
26800
10560

З – 2. 25 грудня 2010 року підприємство придбало програмне забезпечення «Віртуоз»
вартістю 12000 грн. для використання в господарській діяльності. Витрати на
встановлення та настроювання програми становлять 3% від ціни програмного
забезпечення. Очікуваний термін корисного використання програми - 5 років.
Необхідно:
1. Сформувати первісну вартість нематеріального активу підприємства.
2. Обчислити залишкову вартість нематеріального активу на кінець 2011р.
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З – 3. Підприємство орендувало будівлю 1 січня 2011року на 5 років згідно з
контрактом, укладеним з її власником. Цей контракт також передбачає, що
підприємство мусить, крім місячної орендної плати у сумі 2000 грн., сплатити
ще 15000 авансом.
Необхідно:
1. Визначити вартість нематеріального активу, а саме, права на оренду будівлі,
станом на 1 січня 2011 року, яка має бути відображена в балансі підприємства.
2. Обчислити річну величину амортизаційних відрахувань для нематеріального
активу за 2011 рік.
3. Визначити залишкову вартість нематеріального активу підприємства на кінець
2011 року.
З - 4. Підприємство придбало систему «1С:Заробітна плата та кадри» версії 7.5
вартістю 4500 грн. Термін експлуатації програмних продуктів згідно із
встановленою обліковою політикою на підприємстві - 5 років. Ліквідаційна
вартість дорівнює нулю.
Необхідно:
1. Обчислити річну величину амортизаційних відрахувань для нематеріального
активу, обґрунтувавши вибір системи амортизації.
З – 5. Підприємство володіє трьома різними нематеріальними активами.
Менеджер підприємства вирішує питання стосовно засад облікової політики по
відношенню до нематеріальних активів. Щодо кожного з активів підприємство
володіє наступною інформацією:
1. Гудвіл. Підприємство розпочало свою діяльність у січні 2011 року,
придбавши іншу компанію за 1530 тис. грн. Вартість чистих активів цієї
компанії на момент її придбання становила 1260 тис. грн. Керівництво
підприємства вважає за доцільне інвестувати у придбання компанії суму, яка
перевищує вартість чистих активів компанії, сподіваючись, що гудвіл буде
дуже важливим довгостроковим активом в майбутній діяльності.
2. Ліцензія. Першого січня 2011 р. підприємство отримало ліцензію з боку
державних органів на здійснення виробництва продукції (виробництво
продукції підприємства підлягає державному ліцензуванню) строком на 5 років.
Купівельна вартість ліцензії склала 6120 грн.
3. Патент. Підприємство придбало 1 січня 2011 року за 12,5 тис. грн. патент на
право використання при виготовленні продукції запатентованої технології.
Строк діє цього патенту згідно з українським законодавством 20 років,
починаючи з дати його реєстрації в українському патентному відомстві.
Продукцію за зазначеною технологією планують виробляти на підприємстві 7
років.
Необхідно:
2. Обчислити величину гудвілу підприємства на 1 січня 2011 року.
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3. Обґрунтувати вибір системи амортизації і визначити річну величину
амортизаційних відрахувань для кожного з нематеріальних активів відповідно
до українського законодавства.
4. Обчислити первісну і залишкову вартість нематеріальних активів підприємства
станом на 1 січня та 31 грудня 2011 року.
З – 6. Двадцятого грудня 2010 року декілька фізичних осіб вирішили заснувати
ТОВ «Мрія». З цією метою вони придбали підприємство, яке було відомо під
назвою «Омега». ТОВ «Мрія» придбало всі активи «Омеги», крім грошових
коштів, за 980 тис. грн. ТОВ «Мрія» не прийняло на себе жодного зобов’язання
«Омеги». При цьому стара назва компанії «Омега» залишилася незмінною.
Операцію щодо придбання компанії було завершено 1 січня 2012 року. На цю
дату бухгалтерський баланс компанії «Омега» відображав наступну вартість
активів, наведену в табл.13.
Договором купівлі-продажу було передбачено, що попередній власник
«Омеги» не буде займатися цим бізнесом чи подібним до нього у цьому ж місті.
Таблиця 13
Баланс компанії «Омега» та ринкова вартість її активів на 1 січня 2012 року
(тис. грн.)
Балансова вартість Ринкова вартість
Актив балансу
Необоротні активи
Основні засоби (залишкова вартість)

35

43

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

6

6

110

105

8

8

Оборотні активи
Виробничі запаси
Дебіторська заборгованість
Всього активів

159

Пасив балансу
Власний капітал

89

Зобов’язання

70

Всього зобов’язань

159

Необхідно:
1. Визначити балансову вартість кожного з елементів активів ТОВ «Мрія»
на 1 січня 2012 року (підказка: активи показати в балансі ТОВ «Мрія» за
їх ринковою вартістю згідно з принципом вартості).
2. Обчислити суму нарахованої за рік амортизації по основних засобах,
припустивши, що строк корисного використання кожного з об’єктів
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основних засобів – 10 років, метод амортизації рівномірний, при
відсутності ліквідаційної вартості.
3. Обчислити суму нарахованої за рік амортизації по нематеріальних
активах,
припустивши,
що
термін
корисного
використання
нематеріальних активів, які перейшли від підприємства «Омега», 5 років,
система амортизації рівномірна, а очікуваний термін використання
гудвілу обрати на рівні максимального строку, передбаченого
українським законодавством.
З - 7. Науково-дослідний підрозділ підприємства розробив нову технологію,
зареєстрував виключні права на неї і очікує використовувати в своєму
виробництві. З метою визначення ринкової вартості активів підприємства його
менеджмент запропонував визначити ринкову вартість ліцензії на використання
технології за прибутковим методом. Прогнозується, що застосування
розробленої технології дозволить підприємству знизити поточні витрати на
виробництво продукції на 2%. Річний обсяг реалізації продукції на
підприємстві 250 т продукції, поточні витрати на виробництво і реалізацію
одиниці продукції – 0,8 грн. за 1 кг, ринкова ціна продукції – 1,7 грн. за 1 кг.
Життєвий цикл продукту – 5 років.
Необхідно:
1. Оцінити вартість патенту на використання технології за прибутковим методом.
З – 8. Первісна вартість нематеріального активу – програмного забезпечення
«1С:Торгівля», що обліковується на балансі підприємства, становить 2500 грн.,
зношення на дату переоцінки - 500 грн., справедлива вартість на дату
переоцінки - 3000 грн. Здійснити переоцінку нематеріального активу.
З – 9. Підприємство придбало програмне забезпечення вартістю 7200 грн.
Установлений термін використання програми - 5 років. Через два роки
програмний продукт було продано за 6600 грн. Амортизація нараховувалася
прямолінійним методом.
Необхідно:
1. Обчислити фінансовий результат операції з продажу програмного забезпечення
після двох років використання.
Заняття 7. Оборотні кошти
1. ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА.
ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ОБЕРТАННЯ
3. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. НОРМУВАННЯ
ОБОРОТНИХ КОШТІВ. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ
4. ПРОБЛЕМА ПРИСКОРЕННЯ ОБЕРТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
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Література: [1; 2; 3; 9; 13]
ТЕМА РЕФЕРАТА
Роль оборотних фондів у відтворювальних процесах.
Питання для обговорення
1) З яких елементів складаються оборотні кошти діючого промислового
підприємства?
2) Чим визначається структура оборотних коштів підприємства?
3) Що ви розумієте під «оптимальною» структурою оборотних коштів
підприємства?
4) Чим визначається швидкість повернення капіталу, авансованого на момент
створення підприємства в його оборотні активи?
5) Як визначити величину оборотного капіталу підприємства на момент його
створення?
6) Чим пояснюється відсутність зацікавленості підприємців в інвестуванні капіталу
у створення підприємств з тривалим технологічним циклом?
7) Як обчислити первісну вартість виробничого запасу сировини?
8) Чому величина виробничих запасів має бути оптимальною для кожного
підприємства?
9) За яких умов можна вважати за доцільне створення надмірних (більших за
оптимальну величину) виробничих запасів?
10)Чи зацікавлене підприємство у здійснені переоцінки виробничих запасів?
11)Який з елементів оборотних коштів має найбільш ліквідну форму?
12)Чим визначається тривалість обороту оборотних коштів підприємства?
13)З яких причин на підприємстві виникають ситуації, коли в процесі діяльності не
вистачає оборотних коштів?
14)За рахунок яких джерел формують свої оборотні кошти підприємства з сезонним
характером виробництва?
15)В чому сутність ефективного управління оборотними коштами?
16)Які заходи може вжити підприємство з метою зменшення величини дебіторської
заборгованості?
17)Які економічні наслідки матиме для підприємства прискорення обертання
оборотних коштів?
Задачі
З – 1. На основі даних, наведених в табл. 14,
необхідно:
1. Визначити структуру оборотних коштів підприємства «А» та
підприємства «Б» станом на початок і кінець 2010 р.
2. Проаналізувати відмінність структури оборотних коштів підприємства
«А» і підприємства «Б».
3. Проаналізувати динаміку структури оборотних коштів кожного з
підприємств.
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4. Зробити висновки стосовно причин, які могли б, на вашу думку,
спричинити такі зміни в структурі оборотних коштів підприємства.
Таблиця 14
Фрагмент активу балансів підприємств на 1 січня 2010 р.

Елементи оборотних
активів
Запаси:
виробничі запаси
готова продукція
товари
Дебіторська
заборгованість за
товари...
Дебіторська
заборгованість за
розрахунками:
з бюджетом
за виданими
авансами
Інша поточна
дебіторська
заборгованість
Грошові кошти та їх
еквіваленти:
в національній
валюті
в іноземній валюті

Підприємство «А»
на початок року
на кінець року
тис. грн. % до тис. грн. % до
підсу
підсу
мку
мку
531,0
216,3
26,1

724,4

23,7

636,4
318,3
65,0

499,9

19,9

Підприємство «Б»
на початок року
на кінець року
тис. грн. % до тис. грн. % до
підсу
підсу
мку
мку
804,5
8,3
82,3

114,1

1234,7
8,7
111,9

356,7

17,6

11,1
131,9

16,5

14,3

8,8

13,5

81,7

85,2

78,8

240,7

170,2

80,0

1284,6

2189,2

65,2
Ін. оборотні активи
Всього оборотних
активів

1684,9

1639,0

З – 2. Виробнича потужність підприємства становить 6 млн. дал напоїв на рік.
Відповідно до фінансового плану витрати на сировину протягом року становитимуть
42 тис. грн. Середньодобове споживання сировини - 115 грн. Термін поставки
сировини на підприємство становить 5 днів. Підготовка сировини до використання
триває 2 дні. Норма поточного запасу – 6 днів.
Необхідно:
1. Розрахувати норматив виробничого запасу сировини на підприємстві.
З – 3. Відповідно до виробничого плану підприємства з безперервним технологічним
циклом квартальні витрати на сировину становлять 230 тис. грн. Інтервал між двома
черговими поставками – 7 діб. Виходячи з особливостей властивостей сировини норма
підготовчого запасу становить 2 доби.
Необхідно:
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1. Обчислити норматив оборотних коштів у виробничих запасах сировини
для підприємства.
З - 4. Підприємство виготовляє продукцію, технологічний цикл виробництва якої
триває одну годину. Продуктивність технологічного устаткування, яке встановлено на
підприємстві, становить 55 кг продукції на годину. Матеріальні витрати на 1 кг
продукції складають 0,81 грн. Продукція накопичується на складі підприємства і
реалізується кожного дня наприкінці зміни партіями. Розмір партії готової продукції
дорівнює добовому виробництву. Підприємство працює кожного дня без вихідних в
одну зміну, тривалість якої 8 годин.
Грошові кошти за відвантажену споживачеві продукцію надходять на банківський
рахунок підприємства, як правило, через 3 дні після моменту відвантаження продукції.
З метою мінімізації витрат на доставку матеріальних ресурсів менеджери
підприємства вирішили купувати їх партіями. Розмір партії дорівнює триденному
споживанню ресурсів на підприємстві. Поставка здійснюється протягом дня від
моменту розміщення замовлення.
Необхідно визначити величину потреби підприємства в оборотному капіталі,
обчисливши:
1. Добові витрати матеріальних ресурсів на підприємстві.
2. Норму запасу матеріальних ресурсів.
3. Норматив запасу матеріальних ресурсів.
З – 5. Виробнича потужність підприємства становить 25 тис. т продукції на рік.
Відповідно до фінансового плану витрати на сировину протягом року становитимуть
30 тис. грн. Тривалість технологічного процесу – 51 доба. Вартість витрат на сировину
і матеріали, які передаються зі складу до виробничого цеху на початку технологічного
процесу – 54% від поточних витрат на виробництво продукції. Інші витрати
розподіляються рівномірно протягом виробничого циклу. Кількість робочих днів у
році – 250.
Необхідно визначити величину потреби підприємства в оборотному капіталі,
обчисливши:
1. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.
З – 6. Виробнича потужність цукрового заводу 3 тис. т цукрового буряка на добу.
Очікувана тривалість процесу виробництва цукру у 2005 році – 68 діб. Ціна 1 т
цукрового буряка на умовах поставки «франко-склад покупця» 175 грн.
Необхідно:
1. Обчислити величину сезонного запасу сировини на підприємстві.
2. Розрахувати необхідну суму банківської позики під створення сезонного
запасу, виходячи з наявності на момент початку закупівлі сировини
власних коштів підприємства в сумі тис грн.
3. Визначити розмір плати за користування банківським кредитом,
повернення якого планується через один місяць після завершення
виробничого процесу на підприємстві.
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З – 7. Підприємство використовує 24000 одиниць деталей на рік для виробництва
продукції. Вартість розміщення замовлення становить 120 грн. Вартість зберігання
одиниці запасів протягом року становить 12 грн. Відповідно до засад політики
управління запасами на поточний рік підприємство планує здійснити 12 замовлень по
2000 деталей.
Необхідно обчислити:
1. Річні витрати підприємства на замовлення.
2. Річні витрати підприємства на зберігання запасів.
3. Оптимальний обсяг замовлення.
4. Річні витрати підприємства на замовлення та утримання запасів за
оптимального обсягу замовлення.
5. Яку суму коштів зекономить підприємство, використовуючи політику
«оптимального замовлення» порівняно з існуючою політикою управління
запасами (купівлі 2000 деталей на замовлення)?
6. «Ціну» поточної політики управління запасами підприємства.
З – 8. Річна потреба підприємства у сировині становить 18,5 т. Ціна 1 т сировини – 480
грн. Витрати підприємства на обслуговування придбання однієї партії сировини (на
розміщення замовлення, страхування, доставку) – 1,5 тис. грн. Витрати на зберігання
запасу сировини на підприємстві становлять 8% середньої вартості запасу.
Необхідно:
1. Обчислити оптимальний розмір партії сировини, що має надходити на
підприємство, виходячи з позиції оптимізації поточних витрат
підприємства на обслуговування придбання та зберігання запасів.
З – 9. На основі даних таблиці 15, необхідно:
1. Визначити вартість переданих у виробництво та залишених на складі
запасів сировини за умов застосування методів:
а) середньозваженої собівартості;
б) ФІФО; в) ЛІФО.
2. Обґрунтувати доцільність використання конкретного методу оцінки
запасів при визначені величини поточних витрат підприємства за перший
квартал 2010 року.
3. Обґрунтувати доцільність використання конкретного методу оцінки
запасів при визначені величини податкових зобов’язань підприємства зі
сплати податку на прибуток у першому кварталі 2010 року.
Таблиця 15
Вартість запасів підприємства у першому кварталі 2011 року
Дата
Залишок на 01.01.2011р.
Придбано сировини:
10.01.2011 р.
15.02.2011р.

Кількість сировини,
кг
200

Ціна 1 кг сировини, грн.

500
400

4,2
4,4

4,0

Вартість, грн.
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20.03.2011р.
Всього придбано
Передано у виробництво:
12.01.2011 р.
16.02.2011 р.
25.03.2011 р.
Передано у виробництво всього
Залишок на складі на 01.04.2011
р.
всього

300
1200

4,6

300
100
300
400
1100
100
200

4,6
4,4
4,4
4,2
4,2
4,0

З – 9. В 2010 році чистий дохід підприємства від реалізації продукції становив 13,5
млн. грн., а середні залишки оборотних коштів в цьому році – 750 тис. грн. Відповідно
до плану на 2011рік очікується зростання обсягу реалізації продукції на 7% і
збільшення коефіцієнту обертання на 8 %.
Необхідно обчислити:
1. Потребу підприємства в оборотних засобах на 2011 рік.
2. Величину можливого вивільнення оборотних коштів в 2011 році
порівняно з попереднім.
З – 10. На основі даних таблиці 16 і 17 необхідно проаналізувати ефективність
використання оборотних коштів підприємства в 2010 – 2011 рр. і зробити висновки.
Варіант 1
Таблиця 16
Показники діяльності підприємства в 2010 – 2011 рр.
(тис. грн.)
Показники

2010 рік

Чистий дохід від реалізації продукції

2011 рік
11410

15784

1569

1763

520

690

Середньорічні залишки оборотних коштів
Прибуток до оподаткування
Варіант 2

Таблиця 17
Показники діяльності підприємства в 2009 – 2010 рр.
(тис. грн.)
Показники
Чистий дохід від реалізації продукції
Середньорічні залишки оборотних коштів
Прибуток до оподаткування

20009 рік

2010 рік
11410

11760

1569

1763

520

670
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Заняття 8
Інвестиційні ресурси.
1. Поняття і класифікація інвестицій
2. Економічне оцінювання доцільності інвестування.
3. Інвестиційні проекти підприємства
Література: 1; 2; 3; 9; 12; 29.
Питання для обговорення
1. Дайте визначення терміну «інвестиції» і поясніть, що спонукає інвестора до
здійснення інвестування. Які можливості для інвестування вільних грошей існують в
Україні?
2. Яким є механізм стимулювання інвестиційної діяльності з боку держави в Україні?
3. Чи мають привілеї підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність в Україні?
4. Як можна було б поліпшити інвестиційну привабливість економіки України для
вітчизняних і закордонних інвесторів?
5. Чи існують податкові пільги для підприємств з іноземними інвестиціями в Україні?
6. Поясніть різницю між інвестуванням в цінні папери і майнові цінності.
7. Чим за економічними наслідками відрізняється інвестування грошей в акції від
інвестування в облігації підприємств?
8. Чим виміряти фінансові вигоди від інвестування в акції підприємства?
9. Якими є переваги і недоліки володіння звичайними акціями? Які основні види
ризику спіткають тут інвестора?
10. Чи є акції вигідним, ефективним засобом страхування від інфляції? Поясніть свою
точку зору.
11. Наведіть визначення привілейованих акцій. Які першочергові вимоги можуть
виставляти їх власники?
12 Чим привілейовані акції схожі на звичайні облігації? Які якості привілейованих
акцій схожі на якості облігацій?
13. Чим виміряти фінансові вигоди від довгострокових капітальних вкладень?
14. У чому відмінність між прямими і портфельними інвестиціями?
15. Наведіть приклади інвестицій з низьким і високим ризиком.
16. Наведіть приклади низьколіквідних і високоліквідних інвестицій.
17. Поясніть, що розуміють під інвестиційним доходом.
18. Поясніть, що розуміють під періодом володіння активом.
19. Поясніть, що таке ризик, що розуміють під альтернативою «ризик – доходність».
Що відбувається з очікуваною ставкою рентабельності інвестицій при зростанні
ризику?
20. Які ризики можуть спіткати інвестора при інвестуванні в реальний бізнес?
21. На основі яких міркувань приймається остаточне рішення про доцільність
інвестування?
22. У чому переваги дисконтних моделей?
23. Як обрати величину дисконтної ставки у разі застосування дисконтних моделей
при визначенні доцільності інвестицій?
24. З яких причин гроші з часом “втрачають свою вартість”?
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25. Чому при прийняті рішень щодо доцільності інвестування не слід орієнтуватися
лише на період окупності і рентабельність інвестицій?
26. Що таке інвестиційний портфель? Який принцип покладено в основу формування
інвестиційного портфеля?
27. Дайте визначення диверсифікації, поясніть, чому необхідно диверсифікувати
інвестиційний портфель?
28. З якою метою розробляється бізнес-план інвестиційного проекту?
29. За рахунок яких джерел може здійснюватися фінансування інвестиційного
проекту?
30. Які показники мають бути розраховані у фінансовому розділі бізнес-плану
інвестиційного проекту?
Задачі
7. – 1. Підприємець прагне заснувати підприємство з виробництва продукції “А.
Технологічний цикл триває два тижні. Підприємство працює в три зміни (тривалість
зміни 8 год.) без вихідних. Після закінчення виробничого процесу продукція відразу
реалізується і грошові кошти знову вкладаються у виробництво. Виробництво
здійснюється в орендованому приміщенні площею 80 м2. Орендна плата за 1 м2.
становить 68 грн. на місяць, сплачується щомісячно.
Технологічне устаткування, годинна продуктивність якого становить 78 кг,
купується за рахунок власного капіталу підприємця і коштує 25 400 грн. Витрати на
транспортування і монтаж устаткування – 1200 грн.
Для обслуговування виробничого процесу і керівництва підприємством планується
запросити на роботу двох робітників і менеджера з місячними окладами відповідно
800 і 1500 грн. Виробництво здійснюється за технологією, право на використання якої
належить відомій на ринку фірмі, шляхом укладення ліцензійної угоди на 4 роки зі
сплатою ліцензійного паушального платежу в сумі 950 грн.
Питомі витрати (на 1 кг продукції) на сировину і матеріали становлять 0,5 грн. на 1
кг продукції.
Необхідно обчислити величину початкової інвестиції у створення підприємства.
7. - 2. 01.01.2011 р. інвестор відкрив депозитний рахунок у банку на суму 5500 грн.
Необхідно обчислити майбутню вартість 5500 грн. через 3 роки за умов нарахування
19% річних, якщо за умовами договору відсотки виплачуються наприкінці терміну дії
договору, а нараховані відсотки за кожен рік приєднуються до суми основного вкладу.
7. – 3. Необхідно визначити теперішню вартість 1500 грн., яку очікується отримати
через чотири роки, використовуючи ставку дисконтування 15 %.
7. – 4. За даними, наведеними в табл. 18, необхідно визначити приведену вартість
потоків доходів (відсотки нараховуються наприкінці кожного року), використовуючи
18 % ставку дисконтування і припускаючи, що зараз початок 2006 р.

45
Таблиця 18
Розподіл доходів від інвестування за роками
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Потік А
90
90
90
90
90
90

Потік Б
150
130
110
90
70
50

7. – 5. Ви купили акцію за 100 грн. рік тому і продали її сьогодні за 120 грн., а протягом
року отримали дивіденди на акцію в сумі 5 грн.
Необхідно дати визначення та обчислити величину поточного доходу, приросту
капіталу і сукупного інвестиційного доходу, показати різницю між ними.
7. – 6. Інвестор вважає, що в наступному році річна виручка підприємства від
реалізації продукції становитиме 75 млн. грн., підприємство має 2,5 млн. акцій у обігу,
величина чистої рентабельності акцій – 5 %, а коефіцієнт виплати дивідендів – 50 %.
Прогнозується, що всі дані збережуться незмінними протягом одного року.
Необхідно визначити
1. Очікуваний прибуток наступного року.
2. Дивіденди на акцію в наступному році.
3. Очікуваний курс акцій (припускаючи, що коефіцієнт «кратне прибутку»
дорівнює 12,5.).
7. – 7. У табл.19. наведено дані інвестиційної привабливості двох варіантів інвестування.
Таблиця 19
Розподіл інвестиційних доходів
Варіанти
1
2
Поточні доходи від інвестування по кварталах:
1 квартал
1,00
2 квартал
1,20
3 квартал
0
4 квартал
Ринкова вартість інвестиційного активу:
на початок року
на кінець року

0
0
0

2,3 2,00
29,0 56,0
30,0 50,0

Необхідно:
1. Розрахувати доходність за період володіння активом для двох варіантів
інвестування.
2. Якому з інвестиційних інструментів ви б надали перевагу, припускаючи, що
вони мають однаковий рівень ризикованості? Відповідь обґрунтуйте.
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7. – 8. Акціонерне товариство оприлюднило величину чистого прибутку за 2011 р. у
розмірі 15,8 млн. грн. Підприємство має у обігу 2,5 млн. звичайних акцій і виплачує
сукупні дивіденди за привілейованими акціями в розмірі 1 млн. грн. на рік.
Необхідно:
1. Обчислити прибуток на одну акцію.
2. Припустимо, що акція підприємства продається за курсом 60 грн. Визначити,
чому буде дорівнювати поточна доходність акцій акціонерного товариства, якщо воно
виплачувало 2 грн. дивідендів на акцію власникам привілейованих акцій.
7. – 9. Інвестор придбав 100 акцій у грудні 2010 р., витратив на це 1762 грн. Він
утримував ці акції протягом 15 місяців, а потім продав, виручивши 2500 грн. За період
володіння акціями підприємство виплатило йому 200 грн. у формі дивідендів.
Необхідно визначити
1. Величину курсового прибутку, реалізованої при продажу акції (якщо такий був
отриманий).
2. Доходність за період володіння акціями до сплати податків.
7. – 10. Припустимо, що ви інвестуєте сьогодні 10000 грн. в інвестиційний інструмент,
який обіцяє принести вам 15000 грн. через 10 років. За наведеною інформацією
необхідно:
1. Обчислити доходність цієї інвестиції на основі методу приведеної вартості.
2. Визначити, чи рекомендували б ви такий інвестиційний інструмент, якби
середньоринкова доходність становила 9 %?
Заняття 9, 10
Інноваційні процеси.
1. Інновації та їх класифікація.
2. Оцінка ефективності технічних нововведень.
3. Об'єкти та сучасні тенденції організаційного процесу.
Заняття 11
Організація виробництва
1. Організаційні типи виробництва.
2.Методи і форми організації виробництва.
3. Інфраструктура підприємства
ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1. Тенденції розвитку потокового виробництва у світі та в Україні

47

Заняття 12.
Державне економічне регулювання діяльності підприємства
1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА.
3. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ.
Література: [1; 2; 3; 9; 10]
Питання для обговорення
1) Чим обумовлена необхідність державного втручання в економічну
діяльності суб’єктів господарювання?
2) Які недоліки державного регулювання підприємницької діяльності мають
місце в Україні?
3) В яких сферах здійснюється державне економічне регулювання?
4) Якими засобами здійснюється державне регулювання економіки?
5) Чи потрібно встановлювати пільгові режими оподаткування для окремих
виробництв чи сфер діяльності?
6) Чи виправданою є практика створення вільних економічних зон та
територій пріоритетного розвитку?
7) Чи ефективною є система оподаткування в Україні?
8) У чому переваги спрощених систем оподаткування?
9) Як визначити доцільність переходу на спрощену систему оподаткування?
10)
Які відрахування, пов’язані з виплатою заробітної плати,
здійснюють підприємства на користь держави?
Задачі
З – 1. Дані про величину податку на додану вартість та фінансові результати діяльності
акціонерного товариства в 2005 році наведені в табл. 20.
Таблиця 20
Фінансові результати та податок на додану вартість
акціонерного товариства в 2010році
(тис. грн.)
Показники
Значення
Власний капітал, на початок року
7690
Чистий дохід
14652
Прибуток до оподаткування
5480
Податковий кредит
1340
Податкове зобов’язання
Необхідно:
1. Обчислити величину податку на додану вартість, яку має сплатити акціонерне товариство в
2011 році за діючою в Україні ставкою оподаткування.
2. Визначити величину податку на додану вартість, яку має сплатити акціонерне товариство в
2012році за умов, якщо ставку оподаткування знизити на 5 %.
3. Оцінити економічні та фінансові наслідки зниження ставки податку на додану вартість для
підприємства. Дати пояснення.
З – 2. Дані про величину відрахувань дна обов’язкове державне пенсійне страхування та витрат на
оплату праці підприємства в 2011році наведені в табл. 21
Таблиця 21
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Фінансові результати та податок на додану вартість
підприємства в 2011 році
(тис. грн.)
Показники
Власний капітал, на початок року
Чистий дохід
Прибуток до оподаткування
Фонд оплати праці підприємства
Заробітна плата персоналу основної діяльності:
максимальна
Мінімальна

Значення
14320
16590
3760
3430
3600
332

Необхідно:
1. Обчислити величину відрахувань на обов’язкове державне пенсійне
страхування, яку має сплатити підприємство в 2011 році за діючою в Україні
ставкою оподаткування.
2. Визначити величину відрахувань на обов’язкове державне пенсійне
страхування, яку має сплатити підприємство в 2012 році за умов, якщо ставку
оподаткування знизити на 7 %.
3. Оцінити економічні та фінансові наслідки зниження ставки відрахувань на
обов’язкове державне пенсійне страхування для підприємства. Дати пояснення.
З – 3. Підприємство розпочало роботу 1 січня 2011 року і планує утриматися на ринку
років. Технологічний цикл є незначним за тривалістю (кілька годин). Підприємство
працює в одну зміну (тривалість робочого дня 8 годин) без вихідних. По закінченню
виробничого процесу продукція відразу реалізується і грошові кошти знову
вкладаються у виробництво. Виробництво здійснюється в орендованому приміщенні
площею 80 кв. м. Орендна плата за 1 кв. м. становить 68 грн. на місяць.
На придбання технологічного устаткування витрачено 22314 грн. Витрати на
транспортування і монтаж устаткування – 1200 грн. Після закінчення терміну
корисного використання устаткування очікується отримати від його реалізації певну
суму коштів в розмірі 10% від його первісної вартості, яка становить його ліквідаційну
вартість. Рекомендована система амортизації – рівномірна.
Для обслуговування виробничого процесу і керівництва підприємством
планується запросити на роботу двох робітників з місячним посадовим окладом по 700
грн. і менеджера з окладом в 1500 грн. Виробництво здійснюється за технологією,
право на використання якої належить відомій на ринку фірмі, шляхом укладення
ліцензійної угоди зі сплатою ліцензійного паушального платежу вартістю 1200 грн.
Питомі витрати (на 1 кг продукції) на сировину і матеріали становлять 0,4 грн.,
питомі витрати (на 1 кг продукції) електричної енергії, що споживається
устаткуванням, становлять 1,16 грн. Сировина купується партіями. Розмір партії
дорівнює п’ятиденному споживанню сировини на підприємстві.
Момент поставки і момент оплати як ресурсів, так і продукції співпадають у
часі.
Необхідно визначити:
1. Визначити величину прибутку підприємства за перший квартал 2011 року.
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2. Обчислити суму прибутку для цілей оподаткування за перший квартал
2011року.
3. Чистий прибуток підприємства за перший квартал 2011року.
4. Величину податкового кредиту підприємства з податку на додану вартість за
перший квартал 2011 року.
5. Величину податкового зобов’язання з податку на додану вартість
підприємства за перший квартал 2011 року.
6. Суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до державного
бюджету в першому кварталі 2011 року.
Заняття 13.
Мотивація і оплата праці
Питання для обговорення
1) Які чинники мають бути покладені в основу побудови системи мотивації
персоналу підприємства?
2) Що таке “ефективна” система мотивації персоналу?
3) Чому критерії мотивації мають розроблятися окремо для різних категорій
працюючих?
4) Яким є місце системи мотивації в системі загальнокорпоративного
управління?
5) Якою, на Вашу думку, має бути пропорція між матеріальними і
нематеріальними методами мотивації персоналу підприємства?
6) За яких умов і для яких категорій персоналу доцільніше застосовувати
відрядну (або погодинну) форму оплати праці?
7) Чи самостійно підприємства обирає форми і системи оплати праці
персоналу?
8) На що впливає величина фонду оплати праці підприємства?
9) Яким є механізм відшкодування витрат на оплату праці?
10)
Чи вся сума витрат підприємства на оплату праці включається до
складу поточних витрат підприємства?
11)
Яку частку, на Вашу думку, має становити основна заробітна плата
у сумі витрат підприємства на оплату праці?
12)
Який економічний зміст має категорія «мінімальної заробітної
плати»?
13)
Як співвідносяться категорії «мінімальна заробітна плата» і
«прожитковий мінімум»?
14)
Чи існують обмеження розміру заробітної плати, на який
здійснюються обов’язкові державні соціальні нарахування?
15)
Які питання стосовно оплати праці мають бути викладені в
колективному договорі? Чи є вони обов’язковими для виконання?
16)
Які питання стосовно оплати праці регулюються державою?
З – 1. Чистий дохід підприємства в 2011 році становив 23560 тис. грн. Фонд
оплати праці персоналу – 3460 тис. грн, середньооблікова чисельність
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персоналу – 330 чол, з них 25 чол. отримують мінімальну заробітну плату – 332
грн.
Прогноз зростання доходу підприємства на 2012 рік - 5%. Прогноз
зростання мінімальної зарплати в Україні в 2011 році – 20% . Необхідно
обчислити:
1. Величину фонду оплати праці підприємства в 2012 році, виходячи з
необхідності дотримання пропорції випереджаючого темпу зростання
продуктивності праці над темпами зростання витрат на оплату праці (приріст
продуктивності праці відповідно до концепції економічної політики даного
підприємства має вдвічі перевищувати приріст середньої заробітної плати).
З – 2. В таблиці 22 наведені дані, які характеризують фонд оплати праці
підприємства в 2010 і 2011 роках.
Орієнтуючись на дані таблиці 22,
необхідно обчислити:
1. Динаміку витрат на оплату праці.
2. Порівняти темп зростання витрат на оплату праці з темпами зростання
обсягів виробництва.
3. Визначити структуру фонду оплати праці і проаналізувати її динаміку.
4. Проаналізувати, чи є оптимальною структура фонду оплати праці і чи є
прогресивними її зміни.
Таблиця 22
Показники
Фонд оплати праці, тис. грн.: всього
Фонд основної заробітної плати, тис. грн.
Фонд додаткової заробітної плати, тис. грн.

Фонд оплати праці підприємства в 2010-2011рр.
2010
2011
1659,4
2399,9
606,7
997,2
793,8

1191,8

258,9

210,9

405

415

22518,1

32127,4

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.
грн.
Середньооблікова чисельність промислововиробничого персоналу, чол.
Обсяг виробленої продукції в діючих цінах, тис. грн.

З – 3. Пекар п’ятого розряду за відпрацював у лютому 21 день ( фонд робочого
часу у лютому становить 24 дні), з них 1 день – у нічну зміну, 1 – у вихідний.
Тривалість робочого дня становить 8 годин. Брак в роботі відсутній.
Використовуючи на дані таблиці 23,
необхідно обчислити:
1. Величину заробітної плати робітника за лютий місяць за умов застосування
простої погодинної системи оплати праці.
2. Величину заробітної плати робітника за лютий місяць за умов застосування
погодинно-преміальної системи оплати праці. Умови преміювання: при
відсутності браку – 10% від тарифного заробітку.
Таблиця23
Тарифна сітка для робітників підприємства
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Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти

I
1,0

II
1,14

III
1,30

IV
1,48

V
1,68

VI
1,90

Законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата за місяць – 332 грн.
З – 4. Робітник III розряду у січні місяці відпрацював 24 дні, виконавши виробниче
завдання на місяць на 110%.
Система преміювання робітників підприємства: премія становить 2% тарифної
заробітної плати за перші п’ять відсотків перевиконання плану і 3% за наступні п’ять
відсотків перевиконання плану.
Використовуючи на дані таблиці ,
необхідно обчислити:
1. Величину заробітної плати робітника за січень місяць за умов застосування
погодинної прогресивної системи оплати праці.
З – 5. Відповідно до обраної програми розвитку на найближчі 5 років і фінансового
бюджету підприємство може витрачати на оплату праці 8% від величини чистого
доходу, залучення додаткових працівників не планується.
На основі даних, наведених в таблиці 24,
необхідно обчислити:
1. Величину фонду оплати праці підприємства в 2011 році.
2. Очікуваний чистий дохід підприємства за планом на 2012 рік.
3. Суму витрат підприємства на оплату праці за планом на 2012 рік за умов, що
відповідно до прогнозованих змін в податковому законодавстві очікується
зниження соціальних нарахувань на 2 процентних пункти порівняно з
2011роком.
4. Зміни середньої заробітної плати на підприємстві за планом на 2012 рік.
5. Розрахунки провести за умов, що рівень заробітної плати одного працюючого
на підприємстві не перевищує 4100 грн. на місяць, а загальна сума соціальних
відрахувань, яку сплачує підприємство у вигляді нарахувань на фонд оплати
праці становить в 2011 р. 38%.
Таблиця 24
Показники

Вихідні дані по підприємству
2011
Приріст по
тис. грн
відношенню до 2011
р. (за планом на
2012рік), 5

План 2012

Чистий дохід підприємства
Частка витрат на оплату праці в
чистому доході підприємства
Середньооблікова чисельність
персоналу
Середньомісячна
заробітна
плата персоналу
Відрахування на соціальні
заходи

132990
8%

+ 5,6
0

259

38%

- 2%

8%
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Заняття 14.
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
1. Сутність маркетингової діяльності фірми.
2. Якість і конкурентоспроможність продукції.
3. Способи підвищення конкурентоспроможності продукції.тандартизація
та сертифікація продукції.
1. Державний нагляд за якістю.
2. Роль якості продукції в ринкових умовах.
ТЕМА РЕФЕРАТІВ.
1. Роль маркетингу у формуванні виробничої програми підприємства.
2. Особливості визначення ринкового попиту на продукцію та послуги.
3. Державний нагляд за якістю і конкурентноздатністю продукції в
Україні.
4. Світовий досвід регулювання конкурентоспроможності продукції.
Заняття 15.
Витрати й ціни на продукцію
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА. ЕКОНОМІЧНА

1. ПОНЯТТЯ
СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ.
3. ГРУПУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА ОДНОРІДНИМИ ЕКОНОМІЧЕИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ.
4. ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ЗА СТАТТЯМИ
КАЛЬКУЛЯЦІЇ.
5. ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЇ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА. ЧИННИКИ
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
6. ВИДИ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ТА МЕТОДИ ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ.
ЛІТЕРАТУРА: 1; 2; 3; 9; 15.
Питання для обговорення
1. Які витрати мають вираховуватись з доходу підприємства, щоб оцінити
фінансовий результат його діяльності за період?
2. Яким є механізм відшкодування капітальних витрат?
3. Чим визначається термін і яким є механізм відшкодування витрат на
створення виробничих запасів (наприклад, запасу сировини) на підприємстві?
4. З якою метою проводиться групування операційних витрат за економічними
елементами?
5. Які цілі переслідує поділ витрат на змінні та постійні?
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6. З якою метою обчислюють собівартість продукції?
7. Про що можна дізнатися з калькуляції продукції?
8. Які складності виникають при калькулюванні продукції і чим вони
зумовлені?
9. Чим визначається достовірність і точність відображення поточних витрат на
виготовлення продукції у калькуляції?
10. Який економічний зміст містить категорія “маржинального прибутку”?
11. З якою метою на підприємстві визначають критичний обсяг продажу (точку
беззбитковості)?
12. Як у процесі ціноутворення визначити обсяг продажу для досягнення
цільового прибутку?
13. Як встановити ціну на ексклюзивний продукт?
14. Який механізм регулювання цін може застосовувати держава?
Задачі
8. - 1. В 2011 р. підприємство здійснило такі витрати:
- на придбання будівлі для виробничих потреб –150 тис. грн.;
- на купівлю технологічного устаткування – 56 тис. грн.;
- на збільшення виробничого запасу сировини – 20 тис. грн.;
- на виплату заробітної плати персоналу – 70 тис. грн.;
- на соціальні відрахування – 26,6 тис. грн.;
- на придбання ліцензії на 3 роки для випуску продукції під торгової маркою
компанії А;
- на оплату рахунків за надані підприємству комунальні послуги;
- на сплату податків – 20 тис. грн.;
- на рекламу продукції – 10 тис. грн.;
- на службові відрядження – 13 тис. грн.
Необхідно:
1. Виділити у складі витрат підприємства за 2011 р суми поточних і капітальних
витрат.
2. Пояснити основні розбіжності між капітальними і поточними витратами.
3. Пояснити, з якою метою слід проводити відокремлення поточних витрат від
капітальних.
4. Пояснити, який механізм відшкодування капітальних витрат слід застосовувати
на підприємстві.
5. Дати пояснення, протягом якого терміну підприємство планує відшкодувати
поточні витрати.
8. - 2. За даними табл. 25 необхідно:
1. Визначити структуру операційних витрат підприємства.
2. Проаналізувати розбіжність між структурою операційних витрат підприємства
А і Б.
3. Пояснити, з якою метою визначається структура поточних витрат на
підприємстві.
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4. Пояснити, які витрати включаються до елементу «відрахування на соціальні
заходи».
Таблиця 25
Елементи операційних витрат по підприємству за 2011р.
Підприємство
Елемент витрат
А
Сума
Структура
Сума
витрат,
витрат,
витрат,
тис. грн.
(% до підсумку)
тис. грн.
Матеріальні витрати
9669,9
7621
Витрати на оплату праці
828,3
941
Відрахування на соціальні
308,3
346
заходи
Амортизаційні відрахування
239,8
457
Інші операційні витрати
2469,3
1570
Разом
13515,6
100,0
10935

Б
Структура
витрат,
(% до підсумку)

100,0

8. – 3. Очікується, що в 2012 р. в результаті зростання світових цін на енергоносії,
вартість палива та енергії, споживаних підприємством, зросте на 7 %. За даними табл.
26 про склад і величину операційних витрат по підприємству необхідно:
1. Скласти прогноз щодо можливого зростання суми операційних витрат по
підприємству в 2012 р. внаслідок зростання цін на енергоносії.
2. Визначити, наскільки підприємство має підвищити ціну на продукцію, щоб
компенсувати зростання ціни на енергоносії.

Таблиця 26
Елементи операційних витрат по підприємству за 2010 р.
Сума витрат, Структура витрат,
Елемент витрат
тис. грн.
% до підсумку
Матеріальні витрати
9669,9
Витрати на оплату праці
828,3
Відрахування на соціальні заходи
308,3
Амортизаційні відрахування
239,8
Інші операційні витрати
2469,3
Разом…
13515,6
100,0
Річний обсяг виробництва продукції – тис. т. Ціна реалізації продукції – грн. за 1 т.

8. – 4. Загальна сума операційних витрат по підприємству у звітному році становила
25400 тис. грн., з них умовно-постійні витрати – 6800 тис. грн. За планом на наступний
рік передбачено зростання обсягу виробленої продукції на 15% за умов збільшення
умовно-постійних витрат на 1,7 %. Підприємство виробляє один вид продукції, повна
собівартість 1 т якої у звітному році становила 511 грн.
Необхідно:
1. Скласти прогноз щодо суми операційних витрат по підприємству відповідно до
плану на наступний рік.
2. Визначити повну собівартість 1 т продукції за планом на наступний рік.
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3. Пояснити причини зниження повної собівартості продукції в плановому році
порівняно зі звітним.
8. – 5. Для виробництва продукції підприємець здійснив такі капітальні витрати:
– на купівлю технологічного устаткування (очікуваний термін використання - 5 років)
– 46500 грн.;
- на придбання ліцензії на право здійснення діяльності з виробництва продукції
(термін дії ліцензії – 5 років);
- на створення виробничого запасу сировини і тари (запас створюється на два тижні) –
12400 грн.
Щомісячно підприємець планує виробляти 100 т продукції. Витрати матеріальних
ресурсів на 1 т становлять 248 грн.
Очікувана сума інших поточних витрат за місяць становитиме, грн.: за спожиту
енергію – 450, комунальні платежі – 360 оплата праці планується на - 4200.
Необхідно:
1. Визначити величину операційних витрат за місяць.
2. Сформувати собівартість продукції, окресливши перелік витрат, які вона
містить.
3. Обчислити собівартість 1 т продукції.
8. - 6. Підприємство виробляє продукцію з такими витратами на одиницю продукції,
грн.:
Прямі витрати –
Пряма витрати на оплату праці –
Змінні накладні витрати –
Постійні накладні витрати –
Собівартість одиниці продукції –

2
1
3
2
8

Виробнича потужність становить 300000 одиниць продукції на рік. Через депресію
на ринку підприємство планує виробляти лише 180 000 одиниць продукції на
наступний рік. Підприємство має також постійні реалізаційні витрати в розмірі 500000
грн. на рік і змінні реалізаційні витрати в розмірі 1 грн. на одиницю реалізованої
продукції. Продукція реалізується за ціною 12 грн. за одиницю.
На початку року покупець з географічного регіону, який не належить до зони
обслуговування підприємства, запропонував купити 100000 одиниць продукції по 7
грн. за одиницю, і сплатити всі транспортні витрати. Оскільки комісійних на продаж
не буде, це замовлення не матиме реалізаційних витрат.
Необхідно визначити, чи слід підприємству приймати це замовлення. Наведіть
кількісне та якісне підтвердження вашого рішення, припустивши, що інших
замовлень, крім основної діяльності та спеціального замовлення, не очікується.
8. – 7. В табл. 27 наведено звіти про фінансові результати двох підприємств однієї
галузі промисловості.
Таблиця 27
Звіт про фінансові результати підприємств,(тис. грн.)
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Показники

Підприємство
А
500
400
100
50
50

Дохід від реалізації продукції
Мінус: змінні витрати
Маржинальний прибуток
Мінус: постійні витрати
Операційний прибуток

Б
500
200
300
250
50

Необхідно:
1. Обчислити коефіцієнт операційного важеля для кожного підприємства.
2. Обчислити точку беззбитковості для кожного підприємства. Пояснити, чому
підприємство Б має вищу точку беззбитковості.
3. Припустимо, що обидва підприємства досягли 50-відсоткового зростання
доходів від реалізації. Обчислити, на скільки відсотків зросли прибутки кожного
підприємства. Пояснити, чому відсотковий приріст прибутків підприємства Б набагато
більший, ніж підприємства А.
8. – 8. Підприємство виробляє два продукти. Наступного року підприємство планує
реалізувати 1000 одиниць продукту А та 3000 одиниць продукту Б. Бюджетний звіт
про прибуток на наступний рік наведено в табл. 28
Таблиця 28
Фінансові результати діяльності підприємства
Продукт
А
Б
10000
36000
З
відрахуванням
6000
27000
змінних витрат
Маржинальний
4000
9000
прибуток
З
відрахуванням
1500
3200
прямих
постійних
витрат
Маржа
продуктової
2500
5800
лінії
З
відрахуванням
спільних
постійних
витрат
Операційний прибуток
Дохід від
реалізації продукції

Разом
46000
33000
13000
4700

8300
3100

5200

Необхідно:
1. Яка структура продажу продукції підприємства?
2. Обчисліть кількість одиниць продукції А і продукції Б, які підприємство має
реалізувати, щоб досягти точки беззбитковості,
3. Обчисліть беззбитковий дохід від реалізації продукції для підприємства без
формування пакету.
8. – 9. Підприємство виробляє та продає продукцію за ціною 2,72 грн. за одиницю.
Змінні витрати на одиницю продукції такі:
Сировина –
Тара
та

0,45
допоміжні
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матеріали –
0,10
Прямі витрати на оплату
праці –
0,58
Змінні накладні витрати –
0,62
Витрати на збут –
0,17

Сума постійних виробничих витрат за рік становить 136000 грн. Сума
адміністративних витрат (усі постійні) – 14000 грн.
Необхідно:
1. Обчислити обсяг реалізації продукції в натуральних одиницях у точці
беззбитковості для підприємства.
2. Скільки пляшок має продати підприємство, щоб досягти операційного прибутку
12600 грн.?
3. Які змінні витрати на одиницю продукції? Які змінні виробничі витрати на
одиницю продукції?
4. Скільки одиниць продукції необхідно реалізувати, щоб заробити чистий
прибуток в сумі 25200 грн.?
5. Припустимо, що підприємство сподівається реалізувати 215000 одиниць
продукції, яким буде запас міцності в натуральних одиницях?
8. – 10. Бюджет витрат підприємства на 2012р. наведено в табл. 29.
Таблиця 29
Бюджет поточних витрат підприємства на 2012 рік
Види витрат
Поточні витрати за рік,
Поточні витрати на
тис. грн.
одиницю продукції, грн.
Прямі матеріальні витрати
160
2,0
Прямі витрати на оплату праці
320
4,0
Змінні накладні витрати
80
1,0
Постійні накладні витрати
400
5,0
Змінні витрати на збут
240
3,0
Постійні адміністративні витрати
600
7,5
Разом…
1800
22,5

Необхідно визначити:
1. Яку ціну призначити підприємству, щоб заробити в 2012році прибуток в сумі
144 тис. грн.?
2. Якою буде точка беззбитковості підприємства в натуральних одиницях, якщо
ціна реалізації становитиме 25 грн.?
3. Яку ціну має призначити підприємство, щоб заробити операційний прибуток в
розмірі 10% виручки від реалізації продукції, якщо обсяг виробництва та
реалізації становитиме 70000 одиниць продукції?
8. - 11. Точка беззбитковості підприємства 1500 одиниць продукції на рік. Змінні
витрати на одиницю продукції становлять 300 грн.; сума постійних витрат за рік –
120000 грн.
Необхідно визначити, якою має бути ціна одиниці продукції для досягнення точки
беззбитковості.
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Заняття 16
Фінансові результати діяльності підприємства.
Економічна безпека підприємств
1. Поняття і класифікація доходу підприємства.
2. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.
Сутність рентабельності.
3. Система розподілу прибутку та механізм його використання.
4. Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства.
5. Ефективність виробництва, її оцінка і чинники підвищення.
6. Антикризова система господарювання на підприємстві.
ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1Фінансовий менеджмент: світовий досвід і реалії використання на
підприємствах України.
2.Реструктуризація та фінансова санація підприємств
Література: 1; 2; 3; 5 ; 9; 16
Питання для обговорення
1. За яких умов сума коштів, отримана підприємством, може вважатися його доходом?
2. Який сенс у визнанні доходу від реалізації продукції за методом нарахування, тобто
за фактом відвантаження продукції?
3. Як обчислити частку доходу, яку підприємство має відрахувати на користь держави
у вигляді податкових зобов’язань?
4. Чим зумовлена пильна увага державних контролюючих органів до підприємств, які
у фінансовій звітності декларують збитки?
5. Як визначити прибуток від реалізації продукції?
6. Як визначити фінансовий результат від продажу основних засобів?
7. Доходом чи прибутком визнається величина відсотків, отриманих підприємством за
його депозитним вкладом до банку?
8. Який економічний зміст категорії “валового прибутку” підприємства?
9. Як обчислити суму податку на прибуток, яку потрібно сплатити за результатами
звітного кварталу?
10. Чи можлива ситуація, коли підприємство з високим рівнем рентабельності активів
не може виконати свої фінансові зобов’язання?
11. З якою метою обчислюється рентабельність продукції?
12. На які показники, крім рентабельності, слід орієнтуватися в процесі прийняття
рішення щодо формування асортиментної політики підприємства?
13. Якими мотивами керується підприємство в процесі прийняття рішення щодо
напрямків використання прибутку підприємства?
14. В якій формі власник підприємства може отримати дохід від свого бізнесу?
15. Чим зумовлена ситуація, коли високорентабельне підприємство не сплачує за
результатами звітного періоду дивіденди?
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16. Хто вирішує питання щодо спрямування частки прибутку акціонерного товариства
на сплату дивідендів?
17. Яким є механізм оподаткування дивідендів?
18. Якими причинами може бути зумовлено використання прибутку на збільшення
статутного капіталу підприємства?
19. З якою метою здійснюється оцінювання фінансового стану підприємства?
Задачі
9. – 1. Підприємство виготовляє продукцію, основні економічні параметри якої
наведені в табл.. 30.
Таблиця 30
Економічні параметри продукції підприємства

Показники
Вимір
Ціна продажу 1
кг продукту
Змінні витрати
(сировина,
матеріали, праця,
накладні витрати)
на одиницю (1 кг)
продукції
Загальна сума
постійних витрат
по підприємству за
рік
Обсяг реалізації
продукції за
минулий рік

Одиниця.
вимірювання.

грн.

1

2

0,76

грн.
грн.

0,37

54000

т

Номер варіанта
3
4

830

5

6

0,81

0,85

0,84

0,91

0,68

0,45

0,54

0,32

0,65

0,56

62320

860

78300

890

69770

910

59880

870

58790

850

Дирекція підприємства не задоволена результатами діяльності за минулий рік і
розглядає декілька можливостей зростання прибутковості, а саме: підвищення витрат
на просування продукції на ринку; підвищення зовнішнього вигляду продукції з
одночасним збільшенням ціни реалізації; підвищення ціни реалізації.
Необхідно оцінити привабливість для підприємства і доцільність здійснення
зазначених заходів за таких умов:
1. Менеджер зі збуту впевнений, що рекламна кампанія здатна збільшити обсяг
реалізації продукції на 30 %. Якщо метою дирекції підприємства є підвищення
прибутку поточного року на 30 % порівняно з минулим роком, тоді, яку максимальну
суму може підприємство витратити на рекламу?
2. Припустимо, що підприємство з метою підвищення привабливості продукції для
споживача планує поліпшити упаковку продукції, що призведе до підвищення змінних
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витрат на 0,03 грн. на одиницю продукції; ціну продукції планується підняти на 4,5 %.
Обчисліть прибуток підприємства в поточному році.
3. Підприємство збільшує ціну продажу на 8 % . Обсяг реалізації зменшується на 12
%. Чи буде правильним рішення щодо підвищення ціни? Обчислити обсяг реалізації,
необхідний за нової ціни, щоб підприємство отримало такий самий прибуток, як і
минулого року.
4. Зробити висновки щодо доцільності обрання того чи іншого напрямку зростання
прибутковості діяльності підприємства в поточному році.
9 – 2. Підприємство виробляє єдиний продукт. У 2011 р. воно продало 25 000 одиниць
продукції та отримало такі результати, грн.:
Виручка від реалізації
Змінні витрати
Маржинальний прибуток
Постійні витрати
Операційний прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток

625000
375000
150000
45000

З метою удосконалення свого продукту наступного року підприємство розглядає
можливість заміни компонента, який коштував 2,5 грн., новим та кращим
компонентом, за ціною 4,5 грн. за одиницю. Крім того, для підвищення потужності
підприємства необхідно придбати нову машину. Машина коштує 18000 грн., строк
корисної служби 6 років і не має залишкової вартості. Підприємство застосовує
прямолінійний метод амортизації.
Необхідно визначити
1. Визначити, якою була точка беззбитковості підприємства в натуральних
одиницях?
2. Розрахувати, скільки одиниць продукції мало продати підприємство минулого
року, щоб отримати 77 000 грн. чистого прибутку?
3. Якщо підприємство підтримуватиме ціну реалізації постійною та здійснить
запропоновані зміни, то скільки одиниць продукції воно має продати наступного року
для забезпечення беззбиткової роботи?
4. Якщо підприємство підтримуватиме ціну реалізації постійною та здійснить
запропоновані зміни, то скільки одиниць продукції воно має продати наступного року,
щоб отримати такий самий чистий прибуток, як і минулого року?
5. Якщо підприємство бажає підтримувати незмінний коефіцієнт маржинального
прибутку після впровадження всіх змін, яку ціну реалізації одиниці продукції воно має
встановити наступного року, щоб покрити підвищені витрати на матеріали?
9 - 3. Потужність підприємства становить 210 тис. одиниць продукції за рік. Змінні
виробничі витрати на одиницю продукції – 11 грн. Постійні накладні витрати за рік –
540 тис. грн. Змінні витрати на збут одиниці продукції –3 грн.; постійні витрати на збут
за рік – 252 тис. грн. Ціна реалізації одиниці продукції – 20 грн.
Необхідно визначити:
1. Якою була точка беззбитковості в грошовому вимірі?
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2. Скільки одиниць продукції необхідно реалізувати, щоб отримати цільовий
операційний прибуток 60 тис. грн. за рік?
3. Скільки одиниць продукції необхідно реалізувати, щоб отримати цільовий
операційний прибуток у розмірі 10 відсотків виручки від реалізації продукції?
9. – 4. Підприємство виробляє цукерки з горіхами. Одна коробка цукерок продається
за ціною 5,6 грн. Змінні витрати на одиницю продукції підприємства такі:
Горіхи
Цукор
Масло
Інші інгрідієнти
Коробка, пакувальні матеріали
Всього змінних витрат

0,70
0,35
1,85
0,34
0,76
4,00

Сума постійних накладних загальновиробничих витрат за рік становить 32 000 грн.
Величина постійних збутових та адміністративних витрат за рік – 12500 тис. грн.
Річний обсяг реалізації продукції – 36000 коробок.
Необхідно визначити:
1. Маржинальний прибуток для однієї коробки цукерок.
2. Річний прибуток підприємства від операційної діяльності.
3. Скільки коробок потрібно продати, щоб досягти точки беззбитковості.
4. Запас міцності підприємства.
9. – 5. Операційні результати діяльності підприємства за минулий рік, грн., такі.
Виручка від реалізації продукції
802429
Змінні витрати
430000
Маржинальний прибуток
Постійні витрати
154750
Операційний прибуток
Наступного року підприємство очікує збільшення змінних витрат на 5 % та
постійних витрат на 4%.
Необхідно визначити:
1. Яким був коефіцієнт маржинального прибутку за минулий рік?
2. Точку беззбитковості у гривнях за минулий рік.
3. Припустимо, що підприємство бажало б мати наступного року 6 % приросту
операційного прибутку. На скільки відсотків (у середньому) воно має підняти
свої ціни, щоб покрити очікуване зростання витрат та отримати бажаний
операційний прибуток? Припустимо, що підприємство розраховує щороку на
однакову структуру та обсяг продукції.
4. Який дохід має отримати підприємство наступного року, щоб отримати
прибуток після оподаткування у розмірі 175 тис. грн.?
З – 6. За даними табл.. 31,
необхідно обчислити:
1. Прибуток від реалізації окремих видів продукції.
2. Рентабельність окремих видів продукції та загальну рентабельність продукції
підприємства.
3. Величину річного прибутку підприємства від основної діяльності
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4. Зробити висновки щодо привабливості виробництва окремих видів продукції
для підприємства.
Таблиця 31
Асортимент продукції
Хліб український подовий,
1,25 кг
Хліб білий подовий, 0,8 кг
Хліб пшенично-висівковий
вищого ґатунку, 0,75 кг
Плетінка гірчична вишого
гатунку, 0,4 кг
Булочка
діабетична
«маківка» в/г, 0,1 кг

Дані для розрахунків
Річне виробництво, т
Ціна
1 т, грн.
18502

679,7

Поточні витрати на
виробництво і збут 1 т
продукції, грн.
654,4

7606
57

1013,5
1268,4

949,9
1057,2

950

1223,1

1200,2

12

2063,1

2199,5

Примітка: Ціни на продукцію наведені без ПДВ.

9. – 7. Підприємство виробляє два різних види продукції – А і Б. Продукцію А
продають за ціною 30 грн., Б – 20 грн. Прогнозний звіт про фінансові результати має
такий вигляд:
Результати діяльності підприємства
Дохід від реалізації продукції
(тис. грн.)
Змінні витрати
Маржинальний прибуток
Постійні витрати
Операційний прибуток

600
400
150

Власник підприємства оцінює, що 60 % доходу від реалізації дасть продукція А, а
40 % – продукція Б. На продукцію А припадає 60 % змінних витрат. Третина
постійних витрат є спільною для обох продуктів, а половина постійних витрат прямо
простежується до продуктової лінії продукції А.
Необхідно обчислити:
1. Дохід від реалізації, який матиме підприємство для беззбиткової роботи.
2. Кількість продукції кожного виду, яку має продати підприємство для
беззбиткової роботи.
3. Коефіцієнт операційного важеля для підприємства. Припустимо, що фактичні
доходи будуть на 40 % вищі за прогнозні доходи. На скільки відсотків зростуть
прибутки за такої зміни обсягу реалізації?
9. – 8. Відповідно до плану на наступний рік підприємство очікує знизити поточні
витрати на виробництво і реалізацію 1 грн. продукції з 0,8 до 0,76 грн. Крім того,
планується скорочення чисельності персоналу з 110 до 105 чол., і зростання річного
виробітку – з 10890 до 10970 грн.
Необхідно обчислити абсолютний і відносний приріст прибутку підприємства за
рахунок зниження поточних витрат і зростання рівня продуктивності праці.
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9. – 9. Дані про величину власного капіталу акціонерного товариства та фінансові
результати діяльності в 2011 – 2012рр. наведено в табл. 32.
Таблиця 32
Показники діяльності підприємства в 2011 – 2012рр. (млн. грн.)
Показники
2011
Власний капітал, на початок року
2,5
Чистий дохід
8,2
Прибуток до оподаткування
0,5

2012
2,5
8,7
0,6

Необхідно:
1. Обчислити число оборотів власного капіталу акціонерного товариства протягом
2011 і 2012 рр.
2. Визначити рентабельність одного обороту власного капіталу.
3. Визначити рентабельність власного капіталу.
4. Проаналізувати динаміку обчислених показників.
5. Пояснити зв’язок між рентабельністю власного капіталу, рентабельністю
одного обороту і кількістю оборотів капіталу за період.
Задачі
З - 1. Результати діяльності підприємства в 2010 році порівняно з 2009 роком, наведено
в таблиці 33. Керівництво підприємства висловило незадоволення їх рівнем.
Необхідно:
1. Використовуючи дані табл. 33, обчислити показники ефективності діяльності
підприємства в 2010 році та 2011 році.
2. Оцінити динаміку показників ефективності діяльності підприємства в 2010 –
2011роках.
3. Пояснити причини незадоволення керівництва підприємства результатами
діяльності в 2011 році порівняно з 2010 роком.
Таблиця 33
Основні показники діяльності підприємства в 2010-2011 роках
Показники
Одиниці виміру
2003 рік
1
2
3
Вироблена продукція в
тис. грн.
12282
порівнянних цінах
Вироблена продукція в
діючих цінах
Виручка (дохід) від
реалізації продукції
Собівартість реалізованої
продукції
Валовий прибуток
Операційні витрати
в т.ч. матеріальні витрати
Прибуток від операційної
діяльності

2004 рік
4
13076

тис. грн.

10420

13489

тис. грн.

9902

14234,1

тис. грн.

8209,2

11638,2

тис. грн.
тис. грн.

1200,8
8063,2

1095,9
13515,6

тис. грн.
тис. грн.

5657
723,7

9669,9
828,5
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Прибуток від звичайної
діяльності до
оподаткування
Податок на прибуток
Прибуток від звичайної
діяльності після
оподаткування
Середньооблікова
чисельність персоналу всього
в т.ч. ПВП
Фонд оплати праці - всього
в т.ч. ПВП
Середньорічна вартість
основних виробничих
фондів
Середньорічний залишок
обігових коштів

тис. грн.

837,7

792

тис. грн.
тис. грн.

333,7
504,0

238,3
553,7

чол.

168

182

чол.

126

123

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

717
585
2901

815
577,1
3521

тис. грн.

1350

1658

Заняття 17.
Реструктуризація і санація підприємства, банкрутство і ліквідація
підприємства
1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗДІЙСНЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2. САНАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СИСТЕМА ЗАХОДІВ
З ПОДАЛАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ
3. БАНКРУТСТВО І ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
4. ПРОЦЕДУРА ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО
Література: [1; 2; 3; 9; 17; 18]

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Питання для обговорення
З яких причин підприємство може припинити свою діяльність?
За яких умов може виникнути потреба у зміні організаційно-правової
форми підприємства?
Які законодавчі обмеження існують щодо злиття та приєднання
підприємств?
Якою є процедура ліквідації підприємства, якщо воно ліквідується за
рішенням власника?
За якими показниками діяльності підприємства можна зробити висновок
про загрозу банкрутства?
Які існують способи запобігання банкрутству?
Що таке “фіктивне” банкрутство?

З – 1. Підприємство планує здійснити реструктуризацію виробництва, в процесі якої
передбачається створення нових виробничих підрозділів і управлінських структур.
На основі даних таблиці 36
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необхідно:
1. Визначити очікувані зміни основних показників діяльності підприємства у
зв’язку з проведенням реструктуризації.
2. Оцінити економічні вигоди для підприємства від проведення процедури
реструктуризації.
3. Зробити висновки щодо доцільності проведення реструктуризації підприємства.
Таблиця 36
Показники

Основні показники діяльності підприємства
Од.
До проведення
виміру
реструктуризації

Випуск продукції в діючих цінах
Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції
Середньорічна вартість основних
засобів
Чисельність: всього
в т. ч. ПВП
Фонд оплати праці
Середньомісячна з/п: всього
Валовий прибуток
Власний капітал
Рентабельність продукції
Ступінь використання
виробничих потужностей:
Собівартість реалізованої
продукції
Прибуток від операційної
діяльності
Прибуток від звичайної
діяльності до оподаткування
Прибуток від звичайної
діяльності після оподаткування

Після проведення
реструктуризації

тис. грн.
тис. грн.

52580
53151,5

58057
59450,7

тис. грн.

14632,25

17242,55

чол.
чол.
тис. грн.
грн.
тис. грн.
тис. грн.
%

899
864
8421,7
778,8
11769,7
15479,3
9,6

917
883
9833,2
861,2
13060,5
16925,0
8,4

тис. грн.

41117,1

45388,8

тис. грн.

3807,8

3639,8

тис. грн.

3648,8

3398,0

тис. грн.

2278,2

1730,5
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛЬНИХ РОБІТ,
САМОСТІЙНИХ РОБІТ
Завдання для модульної контрольної роботи №1
Варіант 1.
1. Дайте відповідь на питання:
а) Чим відрізняються основні виробничі засоби від оборотних виробничих
засобів?
б) Які чинники впливають на продуктивність праці?
2. Дайте відповідь на тести:
1. Головне завдання підприємства:
а) задоволення суспільних і власних потреб;
б) ефективне використання ресурсів;
в) одержання прибутку;
г) підвищення якості продукції.
2. Економічні методи управління не включають:
а) матеріальне стимулювання;
б) планування;
в) ціноутворення;
г) розпорядження;
д) матеріальну відповідальність.
3. Персонал – це:
а) працівники, які мають стаж роботи на підприємстві;
б) працівники, які мають високий рівень кваліфікації;
в) промислово-виробничий персонал;
г) постійні працівники, які мають професійну підготовку та (або) досвід
практичної роботи.
4. Залишкова вартість визначається як різниця між:
а) початковою і ліквідаційною вартістю;
б) первісною і відновною;
в) первісною і сумою зношення;
г) відновною і справедливою.
5. Чисті капітальні інвестиції – це:
а) різниця валових інвестицій та амортизаційних відрахувань;
б) інвестиції на розширене відтворення основних засобів;
в) інвестиції на просте і розширене відтворення основних засобів;
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г) інвестиції на просте відтворення основних засобів.
3. Задача:
Визначити чи доцільна реконструкція заводу по виготовленню
залізобетонних конструкцій, якщо відомо: до реконструкції обсяг випуску
складав 70.000 м3 залізобетонних виробів, собівартість 1 м3 4 грн., ціна
реалізації 5 грн. Капіталовкладення на реконструкцію складають 300.000 грн.
Після реконструкції передбачається річний випуск продукції 80.000 м3,
собівартість 1 м3 3,8 грн., ціна реалізації – 5 грн. Нормативний коефіцієнт
ефективності кап. вкладень в цій галузі 0,15.
Завдання для модульної контрольної роботи №1
Варіант 2.
1. Дайте відповідь на питання:
а) Чим відрізняються система нарахування амортизації в бухгалтерському
обліку від податкового обліку?
б) Які чинники впливають на ефективність використання оборотних коштів?
2. Дайте відповідь на тести:
1. Основний документ, що регулює діяльність підприємства:
а) статут;
б) Господарський кодекс;
в) ліцензія;
г) колективний договір.
2. Найбільш поширеним типом організаційних структур управління є:
а) лінійна;
б) множинна;
в) адміністративна;
г) функціональна;
д) лінійно-функціональна.
3. Не є категорією персоналу:
а) керівники;
б) спеціалісти;
в) інженерно-технічні працівники;
г) робітники.
4. Які з перелічених основних засобів не відносять до виробничих:
а) складські приміщення;
б) господарські будівлі транспортного цеху;
в) корпус санаторію-профілакторію;
г) потокова лінія монтажного цеху.
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28. Нематеріальні активи – це:
а) права власності на нематеріальні ресурси та інші майнові права;
б) об’єкти інтелектуальної власності, захищені авторськими правами;
в) різновид нематеріальних ресурсів;
г) комерційні таємниці.
3. Задача:
Підприємство планує здійснити реконструкцію свого підприємства по
виготовленню залізобетонних виробів. Капіталовкладення складають 350 000
грн. До реконструкції собівартість 1 м3 залізобетонних виробів склала 4 грн.,
річний випуск – 70 000 м3. Після реконструкції передбачається, що собівартість
становитиме за 1 м3 – 3,3 грн., річний випуск продукції не зміниться.
Визначити: чи доцільна реконструкція підприємства, якщо нормативний
коефіцієнт капітальниї інвестицій у цій галузі 0,15.
Завдання для модульної контрольної роботи №2
Варіант 1.
1. Дайте відповідь на питання:
а) Яка основна умова застосування відрядної форми оплати праці?
б) Чим відрізняється дохід від прибутку?
2. Дайте відповідь на тести:
1. Бізнес-план – це:
а) план виробництва і реалізації на наступний рік;
б) план, спрямований на обмеження використання ресурсів;
в) комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить
заходи, спрямовані на одержання прибутку.
2. Додаткова заробітна плата не включає:
а) тарифні ставки;
б) доплати;
в) надбавки;
г) премії.
3. Конкурентоспроможність продукції – це:
а) переваги над товаром-конкурентом за мірою задоволення певної потреби
і за витратами на її забезпечення;
б) переваги над конкурентним товаром за ціною;
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в) переваги над конкурентним товаром за рівнем після продажного
обслуговування.
4. Стандартизація продукції – це:
а) процес оцінки якості продукції;
б) встановлення відповідності продукції;
в) визначення кола споживачів;
г) комплекс норм, вимог, правил до якості продукції.
5. Собівартість продукції – це:
а) усі види виплат підприємства постачальникам за поставлені ресурси;
б) грошові платежі за використані ресурси: оплата сировини, палива,
заробітної плати, амортизаційні відрахування;
в) грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію продукції.
3. Задача:
Підприємство за звітний період реалізувало 800 одиниць виробів А по ціні
200 грн. Постійні витрати складають 15075 грн., а їх частка в собівартості
виготовленої продукції – 0,15. Фондомісткість продукції – 0,65 грн. Оборотні
кошти здійснили 4 обороти.
Визначити:
а) загальну рентабельність виробництва;
б) рентабельність виготовлення виробу.
Зробити висновки.

Завдання для модульної контрольної роботи №2
Варіант 2.
1. Дайте відповідь на питання:
а) Що показують тарифні коефіцієнти?
б) Чим відрізняються прибуток від звичайної діяльності від прибутку від
операційної діяльності?
2. Дайте відповідь на тести:
1. Зміст і структура бізнес-плану визначається:
а) КМ України;
б) фондом держмайна;
в) не регламентується:
г) Верховною Радою.
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2. Для оплати праці допоміжних працівників використовується система
оплати праці:
а) непряма відрядна;
б) пряма відрядна;
в) бригадна;
г) акордна.
3. Виробнича програма – це:
а) розрахунок максимально можливого випуску продукції;
б) система завдань з виробництва продукції у номенклатурі і асортименті
відповідної якості в певні терміни;
в) обчислення планового випуску продукції на зовнішній ринок;
г) план випуску продукції окремих цехів.
4. Сертифікат – це документ, який:
а) відображає переваги даної продукції;
б) є переліком якісних вимог до продукції;
в) засвідчує високий рівень якості продукції.
5. Калькуляція – це обчислення собівартості:
а) валової продукції;
б) окремих виробів;
в) товарної продукції;
г) реалізованої продукції.
3. Задача:
На підприємстві за звітний період було реалізовано виробів А 5000 штук по
ціні 100 грн. Витрати на сировину і матеріали складали 200.000 грн. Основна
заробітна плата і додаткова з нарахуванням на соціальні потреби склали –
120.000 грн. Амортизаційні відрахування складають 7% від виробничої
собівартості виробів.
Визначити:
а) величину прибутку від реалізації виробів;
б) рентабельність випуску продукції А.
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Індивідуальні завдання
1. Оберіть бізнес-ідею (проект) для віртуального підприємства.
2. Зробіть презентацію обраного підприємства (назва, адреса, реквізити,
керівні кадри, основні засоби, штати, площі, основна продукція, структура
управління, фінансовий стан).
3. Проаналізуйте стан обраної сфери діяльності (конкурентне середовище,
динаміка розвитку, експорт, імпорт, сезонність, ціни, основні виробники
продукції, основні споживачі).
4. Оберіть місце розташування майбутнього виробництва.
5. Ціна продукції, цінова стратегія.
6. Точка беззбитковості виробництва.
7. Показники фінансово-економічного стану підприємства.
8. Розрахунок рентабельності проекту.
№з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Найменування практичного завдання (впровадженої ідеї)
Рибний цех
Виробництво йогуртів
Виробництво згущеного молока
Сирний цех (м'які суміші)
Міні - пивоварня
Сухі будівельні суміші
Виробництво халви
Тепличне господарство(квіти)
Провайдер Інтернету
Паркетний цех
Фасування сипучих продуктів
Виробництво цвяхів та сітки-рябиці
Бензоколонка, АЗС
Лазня
Пральня
Трикотажне виробництво
Міні-олійниця
Автосервіс
Пральня
Маргариновий цех
Туристичне агентство
Макаронний цех
Міні-цегловий завод
Міні сир-завод (тверді сири)
Виробництво галушок з начинкою
Вирощування та виробництво грибів
Ресторан швидкого харчування
Цех по виробництву джинсового одягу
Виробництво чіпсів
Спортивний клуб
Виробництво полімерних труб

Вартість, у.о.
10-30 тис.
20 000
30-40 тис.
30-50 тис.
200 тис.
0,5- 5 млн.
40-70 тис.
100-200 за 1 кв.
1,5-25
м тис.
(60-500 тис.)
5-7 тис.
10 тис.
50 тис.
20-100 тис.
40-60 тис.
3,5-5 тис.
2,5-5,0 тис.
10-200 тис.
20 тис.
50-60 тис.
10 тис.
40-100 тис.
500 тис. грн.
30-50 тис.
10-60 тис.
5 тис. (20-180
30-100
тис.)тис.
250 тис.
10 тис.
50 тис.
250 тис.
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Автозаправочна станція(газова)
Виробництво фігурної тротуарної плитки
Виробництво заморожуваних фруктів та овочів
Виробництво перепелиних яєць
Цех сушки деревини
Вакуумна фасовка
Переробка зернових культур
Блістерне пакування
Міні-завод по виробництву туалетного паперу
Виробництво вареників та пельменів
АЗС (бензин)

100 тис.
10-15 тис.
до 800 тис.
10-15 тис.
30 тис.
30 тис.
до 200 тис.
до 20 тис.
10-15 тис.
20 тис. грн.
100 тис.

Перелік основних понять та термінів з курсу
(для самоконтролю )
Тема. Загальна характеристика підприємства
Підприємство, статут, засновницький договір, колективний договір,
життєвий цикл підприємства, унітарне підприємство, корпоративне
підприємство, мале підприємство, господарське товариство, товариство з
обмеженою відповідальністю, повне товариство, командитне, акціонерне,
асоціація, корпорація, консорціум, концерни, холдинг, промислово-фінансова
група, банкрутство підприємства, санація підприємства.
Тема. Структура і управління підприємство
Структура підприємства, виробнича структура підприємства, робоче місце,
виробнича дільниця, цех, управління підприємством, економічні методи
управління, адміністративні методи управління, принципи управління.
Тема. Персонал
Трудові ресурси, персонал, промислово виробничий персонал,
непромисловий персонал, категорії персоналу, професія, спеціальність,
кваліфікація, продуктивність праці, виробіток, трудомісткість.
Тема. Виробничі засоби
4.1. Основні засоби:
виробничі засоби (фонди), основні виробничі засоби (фонди), оборотні
виробничі засоби (фонди), первісна вартість основних засобів, залишкова
вартість, ліквідаційна вартість, справедлива вартість, знос основних засобів,
фізичний знос, моральний знос, амортизація, норма амортизації, рівномірна
амортизація, прискорена амортизація,
виробнича потужність, проектна
потужність, резервна потужність, фондовіддача, фондоємність.
4.2. Оборотні засоби:
оборотні засоби (фонди), виробничі запаси, незавершене виробництво,
витрати майбутніх періодів, норма витрат матеріальних ресурсів.
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Тема. Нематеріальні ресурси і активи
Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, інтелектуальна власність,
товарний знак, торговельна марка, винахід, фірмове найменування,
рацпропозиція, гудвіл, ноу-хау, патент, ліцензія, ліцензіар, ліцензіат, роялті,
комерційна таємниця, база даних, пашуальна виплата.
Тема. Оборотні кошти
Оборотні кошти, норма, норматив оборотних коштів, готова продукція,
дебіторська заборгованість, коефіцієнт оборотності, термін (тривалість)
обороту, умовне вивільнення оборотних коштів з обороту.
Тема. Інвестиції
Інвестиції, фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, прямі інвестиції,
портфельні інвестиції, відтворювальна структура капітальних інвестицій,
елементно-технологічна структура інвестицій, абсолютна (загальна)
економічна ефективність інвестицій, порівняльна економічна ефективність,
дисконтна ставка, теперішня вартість інвестицій, чиста теперішня вартість
інвестицій.
Тема. Інноваційна діяльність
Інновації, нововведення; організаційні нововведення, економічні, соціальні;
технічний розвиток підприємства, науково-технічний прогрес.
Тема. Організація виробництва
Виробничий процес, основний виробничий процес, допоміжний, технологічні
операції, виробничий цикл, одиничний тип виробництва, серійний, масовий
тип, потокова лінія, концентрація, спеціалізація, кооперування, диверсифікація,
конверсія.
Тема. Інфраструктура
Інфраструктура
підприємства,
виробнича
інфраструктура,
соціальна
інфраструктура, капітальне будівництво, підрядний спосіб ведення
капітального будівництва, господарський спосіб; кошторис будівництва,
генеральний підрядчик, субпідрядник.
Тема. Планування
Планування, прогноз ,стратегічне планування, стратегічний план , тактичне
планування, поточний план, оперативне планування, місія підприємства,
бізнес-план.
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Тема. Мотивація, оплата праці
Мотивація трудової діяльності, заробітна плата, основна заробітна плата,
допоміжна заробітна плата, номінальна, реальна заробітна плата, мінімальна
заробітна плата, відрядна форма оплати праці, почасова форма, тарифна
система, тарифна ставка, тарифна сітка, тарифно-кваліфікаційний довідник,
тарифний коефіцієнт.
Тема. Продукція, її якість
Продукція, номенклатура, асортимент, валова продукція, товарна, реалізована,
чиста, умовно-чиста продукція, виробнича програма. Якість продукції,
рівень якості продукції, стандартизація, стандарт, сертифікація, сертифікат,
конкурентоспроможність продукції, система управління якістю.
Тема. Витрати, ціна
Поточні витрати, прямі витрати, непрямі витрати, елементні витрати,
комплексні витрати, постійні, змінні витрати, собівартість продукції,
кошторис виробництва, калькуляція продукції, загально-виробничі витрати,
адміністративні витрати, витрати на збут.
Ціна, торговельна націнка.
Тема. Дохід, прибуток, рентабельність
Дохід, чистий дохід, прибуток, валовий прибуток (від реалізації),
операційний прибуток, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування,
чистий прибуток, розподілений прибуток, нерозподілений прибуток.
Рентабельність, рентабельність капіталу, рентабельність сукупних активів,
рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу,
рентабельність продукції.
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Приклади типових завдань,
що виносяться на екзамен з курсу
Білет №
1. Основні виробничі засоби (фонди): поняття видовий склад і структура.
Класифікація основних засобів (фондів) у подальшому обліку.
2. Витрати виробництва, класифікація їх за різними ознаками, та загальна
характеристика.
3. Дати визначення таких понять: амортизація, продуктивність праці,
тарифна сітка, інвестиції, рентабельність
4. Тести
1. Найбільш поширеним типом організаційної структури управління є:
а) лінійна;
б) адміністративна;
в) функціональна;
г) лінійно-функціональна.
2. До об’єктів промислової власності відносять:
а) „ноу-хау”;
б) раціоналізаторські пропозиції;
в) винаходи;
г) ліцензійні угоди.
3. Найпростішою формою об’єднання підприємств є:
а) концерн;
б) асоціація;
в) консорціум;
г) корпорація.
4. Калькуляція – це обчислення собівартості:
а) валової продукції;
б) окремих виробів;
в) товарної продукції;
г) реалізованої продукції.
5. Дисконтна ставка визначає:
а) рівень інфляції у поточному році;
б) середній процент росту суми дивідендів;
в) величину річного проценту плати за кредит;
г) норму прибутку на вкладений капітал.
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5. Задача
Підприємство реалізувало за рік продукції на суму 4500 тис.грн. Середні
залишки оборотних коштів складали 500 тис. грн. Для виготовлення даного
обсягу реалізованої продукції підприємство закупило сировини і матеріалів на
суму 2160 тис. грн., максимальний поточний запас сировини складає 30 днів.
1.Визначити:
а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів;
б) тривалість одного обороту оборотних коштів;
в) середній поточний запас сировини і матеріалів (у грн.)
2. Зробити висновки щодо ефективності використання оборотних коштів на
підприємстві.
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СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль
Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські
заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою.
Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, розвязання
кейсів, індивідуальна робота.
При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають:
рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при
обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на
заняттях; експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч.
підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних
завдань.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у
кожному змістовному модулі:
Форми контролю знань при поточному
контролі
Усна відповідь
Доповнення відповіді
Експрес-опитування
Самостійна робота
Тестування (5 тестів)
Індивідуальне завдання
Модульне тестування

Оцінка (в балах)
До 5 балів
До 3 балів
До 2 балів
До 5 балів
До 5 балів
До 5 балів
До 10 балів

Модульний контроль
Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ)
проводиться

на

відповідному

семінарському

занятті

після

вивчення

відповідного змістовного модуля. Підсумкова кількість балів за змістовні
модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс
оцінка (бали) за модульне тестування. Модульним тестуванням завершується
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вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом семестру виконується
модульні тестування.
Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку
(готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть
отримати протягом семестру до 10 балів.
За результатами студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною
шкалою.
Оцінка
ECTS

A
B
C
D
E
FX

Оцінка
(За національною
шкалою)
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
з допуском до
екзамену

Модуль1
(бали)
питома
вага 0,20
18-20
17-18
15-17
13-15
12-13
0-11

Модуль2
(бали)
питома
вага 0,20
18-20
17-18
15-17
13-15
12-13
0-11

Модуль3
(бали)
питома
вага 0,20
18-20
17-18
15-17
13-15
12-13
0-11

Модуль4
(бали)
питома
вага 0,20
18-20
17-18
15-17
13-15
12-13
0-11

Модуль5
(бали)
питома
вага 0,20
18-20
17-18
15-17
13-15
12-13
0-11

Шкала оцінювання
За шкалою
університету (100бальною системою)
90-100

Оцінка за національною
шкалою та шкалою
університету
відмінно
5

85-89
добре

4

задовільно

3

35-59

незадовільно

2

1-34

незадовільно

2

75-84
65-74
60-64

Оцінка за шкалою
ECTS
A
відмінно
B
добре (дуже добре)
C
добре
D
задовільно
E
задовільно (достатньо)
FX
незадовільно з
можливістю
повторного складання
F
незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Правові основи створення і функціонування підприємства.
2. Класифікація

організаційно-правових

форм

підприємницької

діяльності.
3. Виробнича структура підприємства. Сучасні тенденції змін загальної
структури підприємства.
4. Ринкове середовище господарювання підприємств.
5. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій
діяльності.
6. Особливості

організації

міжнародного

підприємництва.

Спільні

підприємства.
7. Сутність, функції та методи управління діяльністю підприємства.
8. Типи організаційних структур управління підприємством.
9. Класифікація та структура персоналу підприємства.
10. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.
11. Оцінка та видова класифікація основних фондів.
12. Амортизація основних фондів та методи амортизації.
13. Показники ефективності основних фондів.
14. Структура і нормування оборотних фондів підприємства.
15. Нематеріальні ресурси та структура об'єктів інтелектуальної власності.
16. Нематеріальні активи: сутність, склад, форми правового захисту.
17. Методи оцінки вартості нематеріальних активів.
18. Структура та нормування оборотних коштів.
19. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.
20. Визначення обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.
21. Формування і регулювання фінансових інвестицій.
22. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій.
23. Сутність та види інноваційних процесів на підприємствах.
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24. Техніко-технологічна база виробництва та її показники.
25. Лізинг як форма фінансової підтримки підприємницької діяльності.
26. Формування та використання виробничої потужності підприємства.
27. Вплив типів виробництва на організаційно-технічну побудову й
ефективність.
28. Методи організації виробництва.
29.Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства.
30. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання.
31. Види та методи планування діяльності підприємства.
32. Бізнес-план підприємства. Тактичне й оперативне планування.
33. Вимірники обсягу продукції.
34. Показники

та

методи

оцінювання

якості

продукції.

Конкурентоспроможність продукції.
35. Стандартизація та сертифікація продукції та систем якості.
36. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці.
37. Моделі та методи мотивації трудової діяльності
38. Організація оплати праці на підприємстві.
39. Сучасні форми та системи оплати праці.
40. Системи участі працівників підприємств у прибутках. Дивідендна
політика.
41. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат.
42. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва.
43. Сутність та види цін і тарифів.
44. Методи ціноутворення на продукцію.
45. Форми фінансової діяльності підприємства.
46. Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти.
47. Сутність і види прибутку. Джерела формування прибутку.
48. Напрямки використання прибутку.
49. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою
показників.
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50. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства.
51. Фінансова

стійкість

та

платоспроможність

підприємства:

характеристика і показники оцінки.
52. Система показників ефективності діяльності підприємства.
53. Чинники зростання ефективності виробництва.
54. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств.
55. Стратегія розвитку підприємств у післяприватизаційний період.
56. Економічна безпека підприємств: структурні елементи і схема
організацій.
57. Фінансова безпека суб'єктів господарювання.
58. Сутність, форми і види реструктуризації підприємств.
59. Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання.
60. Визначення ймовірності банкрутства субєктів господарювання.
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