
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА  ПІДПРИЄМСТВА  

Збірник практичних задач 

і конкретних ситуацій 

 

 

Навчальний посібник 

 

 

 

За редакцією доктора економічних наук, 

професора С. Ф. Покропивного 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти України 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1999 



ББК 65.29 Розповсюджувати та 

тиражувати 

Е 40 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено 

 

 

 

Автори: 

С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко,  

О. С. Федонін, В. М. Колот, І. А. Павленко,  

В. Г. Васильков, Н. В. Шевчук 

 

 

Рецензент 

В. Е. Коломойцев, д-р екон. наук, проф.,  

нар. депутат України 

 

 

Редактор 

О. П. Бондаренко 

 

 

Е 40   Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкрет-

них ситуацій: Навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, 

О. С. Федонін та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. 

— К.: КНЕУ, 2000. — 328 с. 

ISBN 966–574–156–Х 

 
Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів 

економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу 
ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають використовуватися 
для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», 
набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-
управлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків. 

Збірник як навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів і 
факультетів ІІІ — ІV рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки 
бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним для 
майбутніх магістрів усіх фахових спрямувань та господарників (керівників, 
менеджерів, бізнесменів), які професійно здійснюють виробничу, посередницьку, 
інноваційну, консалтингову та іншу фінансово-економічну діяльність у сучасних 
підприємницьких структурах. 

 

ББК 65.29 

 

© С. Ф. Покропивний,  

 Г. О. Швиданенко,  

 О. С. Федонін та ін., 1999 



 3

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

Незаперечною є істина про те, що високоефективну і конкуренто-

спроможну економіку можуть сформувати та розвивати тільки про-

фесійно компетентні й досвідчені управлінські кадри всіх рівнів, перш за 
все господарські керівники і спеціалісти з базовою економічною освітою. 

Саме це і є пріоритетним спонукальним мотивом реформування системи 

підготовки таких фахівців, а отже, і видання відповідних навчальних 

посібників, зорієнтованих на набуття ними (фахівцями) достатніх прак-

тичних навичок розв’язання повсякчасних виробничо-господарських зав-

дань економічного управління підприємствами та організаціями за рин-

кових умов господарювання. 
До першої частини збірника включені практичні задачі, що мають таку 

сутнісно-змістову спрямованість: 1) формування та використання ма-
теріальних і нематеріальних активів, нормованих оборотних коштів та ін-

ших матеріальних цінностей; 2) визначення економічної і соціальної ефек-

тивності різноманітних заходів у царині науково-технічного та 
організаційного прогресу; 3) економіко-організаційні проблеми завчасного 

відтворення техніко-технологічної бази і сервісного обслуговування вироб-

ництва; 4) вимірювання та оцінка ефективності підвищення якості й конку-

рентоспроможності вироблюваної продукції (надаваних послуг); 5) роз-
рахунки та аналіз рівня продуктивності й оплати праці персоналу під-

приємницько-господарських структур, поточних витрат і цін на продукцію 

(послуги); 6) обчислення результативності та інтегральної ефективності 
діяльності виокремлених суб’єктів господарювання. Найбільша увага  
(за кількістю практичних задач) приділена інноваційним процесам, інве-
стиційним ресурсам і проектам, фінансово-економічним результатам діяль-
ності різногалузевих підприємств та організацій. 

Практичні задачі розміщені більш-менш послідовно за зростанням сту-

пеня складності їх розв’язання за однотипними блоками. Значна частина 
задач побудована на основі реальних показників діяльності конкретних 

різногалузевих підприємств (фірм) України, що значно підвищує їхню 

практичну цінність. Окремі задачі потребують не лише необхідних еконо-

мічних розрахунків, а й відповідних висновків щодо оцінки ступеня ефек-

тивності здійснення техніко-технологічних, організаційних, економічних і 
соціальних заходів. Важливо й те, що в збірнику наведено відповіді до всіх 

практичних задач для самоперевірки правильності їх розв’язання. 
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Друга частина збірника складається з достатньої для засвоєння курсу на 
творчому рівні кількості конкретних ситуацій щодо таких важливих 

напрямів виробничо-господарської діяльності підприємства, як обгрунту-

вання організаційно-правової форми та організаційної структури управлін-

ня; формування і належне використання ресурсно-виробничого потенціалу; 

здійснення комплексу організаційно-економічних заходів щодо підвищення 
ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, забезпе-
чення його економічної безпеки, реструктуризації, санації та інших склад-

ників антикризової системи господарювання. 
Особливе практичне значення має третя частина збірника, що містить 

докладну методику розв’язування однотипних задач і загальноприйняті ме-
тодичні підходи до аналізу конкретних виробничо-господарських ситуацій 

на окремих підприємствах та їх інтеграційних утвореннях. З навчальною 

метою за кожною ситуацією виокремлені її змістова характеристика й ви-

моги до аналізу. 

Кількість і характер включених до збірника практичних задач і конкрет-
них виробничо-господарських ситуацій дозволяють їх розв’язувати та 
аналізувати не тільки під час проведення аудиторних занять, а й самостійно 

при виконанні домашніх письмових завдань. Це сприятиме грунтовнішому 
засвоєнню навчальної дисципліни «Економіка підприємства». 

Співавторами та авторами окремих розділів навчального посібника є 
викладачі кафедри економіки підприємств Київського національного еко-

номічного університету: доцент В. Г. Васильков — розділ 6; доцент 
В. М. Колот — розділи 2, 8; професор С. Ф. Покропивний — розділи 1—3, 

5, 9, 10—16; доцент І. А. Павленко — розділи 4, 7; професор О. С. Федонін — 

розділи 1, 5, 10—14; професор Г. О. Швиданенко — розділи 3, 4, 7, 9, 10—14; 

асистент Н. В. Шевчук — розділи 3, 4. Відповіді до практичних задач підго-

товлені професором С. Ф. Покропивним. 

Авторський колектив має намір надалі вдосконалювати зміст і форми 

викладення матеріалу, готуючи друге видання збірника. Тому співавтори 

відповідних розділів готові з вдячністю прийняти критичні зауваження та 
побажання, врахувавши їх при перевиданні. 

 

Пропозиції просимо надсилати за адресою:  

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,  

Київський національний економічний університет,  
кафедра економіки підприємств. 
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Розділ 1 

МАТЕРІАЛЬНІ  
І НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

 
 
 

1.1. Визначення та аналіз видової структури матеріальних 
активів підприємства. Користуючись вихідними даними, наведе-
ними в табл. 1.1, необхідно визначити функціонально-видову струк-
туру матеріальних активів акціонерного товариства (АТ) «Арма». 

Зробити висновок щодо тенденції зміни структури матеріальних 
активів підприємства за аналізований період. 

Таблиця 1.1 

РОЗМІР МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ АТ «АРМА»  

НА КІНЕЦЬ ВІДПОВІДНОГО РОКУ, тис. грн. 

Елементи 
 матеріальних активів 1996 1997 

1998 
(оцінка) 

1999 
(оцінка) 

2000 
(оцінка) 

Виробничі фонди:      

основні 16850 17100 17800 18900 19800 

оборотні 4550 4700 4950 5800 6700 

Майно соціального призначення 4300 4250 4050 3900 3200 

Разом матеріальні активи 25700 26050 26800 28600 29700 

1.2. Визначення функціонально-групової структури виробничих 
основних фондів державного підприємства «Інтеграл». Склад ви-
робничих основних фондів підприємства «Інтеграл» на кінець відпо-
відного року за окремими групами наведено в табл. 1.2. Визначити 
функціонально-групову структуру основних фондів підприємства у 
відсотках до їх загального обсягу за відповідні роки. 

Таблиця 1.2 

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО  

ПІДПРИЄМСТВА «ІНТЕГРАЛ»  за 1996—2000 рр., млн грн. 

Група  
основних фондів 

Видові елементи  
основних фондів групи 1996 

1998 
(оцінка) 

2000 
(оцінка) 

Перша 
Будівлі, споруди й передавальні 

пристрої 
39,55 41,53 44,02 

Друга 
Автомобільний транспорт, прилади 

та інструмент, офісне обладнання 
5,45 5,89 6,77 

Третя Інші основні фонди 20,80 23,38 27,21 

Загальна балансова вартість основних фондів 65,80 70,80 78,00 
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1.3. Оцінка виробничих основних фондів за первісною і залиш-
ковою вартістю. Балансова вартість виробничих основних фондів 
акціонерного товариства «Полімермаш» на початок 1998 р. стано-
вила 70 млн грн. Протягом травня й вересня 1998 р. будуть уведені в 
дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 та 1650 тис. грн. 
Окрім того, за раніше укладеною угодою із зарубіжною фірмою бу-
де придбана у жовтні того самого року нова автоматична лінія вар-
тістю 2200 тис. дол. США. Витрати на її транспортування та монтаж 
становитимуть 10 % вартості імпортної техніки. У жовтні цього са-
мого року мають бути виведені з експлуатації через повне фізичне 
спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2,5 млн грн. 
Економічне спрацювання (амортизація) виробничих основних фондів 
на початок 1999 р. досягне 40 %. Для розрахунків 1 долар США до-
рівнює 3,54 гривні. 

Обчислити: 
1) середньорічну вартість виробничих основних фондів підпри-

ємства в 1998 році; 
2) первісну (балансову) і залишкову вартість основних фондів 

підприємства на початок 1999 року. 

1.4. Розрахунки та аналіз показників ефективності відтво-
рення виробничих основних фондів підприємства «Росток». 

Використовуючи вихідну інформацію (табл. 1.3) про ступінь 
економічного спрацювання та рух (оновлення, вибуття) виробничих 
основних фондів цього підприємства за останні кілька років, визна-
чити: 1) середньорічну вартість основних фондів та їх динаміку за 
кілька років; 2) коефіцієнти економічного спрацювання, вибуття, 
екстенсивного та інтенсивного оновлення основних фондів за оці-
нюваний період. При розрахунках узяти до уваги, що середньоріч-
ний обсяг виробничих основних фондів, які вводяться і вибувають, 
дорівнює 35 % загального обсягу введених та вибулих таких фондів. 

 
Таблиця 1.3 

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРАЦЮВАННЯ ТА РУХУ  

ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА «РОСТОК», тис. грн., за роками 

Показник 1996 1997 1998 
1999 

(оцінка) 

Вартість основних фондів на початок 

року 75300 × × × 

Сума накопиченої амортизації на кінець 

року 

22590 27265 31760 36480 

Рух основних фондів:     

уведення 7500 8200 8900 9500 

вибуття 3765 4500 4620 4750 
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1.5. Визначення ступеня техніко-економічного застарівання 
устаткування підприємства. За даними табл. 1.4 визначити сту-
пінь техніко-економічного застарівання (морального спрацювання) 
існуючого обладнання моделі «Х» на вітчизняному підприємстві. 

 
Таблиця 1.4 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБЛАДНАННЯ «Х»  

ПОРІВНЯНО З НАЙКРАЩИМ СВІТОВИМ ЗРАЗКОМ 

Показник  
Обладнання, що порівнюється 

вітчизняне («Х») світовий зразок 

Продуктивність, штук/рік 1035 2550 

Ціна, дол. США 500 1000 

1.6. Визначення балансової вартості групи основних фондів 
підприємства. Вихідні дані для визначення балансової вартості 
групи основних фондів підприємства «Весна» наведено в табл. 1.5. 
Розрахувати балансову вартість групи основних фондів підприємст-
ва «Весна» на початок трьох звітних років. 

Таблиця 1.5 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ  
ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА «ВЕСНА»,  

тис. грн., за роками 

Показник 1996 1997 1998 

Балансова вартість групи основних фондів на початок 

року, що передував звітному 

 

58500 

 

× 

 

× 

Сума витрат підприємства:    

• на придбання нових основних фондів 4600 5000 5800 

• на здійснення капітального ремонту основних фондів 2500 2400 2700 

• на реконструкцію виробничих приміщень і модер-

нізацію устаткування 

 

3750 

 

3980 

 

4250 

Вартість виведених з експлуатації основних фондів про-

тягом року, що передував звітному 

 

2925 

 

3100 

 

3400 

Сума амортизаційних відрахувань у році, що передував 

звітному 

 

4590 

 

4850 

 

5200 

1.7. Визначення норми амортизаційних відрахувань на нове 
устаткування.  

Обчислити норму амортизаційних відрахувань на придбане нове 
устаткування (кілька токарних верстатів), балансова вартість якого 
становить 3500 тис. грн. Ліквідаційна його вартість прогнозується 
на рівні 5 % балансової (повної) вартості, а нормативний термін 
експлуатації — 8 років. 
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1.8. Обчислення норми амортизаційних відрахувань за умови рі-
зних методів амортизації. Меблевий комбінат придбав нову техно-
логічну лінію для виготовлення однотипних дерев’яних заготовок 
(деталей) вартістю 362 тис. грн. Витрати на транспортування й мон-
таж технологічної лінії становили 10 тис. грн. Прогнозований норма-
тивний термін експлуатації технологічної лінії — 10 років, а ліквіда-
ційна її вартість — 12 тис. грн. 

Визначити норму амортизаційних відрахувань для технологічної 
лінії за умови застосування рівномірної і подвійно-залишкової амо-
ртизації засобів праці; з’ясувати, який з названих методів амортиза-
ції економічно вигідніший для меблевого комбінату. 

1.9. Визначення річної суми амортизаційних відрахувань від-
критого акціонерного товариства (ВАТ) «Енергія». Це товарист-
во об’єднує у своєму складі головне підприємство і три філії, що ро-
зташовані на території однієї й тієї самої області України. Дані про 
балансову вартість і рух основних фондів у структурних підрозділах 
цієї фірми наведено в табл. 1.6. Середньорічну вартість заново вве-
дених у дію і виведених з експлуатації основних фондів у розрахун-
ковому році можна взяти в розмірі 40 % загальної вартості введених 
та виведених матеріальних активів цього виду. 

Таблиця 1.6 

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАТ «ЕНЕРГІЯ» НА ПОЧАТОК 

 ЗВІТНОГО РОКУ, ЇХ УВЕДЕННЯ В ДІЮ І ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, тис. грн. 

Структурний підрозділ Балансова вартість  Уведено в дію  Виведено з експлуатації  

Головне підприємство 20550 2400 1150 

Філія № 1 14400 1500 700 

Філія № 2 16100 1900 850 

Філія № 3 12450 1450 690 

Разом по ВАТ «Енергія» 63500 7250 3390 

Відсоткове співвідношення окремих груп основних фондів за ви-
робничими підрозділами ВАТ «Енергія» подано в табл. 1.7. Норми 
амортизаційних відрахувань від балансової вартості окремих груп ос-
новних фондів становлять, %: перша група — 5; друга група — 25; 
третя група — 15. 

Таблиця 1.7 

СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАТ «ЕНЕРГІЯ» ЗА ЙОГО  

ВИРОБНИЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У РОЗРАХУНКОВОМУ РОЦІ, % ДО ПІДСУМКУ 

Група основних фондів Головне підприємство Філія № 1 Філія № 2 Філія № 3 

Перша  48,5 45,6 47,7 46,8 

Друга  9,6 10,4 10,8 9,9 

Третя 41,9 44,0 41,5 43,3 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Визначити середньорічну вартість основних фондів і суму амор-
тизаційних відрахувань у розрахунковому році в АТ «Енергія». 

1.10. Визначення щорічних сум амортизаційних відрахувань за 
умови застосування прискореної амортизації. АТ «Атек» прийня-
ло рішення про застосування прискореної амортизації основних фо-
ндів третьої групи згідно з чинним законодавством України. Вар-
тість основних фондів, що за новою класифікацією належать до 
третьої групи і придбані після набуття чинності відповідного зако-
нодавчого акта України, становить 6 млн грн. У разі застосування 
методу прискореної амортизації амортизаційні відрахування обчис-
люються у відсотках від балансової вартості за такими нормами по 
роках експлуатації основних фондів: 1-й — 15; 2-й — 30; 3-й — 20; 
4-й — 15; 5-й — 10; 6-й, 7-й — 5. 

Методом прискореної амортизації основних фондів третьої групи 
визначити щорічні суми амортизаційних відрахувань протягом семи 
років їх експлуатації. Зробити висновок щодо економічної доцільнос-
ті застосування методу прискореної амортизації основних фондів. 

1.11. Обчислення та аналіз динаміки фондовіддачі (за продукці-
єю і прибутком). Розмір виробничих основних фондів та їх рух (уве-
дення, виведення) за кілька років, а також обсяги виробленої товарної 
продукції та отриманого валового прибутку за відповідні роки на 
державному підприємстві «Буревісник» наведено у табл. 1.8. Для пе-
рерахунку абсолютних показників уведення в дію й виведення з екс-
плуатації основних фондів можна застосувати коефіцієнт 0,45.  

Обчислити середньорічну вартість виробничих основних фондів, 
фондовіддачу (за товарною продукцією й прибутком), а також зро-
бити висновок щодо динаміки фондовіддачі на підприємстві «Буре-
вісник». 

Таблиця 1.8 

ОСНОВНІ ФОНДИ, ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ ТА БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК 

ПІДПРИЄМСТВА «БУРЕВІСНИК» за 1997—2000 рр., тис. грн. 

Показник 1997 
1998 

(оцінка) 
1999 

(прогноз) 
2000 

(прогноз) 

Виробничі основні фонди на початок 

року 165000 × × × 

Уведення в дію нових основних  

фондів 16200 5100 9400 17000 

Виведення з експлуатації спрацьова-

них основних фондів 

 

8800 

 

6500 

 

7000 

 

7500 

Загальний обсяг товарної продукції 328245 316980 324100 342650 

Балансовий прибуток 30350 36890 42150 48460 
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1.12. Визначення впливу рівня використання виробничих осно-
вних фондів на обсяг вироблюваної продукції. Звітні показники ви-
робничих основних фондів, товарної і чистої продукції АТ «Над- 
дніпрянка» за 3 роки наведено у табл. 1.9. 

Таблиця 1.9 

СЕРЕДНЬОРІЧНА ВАРТІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ,  

ОБСЯГ ТОВАРНОЇ І ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ В АТ «НАДДНІПРЯНКА»  

за 1995—1999 рр., тис. грн. 

Показник 1995 1997 
1999 

(оцінка) 

Середньорічна вартість виробничих основних фондів 37400 42800 54500 

Товарна продукція 104750 136960 201650 

Чиста продукція 19800 27710 40730 

Розрахувати показник фондовіддачі (за товарною і чистою про-
дукцією) та проаналізувати її динаміку за 1995—1999 рр.; визначити 
ступінь впливу фондовіддачі та середньорічної вартості основних 
фондів на збільшення обсягів товарної і чистої продукції у 1997 та 
1999 роках. 

1.13. Аналітична оцінка впливу окремих чинників на рівень фо-
ндовіддачі (ефективність використання основного капіталу). В 
АТ «Сигма плюс» обсяг товарної продукції в діючих і порівнянних 
цінах у звітному році дорівнював відповідно 2968 тис. грн. і 2962 
тис. грн. При цьому середньорічна вартість основних фондів стано-
вила 510 тис. грн., а її приріст — 17 тис. грн. 

Визначити кількісний вплив зміни оптових цін на продукцію та 
середньорічної вартості основних фондів на рівень фондовіддачі 
(ефективність використання основного капіталу). 

1.14. Визначення рівня фондовіддачі за двома результативни-
ми показниками. Середньорічна вартість виробничих основних фо-
ндів підприємства «Промбізнес» дорівнює 2500 тис. грн. У звітному 
(базовому) році обсяг виготовленої продукції досяг 950 т. Оптова 
ціна за одну тонну становить 3000 грн., а рівень рентабельності 
продукції — 20 %. Наступного року передбачається збільшити се-
редньорічну вартість основних фондів на 3 % і випуск продукції на 
10 %, а витрати на виробництво зменшити на 2 %. 

Обчислити розмір фондовіддачі за продукцією і прибутком у ба-
зовому та розрахунковому роках. 

1.15. Визначення впливу конкретних чинників на зміну фондо-
віддачі. Економічні показники виробничо-господарської діяльності 
АТ «Ракурс» наведено в табл. 1.10. 
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Таблиця 1.10 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «РАКУРС» 

Показник Звітний рік Розрахунковий рік 

Товарна продукція, тис. грн. 12640 19970 

Виробничі основні фонди, тис. грн. 9540 17770 

Персонал, чол. 1095 1115 

Продуктивність праці, тис. грн. 11,54 17,91 

Фондовіддача, грн. 1,32 1,16 

Розрахувати абсолютну зміну фондовіддачі під впливом продук-
тивності праці, чисельності персоналу й вартості виробничих осно-
вних фондів. 

1.16. Обчислення показника фондомісткості продукції в базо-
вому й розрахунковому роках. Вартість основних фондів підприєм-
ства «Ромтекс» на початок базового року становила 5860 тис. грн. З 
1 травня того ж року введено в дію нових основних фондів на суму 
980 тис. грн., а з 1 жовтня виведено з експлуатації спрацьованих ос-
новних фондів на суму 1360 тис. грн. Рівень фондовіддачі в базово-
му році становив 1,12 грн. У розрахунковому році передбачається 
збільшити обсяг реалізованої продукції на 15 %, а середньорічну 
вартість основних фондів на 8 %. 

1. Визначити рівень фондомісткості продукції в базовому й роз-
рахунковому роках. 

2. Обчислити абсолютну та відносну зміни фондомісткості за ра-
хунок динаміки обсягу реалізованої продукції та середньорічної ва-
ртості основних фондів. 

1.17. Визначення узагальнюючого показника рівня викорис-
тання основних фондів. Виробничі основні фонди фірми «Про-
мекс» на початок розрахункового року становили 5229 тис. грн. У 
перших числах липня того ж року фірма придбала нові основні фо-
нди вартістю 557 тис. грн., а на початку листопада вивела з експлуа-
тації фізично спрацьовані основні фонди вартістю 127 тис. грн. У ро-
зрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 24760 тис. 
грн., а рівень рентабельності продукції — 12 %. 

Визначити обсяг випуску продукції і розмір прибутку в розраху-
нку на 1 грн. вартості основних фондів. 

1.18. Кількісна оцінка фондовіддачі, фондомісткості продукції 
та фондоозброєності праці. На підприємстві «Борекс» вартість ос-
новних фондів на початок звітного року становила 8136 тис. грн. З 1 
травня того самого року виведено основних фондів на загальну суму 
1235 тис. грн., а з 1 листопада введено в дію нових основних фондів 
вартістю 1450 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 9132 
тис. грн., а загальна чисельність працівників — 250 чоловік. 
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Розрахувати: 
1) середньорічну вартість основних фондів; 
2) фондовіддачу і фондомісткість продукції; 
3) фондоозброєність праці (підприємства). 

1.19. Обчислення коефіцієнта змінності роботи виробничого 
устаткування. Результати разового обстеження рівня позмінного 
екстенсивного використання металорізальних верстатів у виробни-
чих цехах машинобудівного підприємства «Веркон» наведено в 
табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

НАЯВНИЙ ПАРК МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ, ФІЗИЧНИХ  

ОДИНИЦЬ, І РІВЕНЬ ЇХ  ЕКСТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ «ВЕРКОН» 

Виробничий цех 
Кількість  

установлених 
верстатів 

Кількість верстатів, 
що працювали  
протягом зміни  

Кількість відпра-
цьованих верстато-

год за зміну 

першої другої першої другої 

Механічний цех № 1 125 100 85 700 520 

Механічний цех № 2 108 98 75 690 450 

Механічний цех № 3 117 105 88 670 530 

Інструментальний цех 24 20 15 140 84 

Ремонтно-механічний цех 16 14 10 95 56 

Разом по підприємству 390 337 273 2295 1640 

1. Визначити коефіцієнти змінності роботи металорізальних вер-
статів по окремих цехах і підприємству в цілому двома способами 
(без урахування та з урахуванням внутрішньозмінних втрат робочо-
го часу). 

2. Порівнявши розрахункові показники, зробити висновок про те, 
який із застосованих способів визначення коефіцієнта змінності ро-
боти устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його 
використання. 

1.20. Визначення коефіцієнта змінності роботи групи устатку-
вання. На механічній дільниці ремонтного цеху підприємства «Росток» 
установлено 14 одиниць металорізальних верстатів, з них токарних — 
5; фрезерних — 4; свердлильних — 2; шліфувальних — 3. За місяць, в 
якому було 22 робочих дня, фактично верстатами відпрацьовано 2750 
верстато-год, у тому числі токарними — 1540; фрезерними — 575; све-
рдлильними — 270; шліфувальними — 365 верстато-год. 

Визначити коефіцієнти змінності роботи по кожній групі мета-
лорізальних верстатів і середній коефіцієнт змінності роботи устат-
кування на механічній дільниці ремонтного цеху. 



 14

1.21. Визначення та аналіз виробничо-технологічної струк-
тури оборотних фондів фірми. На основі вартісних оцінок деяких 
елементів оборотних фондів фірми «Німб» в зазначені роки (табл. 
1.12) визначити виробничо-технологічну їх структуру та проаналі-
зувати динаміку протягом останніх трьох років (1997—1999 рр.). 

 

Таблиця 1.12 

ВАРТІСТЬ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ  

 ФІРМИ «НІМБ» за 1997—1999 рр., тис. грн. 

Оборотні фонди 1997 1998 
1999 

(оцінка) 

♦ Виробничі запаси: 6390 6834 7656 

• сировина, основні й допоміжні матеріали 3700 3980 4327 

• паливо й пальне 235 275 324 

• куповані напівфабрикати 940 1050 1276 

• тара 256 286 328 

• ремонтні вузли й деталі 386 430 464 

• малоцінні інструменти 427 460 487 

• господарський інвентар 446 353 450 

♦ Незавершене виробництво й напівфабрика-

ти власного виготовлення 

 

2250 

 

2470 

 

2850 

♦ Видатки майбутніх періодів: 760 896 1094 

• витрати на підготовку виробництва та осво-

єння випуску нових виробів 

 

468 

 

586 

 

738 

• витрати на раціоналізацію й винахідництво 198 210 250 

• витрати на придбання науково-технічної та 

економічної інформації й передплату періо-

дичних видань 

 

 

94 

 

 

100 

 

 

106 

Разом  9400 10200 11600 

1.22. Розрахунки показників ефективності використання ча-
вунних і сталевих литих заготовок на машинобудівному підпри-
ємстві. Акціонерне товариство «Нафтохіммаш» виробляє складні 
машини НХМ-1200 для хімічної промисловості. Переважна біль-
шість деталей для цієї машини виготовляється з чавунних і сталевих 
литих заготовок. Вихідні дані для визначення рівня ефективності 
використання таких конструкційних матеріалів при виготовленні 
окремих деталей наведено в табл. 1.13. 

Розрахувати: 
1) нормативні й фактичні коефіцієнти використання металу по 

кожній деталі; 
2) економію (перевитрату) металу в розрахунку на запланований 

і фактичний випуск сукупності деталей на підприємстві. 
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Таблиця 1.13 

ЧИСТА МАСА, ПИТОМА ВИТРАТА МЕТАЛУ ТА РІЧНИЙ ВИПУСК  

ОКРЕМИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИНИ НХМ-1200 

Шифр деталі 
Чиста маса,  

кг 

Питома витрата металу, кг Річний випуск деталей, шт. 

нормативна фактична запланований фактичний 

НХМ-1210 30 36 45,0 800 880 

НХМ-1220 24 30 37,5 1600 1760 

НХМ-1230 12 15 21,0 2400 2640 

НХМ-1240 21 25 24,2 3200 3520 

НХМ-1250 18 27 25,8 1600 1760 

НХМ-1260 15 19 22,2 800 880 

1.23. Визначення оптимальної партії закупівлі матеріалів. У 
наступному році фірма «Вікторія» має закупити для потреб вироб-
ництва 97 т конструкційних матеріалів. Ціна матеріалу становить 
6000 грн./т. Витрати, пов’язані з розміщенням замовлення, контро-
лем проходження рахунків на оплату, прийманням товару (витрати з 
обслуговування партії товару), дорівнюють 5000 грн., а витрати на 
зберігання матеріалів — 18 % вартості середньорічного виробничо-
го їх запасу. 

Визначити оптимальний розмір партії матеріалів, що мають бути 
закуплені фірмою «Вікторія». 

1.24. Обчислення оптимального розміру партії комплектуючих 
виробів і ритмічності постачання. Потреба підприємства «Соната» 
в комплектуючих виробах становить 50000 одиниць на рік. Ціна од-
ного комплектуючого виробу — 10 грн. Витрати підприємства на об-
слуговування придбання комплектуючих виробів (розміщення замов-
лення, оформлення документів, контроль за проходженням розрахун-
ків, приймання виробів за кількістю та якістю тощо) дорівнюють 2000 
грн. в розрахунку на кожну партію. Витрати на зберігання закупову-
ваних комплектуючих виробів (орендна плата за складські приміщен-
ня, оплата праці оперативного персоналу складів, втрата ресурсів у 
процесі зберігання, відсотки за кредит у разі фінансування закупівлі 
за рахунок кредитних ресурсів тощо) становлять 18 % середньої вар-
тості запасів комплектуючих виробів. 

Визначити оптимальний розмір партії комплектуючих виробів і 
ритмічність їх постачання. 

1.25. Визначення вартості нематеріальних активів підприєм-
ства. За даними балансу нематеріальні активи підприємства стано-
влять 3100 грн., у тому числі вартість: навчальної програми — 1500 
грн.; програмного забезпечення — 600 грн.; придбаної ліцензії — 
1000 грн. З метою наближення балансової величини нематеріальних 
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активів до ринкової їх вартості провідні фахівці підприємства вва-
жають, що необхідно провести переоцінку окремих елементів цих 
активів на підставі таких вихідних даних. 

1. Навчальну програму розроблено спеціалістами підприємства, 
використовується вона для підвищення кваліфікації та перенавчання 
працівників інших підприємств галузі на комерційних (платних) за-
садах. Вартість навчання за програмою одного слухача дорівнює 
384 грн. Слухачі навчаються в групах по 15 чоловік. Тривалість од-
ного навчального циклу дорівнює 4 місяці. Прибутковість навчаль-
ного процесу — 10 %. Життєвий цикл програми — 2 роки. 

2. Витрати на створення програмного забезпечення включають: 
заробітну плату з нарахуванням — 500 грн.; матеріальні витрати — 
80 грн.; амортизацію обладнання та інші витрати — 50 грн. Ринкова 
ціна програмного забезпечення на 27 % перевищує витрати на його 
створення. 

3. Ліцензія на виробництво окремого вузла, що є комплектуючою 
одиницею виготовлюваного підприємством виробу, придбана за 
1000 грн. За умовою угоди між ліцензіаром і ліцензіатом підприємс-
тво має сплачувати роялті (періодичні відрахування від вартості ви-
готовленої за ліцензією продукції) розміром 700 грн. протягом чо-
тирьох років. 

4. Застосовувана в розрахунках дисконтна ставка становить 24%. 
Визначити ринкову вартість нематеріальних активів підприємства. 

1.26. Обчислення загальної вартості нематеріальних активів 
концерну та щорічних амортизаційних відрахувань від їх балан-
сової вартості. Науково-виробничий концерн «Славутич» протя-
гом останніх двох років істотно збільшив власні нематеріальні акти-
ви. На початок розрахункового року їх балансова вартість становила 
234700 грн.  

Визначити на кінець розрахункового поточного року накопичену 
балансову вартість нематеріальних активів і щорічну суму аморти-
заційних відрахувань згідно з чинним законодавством, використав-
ши таку вихідну інформацію. 

1. Науково-виробничий концерн розробив і має намір продати в 
поточному році близько 2000 примірників навчальної комп’ютерної 
програми для вищих навчальних закладів України. Орієнтовно про-
дажна ціна одного примірника програми становитиме 250 грн. 

2. Відома зарубіжна виробнича фірма спорідненої галузі запро-
понувала концерну придбати право на користування її товарним 
знаком, що має стабільний високий попит на вітчизняному ринку. 
Концерн після відповідних економічних розрахунків погодився 
придбати товарний знак з 1 липня поточного року. Комерційна ціна 
товарного знака — 15 тис. дол. США. На середину розрахункового 
року офіційний курс 1 дол. США прогнозується на рівні 3,54 грн. 
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3. Концерн прийняв рішення купити «ноу-хау» у сфері виробни-
цтва важливого конструкційного вузла конкретного виготовлювано-
го ним виробу в зарубіжної великої фірми аналогічного науково-
виробничого профілю. Відповідна ліцензійна угода має бути підпи-
сана до 1 квітня розрахункового року. Вартість ліцензії на право ви-
користання «ноу-хау» дорівнює 25 % від річного обсягу продажу 
певного виду продукції, що має досягти у грудні поточного року 
200 тис. грн. 

1.27. Визначення граничної ціни придбання ліцензії на право 
використання освоєних зарубіжною фірмою конструкції і тех-
нології виготовлення нового виробу. Вітчизняна виробнича фірма 
«Лан» з’ясовує доцільність придбання ліцензії на право використан-
ня конструкції і технології виготовлення нового виробу замість його 
випуску на основі власних науково-технічних розробок. Прогнозо-
ваний річний обсяг виробництва продукції — 2000 фізичних оди-
ниць. Очікувана собівартість одиниці власного виробу має станови-
ти 1300 грн., а виробу, виготовленого на основі ліцензії, — менша 
на 30 %. Нормативна рентабельність виготовлюваної фірмою про-
дукції, що включається в продажну її ціну, дорівнює 20 %. 

Визначити граничну (економічно виправдану) ціну ліцензії за 
умови, що вона не може перевищувати 75 % річного валового при-
бутку, одержуваного від виробництва виробів на основі дозвільної 
ліцензії. 
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Розділ 2 

ОБОРОТНІ КОШТИ  

 
 
 
2.1. Визначення та аналіз функціонально-технологічної стру-

ктури оборотних коштів виробничого підприємства. Складові 
елементи оборотних коштів АТ «Світоч» наведено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

ВАРТІСТЬ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ АТ «СВІТОЧ»  

ТА ЇХ ДИНАМІКА ПРОТЯГОМ 1996—2000 рр., тис. грн. 

Елементи обігових коштів 1996 1997 1998 
1999 

(прогноз) 
2000 

(прогноз) 

1. Виробничі запаси 25750 25150 25210 25340 25490 

2. Незавершене виробництво 6400 6570 7100 7200 7100 

3. Напівфабрикати власного 

виготовлення 

 

4330 

 

4430 

 

4530 

 

4570 

 

4540 

4. Витрати майбутніх періодів 2150 2090 2450 3240 3500 

5. Залишки готової продукції 5620 5700 5800 5880 5820 

6. Відвантажена продукція 3500 3730 3830 4200 4650 

7. Грошові кошти на розраху-

нковому рахунку 

 

3220 

 

2620 

 

2815 

 

2910 

 

3780 

8. Дебіторська заборгованість 2020 1410 1460 1550 2040 

9. Інші оборотні кошти 660 700 905 1160 1280 

Разом 53650 52400 54100 56050 58200 

1. Розрахувати загальну структуру оборотних коштів (співвідно-
шення оборотних фондів і фондів обігу). 

2. Визначити елементну структуру оборотних коштів АТ «Світоч». 
3. Виявити тенденцію змін у структурі оборотних коштів підп-

риємства. 

2.2. Визначення нормативу виробничих запасів конструкцій-
ного матеріалу. Розрахувати норматив виробничих запасів конс-
трукційного матеріалу СМ-030 у натуральному та вартісному вира-
женні, користуючись наведеними далі вихідними даними. 

1. Згідно з виробничою програмою підприємства споживання 
конструкційного матеріалу становить 4680 т за рік. 

2. Часовий інтервал поставки матеріалу на підприємство дорів-
нює 30 днів. 

3. Оформлення термінового замовлення з метою одержання ма-
теріалу в конкретного постачальника потребує трьох днів, а термін 
доставки й вивантаження його у споживача — ще 6 днів. 
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4. Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі 
триває 2 дні. 

5. Середньодобова витрата конструкційного матеріалу становить 
18 т, а договірна ціна 1 т цього матеріалу — 780 грн. 

2.3. Обчислення нормативу оборотних коштів у виробничі за-
паси основних матеріалів і напівфабрикатів.  

Визначити норматив оборотних коштів у виробничі запаси основ-
них матеріалів і напівфабрикатів кількох видів, коли відомо, що згі-
дно з планом у IV кварталі розрахункового року має бути випущено 
виробів ВДО-15 — 200 шт., ВДО-16 — 50 шт. Решту потрібних для 
розрахунків вихідних даних наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ НОРМАТИВУ ОБОРОТНИХ  

КОШТІВ У ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ОСНОВНИХ  

МАТЕРІАЛІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ 

Показник 
Шифр окремих видів матеріалів 

РКП-350 РКП-360 СЛ-120 ОСЛ-150 

Норма витрати      

на виріб ВДО-15, кг 100 200 10 10 

на виріб ВДО-16, кг 200 150 30 50 

Ціна договірна, грн./т 80 50 180 1000 

Інтервал між поставками, діб 20 30 60 90 

Транспортний запас, діб 5 — 5 10 

2.4. Визначення нормативу оборотних коштів у незаверше-
ному виробництві конкретного виробу. Виробнича фірма освоїла 
виготовлення нового виробу А, валові витрати на виробництво (со-
бівартість) якого становлять 4000 грн. Згідно з виявленим ринковим 
попитом річна виробнича програма нового виробу сформована в ро-
змірі 900 од. За встановленою технологією тривалість виробничого 
циклу становить 4 дні. Вартість сировини й матеріалів, обробка (пе-
реробка) яких започатковується в перший день виробничого циклу, 
дорівнює 60 % валових витрат на виробництво (собівартості) нового 
виробу А. Решта витрат по днях виробничого циклу розподіляється 
рівномірно. Кількість робочих днів у році — 250. 

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному вироб-
ництві нового виробу А. 

2.5. Обгрунтування нормативу оборотних коштів у незавер-
шеному виробництві підприємства. 

Визначити норматив оборотних коштів у незавершене виробниц-
тво державного підприємства «Ватра» на підставі наведених далі 
вихідних даних для розрахунків. 
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1. Річний обсяг вироблюваної продукції у розрахунковому році 
має скласти 12000 одиниць (шт.), а валові витрати на виробництво 
(собівартість) одиниці продукції — 345 грн. 

2. Тривалість виробничого циклу становитиме 7 днів. 
3. Поточні витрати розподіляться за днями виробничого циклу так: 

одноразові витрати (витрати першого дня виробничого циклу) — 
65 %; рівномірно наростаючі витрати решти днів виробничого цик-
лу — 35 % від загальної собівартості одного виробу. (Вважати, що рік 
має 250 робочих днів). 

2.6. Визначення коефіцієнта наростання поточних витрат. 
Обчислити коефіцієнт наростання витрат, використовуваний для 

визначення нормативу оборотних коштів у незавершеному виробниц-
тві, за наведених далі умов виробничо-господарської діяльності підп-
риємства «Зоря». 

1. У структурі виробничої собівартості вироблюваної підпри-
ємством продукції частка сировини становить 20 %, основних мате-
ріалів — 30 %, купованих напівфабрикатів — 35 %, заробітної пла-
ти та інших операційних видатків — 15 %. 

2. Тривалість виробничого циклу за існуючою технологією вироб-
лення продукції становить 30 календарних днів. 

3. Поточні витрати розподіляються так: а) на сировину та основні 
матеріали — протягом перших 10 днів; б) на куповані напівфабри-
кати —протягом останніх 10 днів; в) витрати на оплату праці та інші 
операційні видатки — рівномірно протягом усіх 30 днів виробничо-
го циклу. 

2.7. Формування нормативу оборотних коштів державного 
підприємства. Сформувати з допомогою конкретних розрахунків 
норматив оборотних коштів державного підприємства «Буран» на 
наступний за звітним рік, використавши наведену далі вихідну ін-
формацію. 

1. Середній виробничий запас сировини, основних матеріалів і 
купованих напівфабрикатів на підприємстві у звітному році стано-
вив 16 днів. Проведені попередні розрахунки показали, що поліп-
шення організації матеріально-технічного забезпечення виробницт-
ва й упорядкування (відновлення) кооперувальних зв’язків з іншими 
постачальниками дозволить скоротити інтервал поставок матеріаль-
них ресурсів на 0,7 доби. Крім того, на 0,3 доби зменшиться інтер-
вал поставок завдяки поліпшенню роботи (руху) транспорту. У ко-
шторисі витрат на виробництво в розрахунковому році на сировину, 
основні матеріали та напівфабрикати виділено 41280 тис. грн. 

2. У звітному році на кожний мільйон гривень товарної продукції 
було витрачено допоміжних матеріалів на суму 30 тис. грн. Згодом є  
можливість зменшити питомі витрати допоміжних матеріалів на 
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5 %. Фактичний обсяг товарної продукції досяг 112900 тис. грн. У 
розрахунковому році обсяг виробництва продукції має збільшитися 
на 20 %. Раніше допоміжні матеріали завозилися на підприємство в 
середньому один раз на два місяці. Середній запас допоміжних ма-
теріалів намічено скоротити на 5 днів. 

3. Звітного року фактичний запас палива на підприємстві був та-
ким, що його вистачило б на 28 діб, або на 25 % перевищувало б но-
рмативний запас цього виду ресурсу. Через майбутні зміни в умовах 
поставляння палива його нормативний запас має скоротитися на 3 
доби. За розробленим кошторисом виробництва передбачаються ви-
трати на паливо у загальній сумі 7420 тис. грн. 

4. Вартісний норматив оборотних коштів на запасні частини для 
ремонту технологічного устаткування у звітному році становив 4 
коп. у розрахунку на кожну гривню вартості устаткування і транс-
портних засобів. Збільшення міжремонтного періоду та інші органі-
заційно-технічні заходи уможливлять зменшення цього нормативу 
на 5 %. Як показали розрахунки, у наступному році очікувана серед-
ньорічна вартість устаткування і транспортних засобів становитиме 
42000 тис. грн. 

5. Валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції 
у IV кварталі розрахункового року мають становити 24800 тис. грн. За 
відповідний квартал звітного року фактична норма залишків незаве-
ршеного виробництва дорівнювала в середньому 5,3 доби. У розра-
хунковому році ця норма має бути скоригована з урахуванням 5%-го 
скорочення тривалості виробничого циклу. Коефіцієнт наростання 
витрат становитиме 0,8. 

6. По підприємству в цілому оборотні кошти в запасах тари й за-
лишках швидкоспрацьовуваного інструменту, пристроїв та інвен-
таря у звітному році становили відповідно 62 і 380 тис. грн. Розра-
хунками доведено необхідність збільшення нормативів за згаданими 
елементами оборотних коштів відповідно на 12 та 8 %. 

7. На початок розрахункового року очікуваний залишок витрат 
(видатків) майбутніх періодів дорівнює 700 тис. грн. За складеним 
кошторисом витрат видатки майбутніх періодів становитимуть 8000 
тис. грн. Протягом розрахункового періоду валові витрати на вироб-
ництво (собівартість) товарної продукції становитимуть 4150 тис. грн. 
цих видатків. 

8. За IV квартал звітного року залишки готових виробів на складі 
підприємства були такі: нормативні — 3,5 доби, фактичні — 4 доби. 
У розрахунковому році норма на відвантаження продукції станови-
тиме не півтора, а лише один день. 

2.8. Уточнення потреби підприємства в оборотних коштах на 
наступний за звітним рік. У звітному році приватним підприємством 
«Берізка» було реалізовано (продано на ринку) продукції на загальну 
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суму 1200 тис. грн. за наявності середньорічної суми оборотних ко-
штів 800 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити об-
сяг продажу продукції на 8 %. Коефіцієнт оборотності оборотних 
коштів має збільшитися на 20 %. 

Уточнити для наступного за звітним року потребу підприємства 
«Берізка» в оборотних коштах і можливе вивільнення цих коштів за 
рахунок планового прискорення їх оборотності. 

2.9. Визначення тривалості одного обороту оборотних кош-
тів підприємства. Очікується, що в поточному році обсяг реалізо-
ваної продукції підприємства, яке працює нормально, має становити 
200 млн грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів — 
25 млн грн. 

Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборо-
тних коштів підприємства. 

2.10. Обчислення суми вивільнення (економії) оборотних ко-
штів фірми. За прогнозними розрахунками фірма, що випускає то-
вари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товар-
ної продукції на загальну суму 1200 тис. грн. за наявності оборотних 
коштів у межах 150 тис. грн. Фактично за наявності тих самих обо-
ротних коштів фірма спромоглася випустити і реалізувати власної 
продукції на суму 1320 тис. грн. 

Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми. 

2.11. Розрахунок необхідної суми оборотних коштів малого 
підприємства й можливий розмір їх вивільнення. У звітному році 
мале підприємство «Автосервіс» надало послуг власникам легкових 
автомобілів на суму 100 тис. грн. При цьому середньорічна сума 
оборотних коштів становила лише 8340 грн. За наявності незадово-
леного попиту на автопослуги мале підприємство в наступному за звіт-
ним році має намір збільшити обсяг надаваних послуг на 12 %, а обо- 
ротність оборотних коштів прискорити на 16 %. 

Розрахувати потребу малого підприємства з надання автопослуг 
у оборотних коштах та можливу суму їх вивільнення за рахунок збі-
льшення коефіцієнта оборотності. 

2.12. Визначення показників оборотності та вивільнення обо-
ротних коштів внаслідок кращого їх використання. Протягом 
звітного року акціонерне товариство «КІП» виробило й реалізувало 
товарної продукції на суму 900 тис. грн. Середньорічний залишок 
оборотних коштів становив 180 тис. грн. У наступному розрахунко-
вому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на  
14 %. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з під-
вищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборот-
ність оборотних коштів приблизно на 12 днів. 
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На підставі наведених даних обчислити показники оборотності 
оборотних коштів АТ «КІП», а також можливий обсяг їх вивільнен-
ня завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам. 

2.13. Обчислення рівня ефективності використання оборот-
них коштів фірми та обсягу додаткового їх залучення у звітному 
році. Визначити ефективність використання оборотних коштів фір-
ми «Роксолана» та обсяг додаткового їх залучення у звітному році, 
користуючись наведеними далі вихідними даними. 

Середньорічна сума оборотних коштів цієї фірми дорівнює 
650 тис. грн., а виторг від реалізації виробленої продукції — 2925 
тис. грн. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів становить 0,15; 
оборотність їх — 52 дні. 

2.14. Розрахунок суми вивільнення оборотних коштів по виро-
бничих підрозділах та акціонерному товариству в цілому. На під-
ставі вихідних даних, наведених у табл. 2.3, обчислити можливу су-
му вивільнення оборотних коштів у АТ «Авангард». 

Таблиця 2.3 

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ  

КОШТІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ АТ «АВАНГАРД» 

Виробничий підрозділ 
Обсяг реалізованої продукції  

у звітному році, тис. грн. 

Тривалість одного обороту 
оборотних коштів, дні 

очікувана фактична 

Головне підприємство 25850 24 20 

Бородянська філія 8600 30 26 

Таращанська філія 6550 36 32 

2.15. Визначення оборотності та економії оборотних коштів 
підприємства. Мале підприємство «Сяйво» у звітному році очіку-
вало реалізувати товарної продукції на суму 1500 тис. грн. за наяв-
ності оборотних коштів розміром 300 тис. грн. З остаточним пере-
ходом на ринкові умови господарювання підприємство здійснило 
кілька ефективних організаційно-технічних заходів, що уможливило 
скоротити тривалість одного обороту оборотних коштів на 27 днів. 

Визначити: 
1) число оборотів оборотних коштів і заплановану тривалість од-

ного обороту; 
2) умовну економію оборотних коштів за рахунок здійснення ор-

ганізаційно-технічних заходів. 

2.16. Визначення приросту ефективності використання обо-
ротних коштів за рахунок здійснення технічних заходів. Визна-
чити зміну рівня ефективності використання оборотних коштів, як-
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що завдяки запровадженню нової технології обробки коефіцієнт ви-
користання матеріалу підвищився з 0,52 до 0,67. Решта техніко-
економічних показників виробництва були такі: 1) чиста маса виро-
бу — 54,2 кг; 2) щоденний випуск виробів — 24 шт.; 3) договірна 
ціна 1 т матеріалу — 38300 грн.; 4) транспортно-заготівельні витра-
ти — 32 % від вартості матеріалів; 5) середній інтервал поставки ма-
теріалів — 20 днів; 6) норма страхового запасу — 25 % від поточного 
запасу матеріалів. 

 
2.17. Розрахунок рівня ефективності використання оборотних 

коштів у порівнюваних періодах. Визначити рівень ефективності ви-
користання оборотних коштів фірми за показником числа їх оборотів, 
якщо обсяг реалізації товарної продукції за два суміжні роки становив 
25300 і 28400 грн., а середньорічна сума оборотних коштів дорівню-
вала відповідно 3370 та 3600 грн. 

 
2.18. Обчислення показників оборотності оборотних коштів і 

розміру їх вивільнення завдяки раціональнішому використанню в 
розрахунковому році. У 1998 році приватне підприємство «Бере-
зань» виготовило й продало через власний магазин продукції на су-
му 640 тис. грн. Середній залишок оборотних коштів становив 160 
тис. грн. У 1999 році було передбачено збільшити обсяг продажу 
товарів власного виробництва на 12,5 %, а тривалість одного оборо-
ту скоротити на 12 днів. 

На підставі наведених вихідних даних визначити показники обо-
ротності оборотних коштів (кількість оборотів, тривалість одного 
обороту), а також розмір умовного їх вивільнення в разі раціональ-
нішого використання в розрахунковому році. 

 
2.19. Визначення можливого обсягу випуску продукції за не-

змінного розміру оборотних коштів. У звітному році на новоство-
реному приватному підприємстві «Радунь» реалізовано товарної 
продукції на 20 тис. грн. при середніх залишках оборотних коштів 
4700 грн. Визначити можливий випуск продукції в наступному за 
звітним році за незмінного обсягу оборотних коштів та зменшеної 
на 14 днів тривалості одного їх обороту. 

 
2.20. Визначення суми вивільнюваних оборотних коштів. За 

попередній рік фірма виконала ремонтні роботи на загальну суму 
240 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 
20 тис. грн. Наступного року прогнозується збільшити обсяг робіт 
на 60 тис. грн. Здійснення кількох організаційно-технічних заходів 
уможливить скорочення тривалості одного обороту оборотних кош-
тів на 10 %. 

Обчислити суму оборотних коштів, що вивільняються. 
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Розділ 3 

ІНВЕСТИЦІЇ  

 
 
 
3.1. Визначення та аналіз елементно-технологічної структу-

ри виробничих інвестицій (капітальних вкладень). За перспекти-
вним планом розвитку промисловості будівельних матеріалів в од-
ній із областей України передбачено спорудити два дробильно-
сортувальні заводи з виробництва гравію потужністю відповідно 
400 і 600 тис. м3/рік. Для цього виділено 8200 тис. грн. капітальних 
вкладень. 

1. Визначити загальну кошторисну вартість споруджуваних за-
водів, коли відомо, що протягом останніх років питомі капітальні 
вкладення в розрахунку на 1000 м3 гравію по підприємствах плано-
ваної потужності становили відповідно 9250 і 7500 грн. 

2. Розрахувати відносну елементно-технологічну структуру капі-
тальних вкладень окремо по кожному заводу, спираючись на вихід-
ні дані, наведені в табл. 3.1. Порівняти цю структуру із середньою 
на промислових підприємствах України за останні 10 років (витрати 
на будівельно-монтажні роботи — 35—40 %, на придбання устатку-
вання — 45—50 %, інші капітальні роботи і витрати — 10—20 %) і 
зробити висновок щодо її раціональності. 

Таблиця 3.1 

АБСОЛЮТНА ЕЛЕМЕНТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ 

ВКЛАДЕНЬ ДВОХ ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНИХ ЗАВОДІВ, тис. грн. 

Показник 
Потужність заводу, тис. м3 

400 600 

Витрати на будівельно-монтажні роботи 1400 1750 

Витрати на придбання устаткування 2040 2300 

Інші капітальні роботи і витрати 260 450 

Разом 3700 4500 

 
3.2. Обчислення необхідного розміру капітальних вкладень з 

використанням нормативної питомої їх величини. Виявлений у 
процесі маркетингового дослідження попит внутрішнього ринку на 
продукцію підприємства «Біомедскло» становить 120000 одиниць 
(штук). Виробнича потужність підприємства на початок розрахун-
кового року становить 80000 одиниць. Очікуваний коефіцієнт вико-
ристання виробничої потужності протягом наступних трьох років не 
перевищуватиме 0,85. З метою повного задоволення потреб ринку у 
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продукції цього підприємства передбачається протягом трьох років 
ввести в дію відповідні виробничі потужності. За попередніми роз-
рахунками, норматив питомих капітальних вкладень на забезпечен-
ня приросту 1000 одиниць становить 150 тис. грн. 

Використавши зазначений норматив, визначити розмір капіталь-
них вкладень, що забезпечить приріст обсягу продукції підприємст-
ва «Біомедскло», достатній для повного задоволення попиту внут-
рішнього ринку. 

 
3.3. Розрахунок необхідного обсягу основного та оборотного ка-

піталу для започаткування бізнесової діяльності. Невелика група 
підприємців має намір створити товариство з обмеженою відповіда-
льністю, яке вироблятиме і реалізовуватиме лічильники виробничого 
призначення «Сатурн». Для цього потрібно знайти та орендувати 
придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; заку-
пити офісні меблі й господарський інвентар загальною вартістю  
300 тис. грн.; придбати виробниче устаткування на суму 700 тис. грн. 

У розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати стано-
витимуть 48 грн., а інші змінні витрати — 32 грн. Усі витрати на ви-
робництво розподіляються рівномірно протягом виробничого циклу. 
Придбання сировини і виготовлення виробів здійснюється щодня 
партіями по 200 штук. Ціна реалізації одиниці продукції — 130 грн. 

Матеріальні ресурси перебуватимуть у виробничих запасах про-
тягом 20 днів, а в незавершеному виробництві — 10 днів. Запас го-
тової продукції на складі підприємства має бути розрахований при-
близно на 4 доби. Комерційний кредит під половину щоденної 
реалізації продукції братиметься терміном на 60 днів. Сума орендної 
плати за користування приміщенням становитиме 20 тис. грн., а ство-
рюваний резерв грошових коштів — 10 тис. грн. 

Обчислити загальну потребу підприємців у основному та оборот-
ному капіталі для започаткування бізнесової діяльності. 

 
3.4. Визначення необхідної суми капіталу і кредиту на закупів-

лю матеріалів для започаткування бізнесу. Підприємець має на-
мір створити невелику виробничо-торговельну фірму. З цією метою 
він бере в оренду потрібні приміщення та виробничі потужності. Як 
показали попередні розрахунки, протягом першого року господарю-
вання показники бізнесової діяльності можуть бути такі: 

1) виторг від реалізації продукції — 1660 тис. грн.; 
2) витрати на придбання устаткування — 100 тис. грн.; 
3) витрати на закупівлю матеріалів — 800 тис. грн.; 
4) оплата праці — 200 тис. грн.; 
5) орендна плата, яка вноситься щоквартально, — 80 тис. грн.; 
6) готівка в касі підприємства — 250 грн.; 
7) кількість оборотів оборотних коштів — 6; 
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8) податок на додану вартість (ПДВ) — 20 %; 
9) термін, на який бажано одержати кредит, — 3 місяці; 
10) кредитування покупців: 50 % обсягу реалізації — за готівку; 

25 % — на умовах одномісячного і 25 % — на умовах двомісячного 
кредиту. 

Визначити необхідну підприємцеві загальну суму власного капіталу 
та кредиту на закупівлю матеріалів для започаткування нового бізнесу. 

 
3.5. Визначення загального обсягу капітальних вкладень у роз-

виток підприємства. Вихідна інформація для потрібних розрахун-
ків по підприємству «Орбіта»: 

1. Балансова вартість виробничих основних фондів підприємства 
на початок розрахункового періоду досягла 120 млн грн., у тому чи-
слі активної їх частини — 45 %. Середній нормативний (економічно 
виправданий) строк експлуатації активної частини основних фондів 
становить 10 років, а пасивної — 25 років. Протягом розрахунково-
го п’ятирічного періоду середньорічний приріст основних фондів 
підприємства має становити 6 %, у тому числі активної їх частини — 
9 %. Коефіцієнти вибуття основних фондів залежно від строку екс-
плуатації і темпів приросту наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

РЕКОМЕНДОВАНІ КОЕФІЦІЄНТИ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕМПІВ ПРИРОСТУ 

Строк експлуата-

ції, років 

Темпи приросту, % 

1 3 6 9 

3 0,3300 0,3235 0,3141 0,3050 

5 0,1960 0,1884 0,1774 0,1671 

10 0,0956 0,0872 0,0759 0,0658 

15 0,0621 0,0538 0,0429 0,0341 

25 0,0354 0,0274 0,0182 0,0118 

 
Витрати, що не збільшують вартості основних фондів, дорівню-

ють 5 % тих капітальних вкладень, що спрямовуються на відшкоду-
вання вибуття основних фондів. 

2. Попит внутрішнього ринку на продукцію підприємства стано-
витиме 80 тис. т на кінець розрахункового періоду. Виробнича по-
тужність підприємства на початок розрахункового періоду дорівню-
вала 65 тис. т. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої 
потужності впродовж цього періоду в середньому дорівнюватиме 
0,87. Необхідні виробничі потужності протягом розрахункового пе-
ріоду вводитимуться в таких розмірах, % до підсумку: перший і 
другий рік — по 15, третій і четвертий — по 20, п’ятий — 30. Від-
повідно до нормативів нововведені виробничі потужності освою-
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ються протягом двох років, у тому числі в рік уведення в дію — на 
60 %. За існуючими нормами питомі капітальні вкладення станов-
лять 900 грн. у розрахунку на 1 т приросту виробничої потужності. 

3. З метою подальшого нарощування виробничих потужностей під-
приємства в наступному за розрахунковим періоді передбачається на 
останній рік розрахункового періоду створити заділ з основних фондів 
вартістю 18 млн грн. При цьому середній коефіцієнт готовності вироб-
ничих об’єктів, що перебуватимуть у будівельному заділі протягом 
останнього року розрахункового періоду, дорівнюватиме 0,15. 

Визначити:  
1) необхідний обсяг капітальних вкладень у відшкодування ви-

ведених основних фондів і підтримку існуючого рівня виробництва; 
2) обсяг реальних інвестицій задля забезпечення приросту вироб-

ничої потужності підприємства; 
3) розмір капітальних вкладень для створення будівельного заділу; 
4) загальний обсяг капітальних вкладень, необхідних для техніч-

ного розвитку підприємства в розрахунковому періоді. 

3.6. Обчислення економічного ефекту капіталомісткого заходу 
на виробничих підприємствах концерну. Практична реалізація роз-
робленого спеціалістами-винахідниками технічного заходу забезпечує 
на підприємствах концерну «Укральянс» зниження собівартості (ва-
лових витрат на виробництво) одиниці продукції з 12 до 10 грн. Для 
здійснення цього заходу потрібно 200 тис. грн. капітальних вкладень. 
Річна програма випуску виробів після запровадження технічного за-
ходу розширилася, і тепер згідно з нею окремі підприємства концерну 
мають випустити, тис. штук: фірма «Алекс» — 10; компанія «Троян-
да» — 12; спільне підприємство «Україна-Сіменс» — 50. Внутрішня 
ставка дохідності інвестицій становить 0,15. 

Визначити економічний ефект капіталомісткого технічного захо-
ду і ступінь його ефективності за кожним підприємством концерну 
«Укральянс». 

3.7. Визначення найефективнішого вирішення виробничо-гос-
подарського завдання. Потрібно на підставі економічних розрахун-
ків відшукати найефективніший варіант вирішення виробничо-
господарського завдання, використовуючи методи зведених витрат і 
ланцюговий. Вихідні дані наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАЙЕФЕКТИВНІШОГО 

ВИРІШЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАВДАННЯ 

Показник  
Варіанти 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Капітальні вкладення, тис. грн. 600 640 670 690 675 

Собівартість річного випуску продукції, тис. грн. 500 490 485 480 487 
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Нормативний коефіцієнт дохідності інвестицій 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

3.8. Обгрунтування найефективнішого варіанта капітальних 
вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фон-
дів. Збільшення випуску продукції до необхідних обсягів, аби повні-
ше задовольнити потреби ринку, може бути досягнуто за рахунок ре-
конструкції діючого підприємства або спорудження нового. Техніко-
економічні показники можливих форм збільшення обсягів виробниц-
тва подано в табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

ВИЗНАЧАЛЬНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЮЧОГО 

(НЕРЕКОНСТРУЙОВАНОГО, РЕКОНСТРУЙОВАНОГО)  

І НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 

Діюче підприємство Споруд-
жуване під-
приємство 

до  
реконструкції 

після  
реконструкції 

Річний обсяг продукції, штук 11000 30000 19000 

Собівартість одиниці продукції, грн. 210 205 190 

Договірна ціна одиниці продукції, грн. 250 250 250 

Капітальні вкладення, грн. — 57600 79800 

Нормативний коефіцієнт ефективнос-

ті інвестицій 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 
1. Розрахувати прибутковість (рентабельність) виробничих інвес-

тицій (капітальних вкладень) і вироблюваної продукції у разі різних 
форм збільшення обсягів виробництва. 

2. На підставі цих розрахункових показників визначити найвигід-
ніший варіант інвестування виробничих об’єктів. 

 
 
3.9. Визначення найефективнішого варіанта інвестування 

придбання нового верстата. Виробничій фірмі «Атланта» запро-
поновано придбати на вибір один із двох токарних верстатів. Екс-
плуатація того чи іншого металообробного верстата дає змогу зме-
ншити операційні витрати (кошторис витрат) згаданої виробничої 
фірми. Проте це зменшення за варіантами придбання нової техніки 
різне, що підтверджується даними табл. 3.5. Вартість верстатів після 
п’яти років їх експлуатації має дорівнювати нулю. Застосовувана 
при розрахунках чистої теперішньої вартості дисконтна ставка ста-
новить 12 %. 
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Економічними розрахунками обгрунтувати, який із двох нових 
верстатів вигідніше придбати фірмі. 

Таблиця 3.5 

РОЗМІР ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИДБАННЯ  

ТА ЗМЕНШЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВИХ ВЕРСТАТІВ, грн. 

Показник Верстат ТВ-210 Верстат ТВ-250 

Сума інвестицій на придбання верстатів  20000 25000 

Річна економія операційних витрат про-

тягом року: 

  

• першого 4000 8000 

• другого 6000 6000 

• третього 6000 5000 

• четвертого 7000 6000 

• п’ятого 6000 8000 

 
3.10. Визначення порівняльної ефективності капітальних 

вкладень у листопрокатне виробництво. На основі вивчення ма-
теріальних балансів установлено, що потреба внутрішнього й зов-
нішнього ринків у тонкому сталевому листі на 3 млн т перевищує 
виробничі можливості вітчизняного металургійного комбінату, який 
є монополістом в Україні по випуску цього виду продукції. Спеціа-
лісти комбінату запропонували кілька варіантів нарощування виро-
бничої потужності листопрокатного виробництва, аби покрити де-
фіцит цього виду продукції. 

Варіант 1-й. Реконструкція кількох діючих листопрокатних ста-
нів, що дозволить збільшити випуск тонкого листа на 3 млн т. При 
цьому потрібні капітальні вкладення становитимуть 90 млн грн., а 
собівартість (валові витрати на виробництво) річного випуску проду-
кції — 126 млн грн. 

Варіант 2-й. Спорудження напівбезперервного прокатного ста-
ну, здатного забезпечити випуск 2,5 млн тонкого листа на рік, і ре-
конструкція двох діючих листопрокатних станів. Капітальні вкла-
дення в нове будівництво дорівнюватимуть 85 млн грн., а в 
реконструкцію — 15 млн грн. Що ж до собівартості річного випуску 
продукції, то вона становитиме відповідно 102 і 21 млн грн. 

Варіант 3-й. Спорудження нового безперервного прокатного 
стану, потужність якого забезпечить потрібний випуск додаткової 
кількості тонкого листа. При цьому необхідні капітальні вкладення 
становитимуть 105 млн грн., а собівартість усього річного обсягу 
продукції — 120 млн грн. 



 31

Визначити двома способами найефективніший варіант нарощу-
вання виробничої потужності листопрокатного виробництва, врахо-
вуючи, що нормативний (прийнятний для інвестора) коефіцієнт 
прибутковості капітальних вкладень дорівнює 0,16. 

3.11. Обчислення порівняльної та абсолютної ефективності 
капітальних вкладень у розвиток виробництва мінеральних доб-
рив. За прогнозними розрахунками, протягом наступних п’яти років є 
потреба збільшити обсяг виробництва на комбінаті фосфатних міне-
ральних добрив «Азот» до 400 тис. т з одночасним поліпшенням їх 
якості. Цьому сприятиме запровадження нової технології, що умож-
ливить підвищення вмісту у кінцевому продукті поживної речовини 
(P2O5) із 45 до 50 %. Нарощування виробничої потужності до необхі-
дного середньорічного значення можливе в разі реконструкції або ро-
зширення діючого виробництва із запровадженням нової технології. 
При цьому капітальні та поточні витрати за варіантами будуть поміт-
но різними, що видно з даних, наведених у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ  

НАЙРАЦІОНАЛЬНІШОГО ВАРІАНТА ІНВЕСТУВАННЯ  

РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

Показник 
Одиниця  
вимірю-
вання 

Технологія виробництва 

Існуюча 

Нова 

реконструкція 
діючого підп-

риємства 

розширення 
діючого під-
приємства 

Річний обсяг виробництва 

мінеральних добрив 

 

тис. т 

 

200 

 

400 

 

200 

Собівартість виробництва 

1 т добрив 

 

грн. 

 

800 

 

750 

 

770 

Оптова ціна 1 т добрив при 

вмісті P2O5: 

 

грн. 

 

 

  

45 %  990 — — 

50 %  — 1090 1090 

Питомі капітальні вкладення грн./т 1100 720 950 

Економічними розрахунками визначити найраціональніший варі-
ант нарощування виробничої потужності комбінату «Азот» і за ним 
обчислити абсолютну ефективність капітальних вкладень. У розра-
хунках узяти до уваги, що економічно прийнятні коефіцієнти порів-
няльної і загальної (абсолютної) ефективності капітальних вкладень 
становлять відповідно 0,14 і 0,16. 

3.12. Визначення чистої дисконтної вартості й внутрішньої 
норми окупності інвестицій. Один з інвестиційних проектів, що пі-
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длягає практичній реалізації, має план платежів (надходжень), наве-
дений у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

РОЗМІР ПЛАТЕЖІВ (НАДХОДЖЕНЬ) ЗА РОКАМИ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, тис. грн. 

Порядковий номер року 0 1 2 3 4 5 

Платежі, надходження – 2000 + 700 + 800 + 900 + 600 + 600 

 
Обчислити: 
1) чисту дисконтну вартість на основі розрахункової відсоткової 

ставки у 20 % і 25 % річних; 
2) внутрішню норму дохідності реальних інвестицій. 
 
3.13. Визначення чистої теперішньої вартості й внутрішньої 

ставки дохідності проекту диверсифікації виробництва. Компа-
нія «Довгань-Україна» прийняла рішення диверсифікувати власне 
виробництво з метою модифікації свого стратегічного розвитку та 
зміцнення позицій на зовнішньому ринку. Згідно з попередніми роз-
рахунками для реалізації цього проекту компанії потрібні інвестиції 
на загальну суму 560 тис. грн. Інформацію щодо їх розподілу та очі-
куваних грошових потоків за роками реалізації інвестиційного про- 
екту наведено в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

ІНВЕСТИЦІЇ І ГРОШОВІ ПОТОКИ  

ЗА РОКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, тис. грн. 

Рік реалізації 
проекту 

Виробничі  
інвестиції 

Очікувані грошові  
потоки 

1-й 122 — 

2-й 227 — 

3-й 161 — 

4-й — 218 

5-й — 231 

6-й 50 216 

7-й — 364 

8-й — 364 

9-й — 360 

10-й — 352 

11-й — 352 

 
Визначити: 
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1) чисту теперішню вартість проекту (NPV) за умови, що необ-
хідна норма прибутку становить 15 і 30 %; 

2) внутрішню ставку дохідності інвестиційного проекту (IRR). 
3.14. Оцінка ефективності інвестиційного проекту організа- 

ції виробництва нового виду продукції. Акціонерне товариство 
«Імпульс» планує реалізувати інвестиційний проект вартістю 
100 тис. грн., практичне здійснення якого спрямовано на організа-
цію виробництва нового виду продукції. Фінансування проекту здій-
снюватиметься на початок першого року його реалізації. Очікують-
ся такі грошові потоки на кінець року: 1-го — 50 тис. грн.; 2-го — 
40 тис. грн.; 3-го — 50 тис. грн. За розрахунковий період береться 
початок 4-го року. 

Визначити: 
1) майбутню чисту приведену вартість інвестиційного проекту за 

дисконтної ставки 4 і 25 %; 
2) внутрішню ставку дохідності проекту; 
3) термін окупності вкладених інвестицій. 
 
3.15. Економічна оцінка доцільності реалізації проекту запо-

чаткування виробництва нового продукту. Компанія «Тронка» 
планує розпочати виробництво нового продукту підвищеної якості 
замість застарілого й такого, що не має попиту на внутрішньому ри-
нку. За попередньою оцінкою інвестора, на практичну реалізацію 
цього проекту необхідно витратити протягом першого року інвести-
ційного циклу 700 тис. грн., а другого року — 1000 тис. грн. Очіку- 
ється, що протягом життєвого циклу інвестиційного проекту можли-
ві грошові потоки розподілятимуться за роками так: кінець 2-го ро-
ку — 250 тис. грн., кінець 3-го року — 300 тис. грн., кінець кожного 
наступного року (з 4-го по 10-й включно) — 400 тис. грн. Хоч інвес-
тиційний проект може бути дієздатним і через 10 років, виробнича 
компанія вважає за доцільне обмежити економічні розрахунки саме 
цим періодом. 

1. Відповісти на запитання: 
• чому дорівнюватиме чиста поточна вартість проекту, якщо дис-

контна ставка становитиме 15 %? 
• як зміниться ситуація, якщо дисконтна ставка дорівнюватиме  

10 %? 
2. Розрахувати внутрішню норму прибутковості проекту і термін 

окупності інвестицій. 
 
3.16. Визначення оцінних показників ефективності інвесту-

вання проекту, згідно з яким має зрости обсяг виробництва і під-
вищитися техніко-експлуатаційні та естетичні параметри 
вироблюваної продукції. Акціонерне товариство відкритого типу 
«Струм-прилад» спеціалізується на виробленні електропобутової 
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техніки. Адміністрацією ВАТ досліджується доцільність збільшення 
виробничих потужностей і можливість підвищення техніко-експлу-
атаційних та естетичних параметрів виготовлюваних виробів. Задля 
практичної реалізації цієї підприємницької ідеї необхідно фінансу-
вання, обсяг і джерела якого наведено в табл. 3.9. Зауважимо, що 
кредити беруться (надаються) на початку кожного року, а поверта- 
ються в кінці року однаковими за розміром платежами. 

Таблиця 3.9 

НЕОБХІДНИЙ ОБСЯГ І МОЖЛИВІ ДЖЕРЕЛА  

ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 

 У РОЗВИТОК ВАТ «СТРУМ-ПРИЛАД», тис. грн. 

Рік 
Необхідний обсяг  

капітальних вкладень 

Джерела фінансування 

Власні Позикові 

1998 800 200 600 на 3 роки під 10 % річних 

1999 500 — 500 на 2 роки під 12 % річних 

2000 250 150 100 на 2 роки під 11 % річних 

 
Динаміку випуску продукції за роками прогнозованого періоду 

наведено в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

ПРОГНОЗ ОБСЯГУ ПРОДУКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВИРОБІВ 

 У ВАТ «СТРУМ-ПРИЛАД» НА 1999—2005 рр., тис. штук 

Вид продукції 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Тостер 8 12 16 20 24 30 30 

Міксер 12 16 20 20 20 20 20 

Фритюрниця 5 10 15 20 20 20 20 

Очікувані витрати на виробництво і реалізацію та ціна одиниці 
окремих видів продукції наведено в табл. 3.11. Поточні витрати на 
виробництво й реалізацію продукції подані без урахування сум амор-
тизаційних відрахувань. 

Таблиця 3.11 

РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО Й РЕАЛІЗАЦІЮ  

ТА ДОГОВІРНА ЦІНА ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «СТРУМ-ПРИЛАД», грн. 

Назва виробу 
Витрати на виробництво  

й реалізацію одиниці продукції 
Договірна ціна 

Тостер 72 80 

Міксер 41 45 

Фритюрниця 238 250 
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Зауважимо, що наприкінці 1999 р. можна буде продати частину  
обладнання фірми залишковою вартістю 80 тис. грн. За розрахунко-
вий береться 1998 р. 

Визначити: 
1) чисту теперішню вартість проекту (NPV) за умови, що дисконт-

на ставка дорівнюватиме 15 і 10 %; 
2) термін окупності та індекс рентабельності інвестицій, необ-

хідних для практичної реалізації проекту; 
3) дисконтну ставку, за якої NPV дорівнюватиме нулю. 

 
3.17. Визначення привабливості та економічної ефективнос-

ті інвестиційного проекту фірми. Виробнича фірма «Хартрон» 
розробляє невеликий інвестиційний проект, реалізація якого в прак-
тиці господарювання впродовж чотирьох років може забезпечити 
грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 6000, 4000, 
3000 і 2000 грн. 

Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка 
встановлена на рівні 10 %, а початкові інвестиції дорівнюють 9000 
грн.? Щоб правильно відповісти на це запитання, потрібно розраху-
вати індекс прибутковості інвестиційного проекту. 

 
3.18. Розрахунок чистого приведеного доходу від реалізації ін-

вестиційного проекту. Виробничо-торговельна фірма «Техноцентр 
БМВ» вирішила створити сучасний центр з технічного обслугову-
вання і продажу легкових автомобілів зарубіжного виробництва. Як 
показали попередні розрахунки, реалізація проекту потребує витрат 
інвестиційних ресурсів, але зможе забезпечити грошові надходження 
в розмірах, що їх відбиває табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

ГРОШОВІ ВИТРАТИ І НАДХОДЖЕННЯ  

ЗА ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ  

ТЕХНІЧНОГО ЦЕНТРУ БМВ, тис. грн. 

Рік Інвестиційні витрати Грошові надходження 

1997 2480 — 

1998 4320 — 

1999 5970 — 

2000 1730 1800 

2001 — 2300 

2002 — 3600 

2003 — 8480 

Разом 14500 16180 

 
Обчислити: 
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1) чистий приведений дохід від реалізації інвестиційного проекту 
за умови застосування дисконтної ставки, яка дорівнює 10 %; 

2) індекс дохідності інвестиційного проекту. 
3.19. Обгрунтування економічної доцільності реалізації інвес-

тиційного проекту фірми за показниками розміру чистого при-
веденого доходу, індексу рентабельності й терміну окупності ін-
вестицій. Компанія «Агропродукти», що спеціалізується на 
переробці овочів і фруктів, вирішила розширити свою діяльність, 
розпочавши виробництво та збут кетчупу, який входить до складу 
традиційно використовуваних українськими та іноземними покуп-
цями томатних приправ до різних страв. 

Маркетингове дослідження показало, що впродовж перших 
трьох років (з моменту початку виробництва) є можливим реалізу-
вати щорічно 15500 тис. упаковок місткістю 0,45 л кожна за ціною 
1,5 грн., що на 20—30 % нижча порівняно з цінами конкурентів. По-
чинаючи з четвертого року виробництва, компанія планує збільши-
ти обсяги реалізації продукції за рахунок експортних поставок у кра-
їни близького зарубіжжя (приблизно 15 % загального обсягу 
виробництва попереднього року), а також наростити обсяг продажу 
кетчупу через мережу власних фірмових магазинів (до 20 % обсягу 
продукції, виготовленої третього року). 

Собівартість однієї упаковки кетчупу становить 1,37 грн., а що-
річна сума амортизаційних відрахувань дорівнює 400 тис. грн. По-
даток на прибуток — 30 %. 

Реалізація проекту передбачає придбання та встановлення устат-
кування на суму 3450 тис. грн. у 1997 році, а на початку 1998 ро-
ку — закупівлю сировини і пакувальної тари вартістю 2600 тис. грн. 
Дисконтна ставка дорівнює 10 %. 

Обмеживши розрахунковий період 2003 роком, обгрунтувати 
доцільність реалізації проекту за такими економічними показника-
ми: 1) чистим приведеним доходом (NPV); 2) індексом рентабель-
ності інвестицій (PI); 3) терміном окупності капітальних вкладень. 

3.20. Вибір найефективніших інвестиційних проектів, здійсню-
ваних одночасно. Виробнича фірма «Борисфен» оцінює кілька мож-
ливих інвестиційних ситуацій. Перша з них передбачає організацію 
виробництва нової партії алюмінієвого посуду, друга — розширення 
виробництва керамічних печей, а третя — розробку нової високоякіс-
ної мікрохвильової печі. Насправді йдеться про три різні проекти, за 
кожним з яких обсяг необхідних інвестицій та очікувані грошові по-
токи відбиває табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ МОЖЛИВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ  

ПРОЕКТІВ ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ «БОРИСФЕН», грн. 

Проект Необхідний обсяг інвестицій Поточна вартість майбутніх грошових потоків 
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1-й  200000 290000 

2-й 115000 185000 

3-й 270000 400000 

Якщо одночасно реалізувати 1-й і 2-й проекти, то економії ресу-
рсів і збільшення надходжень не буде, оскільки в цьому разі необ-
хідний обсяг інвестицій та розмір грошових потоків дорівнюють 
сумі відповідних показників обох проектів. 

За умови одночасного здійснення 1-го й 3-го проектів можна досяг-
ти економії інвестиційних ресурсів, оскільки один з видів виробничого 
устаткування, що його фірма має придбати, може використовуватися в 
обох технологічних процесах. Загальний обсяг інвестицій, необхідний 
для здійснення 1-го й 3-го проектів, становить 440 тис. грн. 

Якщо ж реалізовувати 2-й і 3-й проекти, то економії ресурсів 
можна досягти завдяки маркетинговій діяльності. Очікувана поточ-
на вартість майбутніх грошових потоків у разі одночасного здійс-
нення цих двох проектів дорівнюватиме 620 тис. грн. 

Зрештою, в разі прийняття рішення щодо одночасної реалізації 
всіх трьох проектів можуть спостерігатися мультипліковані еконо-
мічні ефекти. Але тоді додаткові витрати інвестиційних ресурсів, 
необхідних на розширення цього підприємства, становитимуть 
95 тис. грн., оскільки його виробничі площі не дозволяють одночас-
но здійснити всі три проекти. Натомість у цій ситуації загальна сума 
грошових потоків (надходжень) збільшиться на 30 тис. грн. 

Економічно обгрунтувати висновок про те, якому інвестиційному 
проекту чи якій сукупності таких проектів доцільно надати перевагу. 

 
3.21. Визначення суми фінансових ресурсів, одержаних акціо-

нерною компанією від продажу акцій. Підприємство «Київтранс-
енерго» стало акціонерною компанією (АК) відкритого типу. Нещо-
давно воно випустило багато акцій, номінальна вартість кожної — 
1 грн. Внаслідок цього створений статутний фонд ВАК «Київтранс- 
енерго» становитиме 40407000 грн. 

В АК працює 800 осіб. Певна частина акцій насамперед має бути 
реалізована серед працівників компанії за приватизаційні сертифі-
кати, вартість кожного дорівнює 500 грн. Із соціальних фондів ком-
панії кожному її працівникові виділено 500 грн. на купівлю акцій. 
За рахунок цих фондів будуть придбані й так звані акції на посаду. 
Останні не видаватимуться на руки, а дивіденди за ними виплачува-
тимуться працівникові доти, доки він обійматиме певну посаду. 
Скажімо, президент компанії матиме 1000 таких акцій, 9 начальни-
ків відділів і цехів — по 500 акцій кожний. 

9203 пакети акцій, по 500 штук у кожному, передбачено реалізу-
вати в регіональному центрі сертифікаційних аукціонів за привати-
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заційні сертифікати, а решту акцій вирішено продати на аукціоні за 
грошові кошти. 

Визначити, скільки грошових коштів матиме ВАК «Київтранс-
енерго» від продажу своїх акцій, якщо їх прибутковість має стано-
вити 35 % на рік, а ставка позикового відсотка — 30 %. 

3.22. Розрахунок розміру дивідендів за акціями акціонерного 
товариства. Статутний капітал ЗАТ «Червона рута» дорівнює 
200 тис. грн. Чистий прибуток за III квартал розрахункового року 
становив 1500 тис. грн. Згідно з рішенням загальних зборів акціоне-
рів на виплату дивідендів за акціями товариства буде спрямовано 
20 % чистого прибутку. Номінальна вартість однієї акції — 10 грн. 

Визначити розмір дивідендів у відсотках за акціями ЗАТ «Червона 
рута» за умови ринкової вартості акції, якщо плата за користування 
короткостроковим кредитом становить 40 % від його загальної суми. 

 
3.23. Обчислення очікуваного інвестором розміру дивідендів 

через рік і віддачі на вкладений капітал. Акціонерне товариство 
«Світлана» за результатами діяльності за звітний рік виплатило сво-
їм акціонерам дивіденди за одну акцію в розмірі 40 грн. У майбут-
ньому є можливість щорічно збільшувати розмір дивідендів на 6 %. 
Важливо зазначити, що в поточному році реалізаційна ціна акцій АТ 
на фондовому ринку досягла 380 грн. 

Обчислити розмір дивідендів через рік, а також віддачу капіталу, 
на які очікує інвестор. 

 

3.24. Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій 
підприємства інвестором. Потенційний інвестор отримав пропози-
цію щодо придбання акцій великого металургійного комбінату. Вар-
тість однієї акції становить 10 грн. У проспекті емісії акцій наведено 
прогноз, за яким через п’ять років вартість акцій зросте вдвічі. 

Обгрунтувати доцільність чи недоцільність придбання запропо-
нованих акцій підприємства за умови, що існують альтернативні ва-
ріанти вкладення капіталу з рівнем його дохідності, який дорівнює 
10 %, використовуючи два способи — обчислення майбутньої і те-
перішньої вартості доходу. 

 
3.25. Визначення економічної ефективності реалізації інвес-

тиційного проекту придбання нових швейних машин. Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Соната», що спеціалізується на по-
шитті чоловічого верхнього одягу, вирішило придбати нові продук-
тивніші швейні машини. Згідно з розрахунками, виконаними на 
цьому підприємстві, для реалізації цього проекту необхідно взяти в 
комерційному банку кредит загальною сумою 12 тис. грн. Життєвий 
цикл проекту становить один рік. Реалізація цього інвестиційного 
проекту до кінця розрахункового року дозволяє повернути кредит ба-
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нку і забезпечити приплив чистих грошових коштів (надходжень) на 
суму 1500 грн. Зрештою, пошуки банку-кредитора закінчилися тим, 
що було виявлено можливості одержати кредит під 10 % річних. 

1. Обгрунтувати економічну доцільність реалізації розглянутого 
інвестиційного проекту. 

2. Порівняти цей проект з іншими аналогічними проектами (за-
дачі 3.14 і 3.17). 

 
3.26. Визначення ефективності інвестиційних проектів за 

окремими показниками. Розроблено три інвестиційні проекти, що 
мають вихідні параметри, наведені в табл. 3.14. При розрахунках 
узяти дисконтну ставку на рівні 10 %. 

Таблиця 3.14 

ВИХІДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ  

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  

Проект 

Інвестиції («–») і грошові потоки («+») за рік, тис. грн. 

Перший  
(розрахунковий) 

Другий  Третій Четвертий П’ятий 

1-й – 1000 + 750 + 500 0 0 

2-й – 1000 + 350 + 350 + 350 + 350 

3-й – 500 + 180 + 180 +180 + 180 

 
Обгрунтувати економічну ефективність інвестиційних проектів 

за такими показниками: 
1) чистим приведеним доходом; 
2) рівнем рентабельності інвестицій; 
3) внутрішньою нормою дохідності проекту. 
 
3.27. Визначення ефективності підприємницького проекту 

придбання, експлуатації і продажу невеликого заводу керамічно-
го посуду. За власною ініціативою група підприємців розглядає мо-
жливість придбати на аукціоні невеликий завод керамічного посуду. 
Вартість цього підприємства становитиме щонайбільше 15000 тис. 
грн. Крім того, за попередніми розрахунками, для модернізації цьо-
го підприємства впродовж першого року його експлуатації необхід-
но витратити ще 500 тис. грн. Проте при цьому очікується, що про-
тягом наступних восьми років, починаючи з другого, функціону-
вання заводу забезпечуватиме щорічні грошові надходження в 
розмірі 2500 тис. грн. На початку дев’ятого року експлуатації заводу 
передбачається його продаж за залишковою вартістю, яка, за розра-
хунками, дорівнюватиме 8000 тис. грн. Рівень дохідності проданої 
нерухомості становитиме не менш як 10 %. За розрахунковий узяти 
перший рік реалізації інвестиційного проекту. 
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Обчислити: 
1) чистий приведений дохід; 
2) індекс рентабельності проекту; 
3) термін окупності вкладеного капіталу; 
4) внутрішню норму дохідності інвестицій. 
3.28. Оцінка ефективності кількох інвестиційних проектів і 

вибір найпривабливішого з них. Українська асоціація продовольчого 
машинобудування, яка об’єднує 22 підприємства та організації, здій-
снює інвестиційне проектування (розробку, оцінювання й вибір 
найефективніших інвестиційних проектів). На її замовлення розроб-
лено три інвестиційні проекти для виробничого об’єднання «Полтав-
маш» і Білопільського та Смілянського машинобудівних заводів. 

Вихідні показники для подальших розрахунків за кожним із 
трьох інвестиційних проектів наведено в табл. 3.15 — 3.17. 

Таблиця 3.15 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ  

ДЛЯ  БІЛОПІЛЬСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ 

Показник 

Квартал 

1998 р. 1999 р. 

III IV I II III IV 

1. Інвестиції, грн. 200000 — — — — — 

2. Обсяг виробництва, шт.:       

• лінія напівпотрошіння птиці 2 5 5 10 10 10 

• цех з виготовлення м’яс-

них консервів — 10 15 15 15 15 

• установка рибо- і жиро-

борошномельна 10 5 — — 10 10 

3. Валові витрати на виро-

бництво, грн.:       

• лінії напівпотрошіння птиці 20412 20412 20412 20412 20412 20412 

• цеху з виготовлення 

м’ясних консервів — 55080 55080 55080 55080 55080 

• установки рибо- і жиро-

борошномельна 111695 111695 — — 111695 111695 

4. Продажна ціна на оди-

ницю продукції, грн.:       

• лінія напівпотрошіння птиці 25200 25200 25200 25200 25200 25200 

• цех з виготовлення м’яс-

них консервів — 64800 64800 64800 64800 64800 

• установка рибо- і жиро-

борошномельна  148926 148926 — — 148926 148926 
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5. Амортизаційні відраху-

вання, грн. 7500 7500 7500 7500 7500 7500 

6. Податок на прибуток, 

грн. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

7. Дисконтний множник 1,0 0,9804 0,9612 0,9423 0,9239 0,9058 
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Таблиця 3.16 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВИРОБНИЧОГО  

ОБ’ЄДНАННЯ «ПОЛТАВМАШ» 

Показник 

Квартал 

1998 р. 1999 р. 

III IV I II III IV 

1. Інвестиції, грн. 78000      

2. Обсяг виробництва, шт.:       

• маслоробний цех 2 2 4 4 4 4 

• мінімолокозавод 4 — — 4 4 4 

• сироробний цех — 6 — — 5 5 

• фермерське молокопере-

робне підприємство 

 

10 

 

— 

 

— 

 

10 

 

10 

 

10 

3. Валові витрати на ви-

робництво, грн.: 

      

• маслоробного цеху 45380 45380 45380 45380 45380 45380 

• мінімолокозаводу 33170 — — 33170 33170 33170 

• сироробного цеху — 62820 — — 62820 62820 

• фермерського молокопе-

реробного підприємства 

 

94000 

 

— 

 

— 

 

94000 

 

94000 

 

94000 

4. Продажна ціна одиниці 

продукції, грн.: 

      

• маслоробний цех 49439 49439 49439 49439 49439 49439 

• мінімолокозавод 36000 — — 36000 36000 36000 

• сироробний цех — 67525 — — 67525 67525 

• фермерське молокопере-

робне підприємство 

 

96200 

 

— 

 

— 

 

96200 

 

96200 

 

96200 

5. Амортизаційні відраху-

вання, грн. 

 

2850 

 

2850 

 

2850 

 

2850 

 

2850 

 

2850 

6. Податок на прибуток, 

грн. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

7. Дисконтний множник 1,0 0,9804 0,9612 0,9423 0,9239 0,9058 

1. Оцінити ефективність кожного інвестиційного проекту за за-
гальноприйнятими показниками (чистою теперішньою вартістю, 
чистим прибутком, коефіцієнтом прибутковості й терміном окупно-
сті інвестицій). 

2. Проранжирувати інвестиційні проекти за основними оцінними 
показниками та визначити найоптимальніший із них за ступенем ефе-
ктивності. 
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Таблиця 3.17 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СМІЛЯНСЬКОГО  

МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ 

Показник 

Квартал 

1998 р. 1999 р. 

III IV I II III IV 

1. Інвестиції, грн. 140000 — — — — — 

2. Обсяг виробництва, шт.:       

• устаткування для отри-

мання високосортного бо-

рошна «Фермер» 

 

 

— 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

• млин агрегатний валь-

цьовий — — 2 2 — — 

• борошномельний комплекс 
з вальцьовим млином 

 

— 

 

5 

 

5 

 

— 

 

— 

 

— 

• агрегат борошномельний 

вальцьовий 
 

— 

 

4 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

3. Валові витрати на ви-

робництво, грн.:       

• устаткування для отри-

мання високосортного бо-

рошна «Фермер» 

 

 

— 

 

 

102400 

 

 

102400 

 

 

102400 

 

 

102400 

 

 

102400 

• млина агрегатного валь-
цьового 

 

— 

 

— 

 

206640 

 

206640 

 

— 

 

— 

• борошномельного комп-

лексу з вальцьовим млином 
 

— 

 

76800 

 

76800 

 

— 

 

— 

 

— 

• агрегату борошномель-

ного вальцьового 
 

— 

 

119097 

 

119097 

 

119097 

 

119097 

 

119097 

4. Продажна ціна одиниці 
продукції, грн.:       

• устаткування для отри-

мання високосортного бо-

рошна «Фермер» 

 

 

— 

 

 

126420 

 

 

126420 

 

 

126420 

 

 

126420 

 

 

126420 

• млин агрегатний вальцьо-

вий — — 252000 252000 — — 

• борошномельний комплекс 
з вальцьовим млином 

 

— 

 

96000 

 

96000 

 

— 

 

— 

 

— 

• агрегат борошномельний 

вальцьовий 
 

— 

 

126480 

 

126480 

 

126480 

 

126480 

 

126480 

5. Амортизаційні відраху-

вання, грн. 
 

5250 

 

5250 

 

5250 

 

5250 

 

5250 

 

5250 

6. Податок на прибуток, 

грн. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

7. Дисконтний множник 1,0 0,9804 0,9612 0,9423 0,9239 0,9058 
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Розділ 4 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОГРЕС  

 
 
 
4.1. Вартісна оцінка результатів та ефективності викорис-

тання нових засобів праці. Нові засоби праці призначені для випу-
ску одного виду продукції у двох сферах національної економіки. 
Раціональний термін експлуатації нових засобів праці, які випуска-
ються впродовж трьох років, становить 5 років. При цьому продукти-
вність нових засобів праці змінюється в часі, що підтверджують дані, 
наведені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ НОВИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ ВПРОДОВЖ 

 РАЦІОНАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ФІЗИЧНИХ ОДИНИЦЬ (шт.) 

Продуктивність 
Рік експлуатації 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

У першій сфері використання 1100 1000 900 700 500 

У другій сфері використання 400 350 300 250 200 

Обсяги випуску й використання нових засобів праці за сферами 
використання та ціна одиниці продукції, що випускається за їх до-
помогою, наведено в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

ОБСЯГИ ВИПУСКУ Й ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ  
ТА ЦІНА ОДИНИЦІ ВИГОТОВЛЮВАНИХ ЗА ЇХ ДОПОМОГОЮ ВИРОБІВ 

Показник 
Рік випуску та експлуатації засобів праці 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Обсяг випуску нових 

засобів праці, одиниць 

 

1250 

 

750 

 

500 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

Обсяг використання но-

вих засобів праці, шт.: 

        

у першій сфері × 250 500 1000 1000 1000 750 500 

у другій сфері × 1000 1500 1500 1500 1500 500 × 

Ціна одиниці продукції, 

що виготовляється, грн.: 

        

у першій сфері × 35 35 40 40 40 40 40 

у другій сфері × 10 10 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Дати вартісну оцінку основних результатів та ефективності ви-
користання нових засобів праці. 
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4.2. Обгрунтування доцільності застосування нової технології 
зварювання. На автомобільному заводі змонтовано нову автоматичну 
лінію складання кузова легкового автомобіля. Це дозволило викорис-
тати у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих де-
талей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й 
зниження поточних валових витрат. 

Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати 
на виробництво (собівартість) одиниці продукції зменшились з 3680 до 
3520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 4100 грн. 

Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 120 тис. кузовів щоро-
ку. На її придбання і введення в дію вкладено 75280 тис. грн. інвестицій. 

Обгрунтувати економічну доцільність застосування нової техно-
логії зварювання кузова легкового автомобіля, розрахувавши: 

1) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) реаліза-
ції технологічного проекту; 

2) строк окупності капітальних вкладень; 
3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії. 

4.3. Визначення ефективності запровадження прогресивного 
способу ультразвукової обробки печатних (штампованих) плат. 
На приладобудівному підприємстві «Мікроприлад» запроваджено 
прогресивний спосіб ультразвукової обробки за допомогою інструме-
нта, що обертається, отворів у штампованих платах із ситалу. Це до-
зволило суттєво підвищити продуктивність праці, знизити собівар-
тість обробки плат і зменшити втрати від браку продукції. 

Порівняльні техніко-економічні показники за базовим і новим 
технологічним процесом наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ 

 ВІД ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ 

 ДРУКОВАНИХ ПЛАТ 

Показник 
Одиниця ви-

мірювання 

Технологічний процес 

базовий новий 

Річний обсяг виготовлення друкованих плат шт. 8000 8000 

Трудомісткість свердління однієї печатної 

плати 

хв. 110 22 

Погодинна тарифна ставка грн. 0,75 0,75 

Коефіцієнт, що враховує доплати до основ-

ної заробітної плати і відрахування на соціа-

льне страхування 

 

 

— 

 

 

1,45 

 

 

1,45 

Річна витрата інструменту шт. 5000 400 

Ціна одиниці інструмента грн. 8,0 27,5 
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Закінчення табл. 4.3 

Показник 
Одиниця ви-

мірювання 

Технологічний процес 

базовий новий 

Коефіцієнт амортизації та експлуатації ін-

струменту 

 

— 

 

1,25 

 

1,25 

Потужність електродвигунів кВт 2,8 0,9 

Коефіцієнт використання електродвигунів за 

часом і потужністю 

 

— 

 

0,76 

 

0,68 

Тариф на електроенергію грн./(кВт·год

) 

0,07 0,07 

Балансова вартість устаткування грн. 28000 40000 

Виробнича площа, яку займає устаткування м2 8,0 4,0 

Вартість одиниці виробничої площі грн. / м2 1500 1500 

Амортизаційні відрахування від вартості:    

• устаткування % 15,0 15,0 

• виробничої будівлі % 5,0 5,0 

Дійсний річний фонд часу роботи устатку-

вання 

год 1860 1860 

Вартість однієї машино-год роботи устатку-

вання 

 

грн. / год 

 

0,45 

 

0,20 

Собівартість однієї печатної плати (до її 

свердління) 

 

грн. 

 

8,50 

 

8,50 

Коефіцієнт, що враховує втрати від браку — 0,4 0,2 

Визначити річний економічний ефект використання нового спо-
собу обробки печатних плат, якщо нормативний коефіцієнт прибут-
ковості інвестицій становить 0,1. 

 
4.4. Розрахунок економічного ефекту від уведення в дію установ-

ки для приготування рідкорухомої суміші. На машинобудівному під-
приємстві «Аверс» замість глиняних стержнів, що застосовувалися у 
ливарному виробництві, використано винахід — установку для приго-
тування рідкорухомої суміші. Це уможливило зниження трудомісткості 
виготовлення стержнів, усунути їх теплове сушіння, зменшити витрати 
стисненого повітря, пиломатеріалів і чорних металів для виробництва 
каркасів. Вихідну інформацію для розрахунку економічного ефекту від 
використання зазначеного винаходу наведено в табл. 4.4.  

Обчислити загальну суму інвестицій в освоєння виробництва 
рідкорухомої суміші для ливарного цеху і величину економічного 
ефекту за кожний розрахунковий рік п’ятирічного періоду. На підс-
таві порівняння витрачених інвестиційних ресурсів та очікуваного 
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економічного ефекту зробити висновок щодо ефективності викори-
стання нових матеріалів у ливарному виробництві. 

Таблиця 4.4 

ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ  

ГЛИНЯНИХ СТЕРЖНІВ І РІДКОРУХОМИХ СУМІШЕЙ 

Показник 

Базовий 
рік (виро-
бництво 
глиняних 
стержнів) 

Рік використання винаходу технології приготу-
вання рідкорухомої суміші 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Обсяг виробництва ча-

вунного литва, т 
 

15000 

 

15100 

 

15600 

 

16500 

 

18000 

 

20000 

Вартість камерної сушар-

ки, грн.: 

      

• повна 70000 — — — — — 

• залишкова 30000 — — — — — 

• ліквідаційна 2500 — — — — — 

Вартість установки для 

приготування рідкорухо-

мої суміші (з урахуван-

ням доставки та монта-

жу), грн. 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

320000 

 

 

 

322500 

 

 

 

325000 

 

 

 

327500 

 

 

 

330000 

Собівартість виготов-

лення стержнів у розра-

хунку на 1 т литва, грн. 

 

 

165 

 

 

128 

 

 

126 

 

 

124 

 

 

120 

 

 

116 

 
4.5. Визначення вартісної оцінки основних результатів викори-

стання нових предметів праці. Спираючись на вихідну інформацію, 
наведену в табл. 4.5, визначити вартісну оцінку основних результатів 
використання нових предметів праці в кількох виробничих сферах. 

Таблиця 4.5 

ОБСЯГ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ПРЕДМЕТІВ  

ПРАЦІ ТА ЦІНИ ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ 

Показник 
Сфера використання предметів праці 

Перша Друга Третя Четверта 

Обсяг застосування нових пред-

метів праці, кг 

 

70000 

 

20000 

 

20000 

 

16000 

Витрата предметів праці на оди-

ницю продукції, кг 

 

2,0 

 

2,5 

 

1,0 

 

3,2 

Ціна одиниці продукції, грн. 40,0 30,0 25,0 65,0 
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4.6. Обгрунтування найефективнішого заходу щодо запровад-
ження нової техніки. На промисловому підприємстві стало мож-
ливим здійснити кілька варіантних заходів, які передбачають вико-
ристання нової техніки. За попередніми розрахунками, на момент 
закінчення періоду освоєння (на початок розрахункового року) очі-
куваний випуск продукції за допомогою нової техніки становитиме 
2000 штук. 

Використовуючи вихідні дані, наведені в табл. 4.6, визначити: 
1) найефективніший варіант здійснення технічного заходу; 
2) річний економічний ефект від практичної реалізації найефек-

тивнішого варіанта. 
Таблиця 4.6 

ПОТОЧНІ ВАЛОВІ ВИТРАТИ ТА ПИТОМІ  
ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ОКРЕМИМИ ВАРІАНТАМИ  

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ 

Показник 
Базовий  

варіант 

Варіант впровадження нової техніки 

1-й 2-й 3-й 

Поточні валові витрати на ви-

робництво (собівартість) оди-

ниці продукції, грн. 

 

 

1900 

 

 

1500 

 

 

1250 

 

 

1150 

Інвестиції (капітальні вкладен-

ня) на одиницю продукції, грн. 

 

2600 

 

2000 

 

3000 

 

4000 

Нормативний коефіцієнт при-

бутковості інвестицій 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

 
4.7. Розрахунок річного економічного ефекту від застосування 

алмазно-розточувального верстата моделі ОС-2340. Застосуван-
ня алмазно-розточувального верстата моделі ОС-2340 повністю ви-
ключає виробничий брак у процесі обробки деталі «А». На основі 
вихідної інформації, наведеної у табл. 4.7, потрібно визначити річ-
ний економічний ефект від використання алмазно-розточувального 
верстата моделі ОС-2340 для механічної обробки деталі «А». 

Таблиця 4.7 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ  

ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ  

АЛМАЗНО-РОЗТОЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Металорізальний верстат 

діючий новий 

Річний випуск деталі «А» шт. 27000 27000 

Балансова вартість верстата грн. 5150 25900 

Продуктивність верстата шт. / год 24 30 
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Коефіцієнт використання верстата в часі 

для обробки деталі «А» 

 

— 

 

0,76 

 

0,63 

Річний фонд часу на програму год 1164 900 

Норма амортизаційних відрахувань на 

реновацію 

 

% 

 

15,0 

 

15,0 

Закінчення табл. 4.7 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Металорізальний верстат 

діючий новий 

Встановлена потужність електродвигуна кВт 12,25 16,20 

Коефіцієнт використання електродвигуна — 0,7 0,7 

Тариф на електроенергію грн./(кВт⋅год) 0,07 0,07 

Погодинна тарифна ставка грн. 0,75 0,62 

Додаткова заробітна плата % 12 12 

Відрахування на соціальне страхування % 37 37 

Тривалість ремонтного циклу років 6 9 

Категорія ремонтної складності одиниць 11 10 

Вартість капітального ремонту одиниці 

ремонтної складності устаткування 

 

грн. 

 

42,5 

 

28,2 

Втрати від браку в розрахунку на одини-

цю продукції 

 

грн. 

 

0,245 

 

— 

 
4.8. Визначення річного економічного ефекту від випуску і ви-

користання нового металообробного верстата. Внаслідок здійс-
нення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт ство-
рено нову модель металообробного верстата, продуктивність і 
довговічність якого відповідно у 2 та 1,5 раза більші порівняно з 
аналогічним верстатом, що випускався раніше. Зведені витрати по 
новому верстату становлять 60 тис. грн., а по замінюваному — 
15 тис. грн. Додаткові супутні інвестиції споживачів у процесі вико-
ристання нового верстата дорівнюватимуть 3 тис. грн. Економія 
споживача за 5 років на поточних експлуатаційних витратах у про-
цесі використання нового верстата порівняно із замінюваним стано-
витиме 29 тис. грн. 

Належить розрахувати річний економічний ефект виробника і 
споживача від заміни верстатів на нову модель, якщо передбачаєть-
ся замінити 12 верстатів. 

4.9. Визначення ефективності заміни діючого устаткування 
верстатами з програмним управлінням. Для виготовлення деталі 
«кронштейн» у механічному цеху машинобудівного підприємства 
застосовується таке фрезерне устаткування: 8 верстатів моделі 
МФП-09, 3 верстати моделі 6Н10 і 3 верстати моделі 6Н12П. Техно-
логи й економісти підприємства обгрунтували доцільність повної 
заміни застарілого фрезерного устаткування механічного цеху 6 но-
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вими верстатами з програмним управлінням моделі 9ФСП, які здат-
ні забезпечити випуск продукції у дотеперішньому обсязі. Економі-
чні показники впровадження верстатів з програмним управлінням 
зазначено в табл. 4.8. Нормативний мінімальний коефіцієнт прибут-
ковості інвестицій для покупців устаткування становить 0,12. 

Таблиця 4.8 

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗАМІНИ ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ  

НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 

У процесі заміни верстатів 

МФП-09 6Н10 6Н12П 

Кількість старих верстатів, замі-

нюваних одним новим за продук-

тивністю 

фізичних  

одиниць 

 

2 

 

3 

 

3 

Інвестиційні ресурси для прид-

бання нового верстата 

грн./вер-

стат 

 

22000 

 

21000 

 

20000 

Зниження собівартості річного 

обсягу продукції 

грн./вер-

стат 

 

4000 

 

6000 

 

6000 

 
Визначити: 

1) річний економічний ефект, очікуваний споживачем за умови 
заміни діючих верстатів новими моделями; 

2) термін окупності інвестиційних ресурсів для придбання нових 
верстатів з програмним управлінням. 

 
4.10. Аналітична оцінка ефективності освоєння виробництва 

і використання нової конструкції токарного напівавтомата. 
Спеціалізована конструкторська фірма «Юніон» розробила на замов-
лення одного з верстатобудівних заводів України нову конструкцію 
токарно-копіювального напівавтомата з програмним управлінням. 
Порівняно з аналогічним верстатом попередньої моделі, що викори-
стовується як аналог процесу техніко-економічного обгрунтування, 
новий напівавтомат продуктивніший на 25 %, чистота обробки де-
талей на ньому вища на 10 %, а точність — на 20 %. 

Проектування та організація виробництва верстата-аналога і 
нової конструкції потребують інвестицій на суму відповідно 290 і 
340 тис. грн. Поточні валові витрати на виготовлення верстата-
аналога становитимуть 13800 грн., нового верстата — 15700 грн. 
Очікувані строки служби верстатів є однаковими і становлять 
7 років. Річна виробнича програма випуску нових напівавтоматів 
передбачена на рівні 500 фізичних одиниць. Норма амортизацій-
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них відрахувань установлена на рівні 15 % від балансової вартості 
верстатів. У сфері експлуатації разові й поточні витрати у розра-
хунку на один верстат наведено в табл. 4.9. Економічно прийнят-
ний коефіцієнт прибутковості (ефективності) капітальних вкла- 
день — 0,16. 

Таблиця 4.9 

РАЗОВІ Й ПОТОЧНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ  
ВИТРАТИ НА ОДИН НОВИЙ НАПІВАВТОМАТ, грн. 

Показник 
Верстат-
аналог 

Новий  
верстат 

Разові витрати (капітальне вкладення) — разом 23400 26200 

Зокрема:   

• вартість устаткування 17000 18900 

• витрати на транспортування устаткування 800 850 

• вартість будівельно-монтажних робіт 1600 1250 

• витрати на налагодження устаткування 2350 3150 

• інші разові витрати на освоєння устаткування 1650 2050 

Собівартість (валові витрати на виробництво) річ-

ного обсягу робіт на одному верстаті 

 

36800 

 

45900 

На підставі наведених показників і необхідних розрахунків дати 
оцінку ефективності освоєння виробництва та використання у тех-
нологічних процесах нового токарно-копіювального напівавтомата. 

4.11. Визначення річного економічного ефекту від застосуван-
ня нового виду фарби. Підготовлено до освоєння виробництво ново-
го виду зеленої фарби, застосування якої у споживача дозволяє змен-
шити її витрату в розрахунку на один виріб з 5 до 4 кг. Новий вид 
фарби використовується для оздоблення готових виробів за допомо-
гою спеціального апарата — фарбопульта з річною продуктивністю 
(фарбуванням) 20000 виробів. Річна виробнича програма підпри-
ємств-споживачів фарби передбачає випуск 4000000 штук виробів. 
Решту вихідної інформації, потрібної для відповідних економічних 
розрахунків, наведено в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИКОРИСТАННЯ  

НОВОГО ВИДУ ФАРБИ 

Показник 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Вид фарби 

існуючий новий 

Собівартість (валові витрати на виробництво) 

1 т фарби 

 

грн. 

 

3680 

 

3960 

Продажна ціна 1 т фарби грн. 4120 4500 
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Відпускна ціна фарбопульта грн. — 1200 

Зменшення поточних експлуатаційних витрат у 

споживача нової фарби в розрахунку на один виріб 

 

коп. 

 

— 

 

21 

Середньогалузевий коефіцієнт прибутковості 

інвестицій 

 

— 

 

— 

 

0,14 

Обчислити: 
1) госпрозрахунковий економічний ефект освоєння виробництва 

нового виду зеленої фарби; 
2) госпрозрахунковий економічний ефект, очікуваний спожива-

чами, від використання нової фарби в розрахунку на річну програму 
випуску пофарбованих виробів. 

 
4.12. Розрахунок річного економічного ефекту від заміни одно-

го конструкційного матеріалу іншим. Замість труб, виготовлюва-
них з вуглецевої сталі, започатковано виробництво й використання 
поліетиленових труб, здатних подовжити термін експлуатації тру-
бопроводів з 4 до 12 років. При цьому продуктивність трубопрово-
дів не змінюється. Планований обсяг використання поліетиленових 
труб становить 300 км на рік. Витрати підприємства-продуцента і 
галузей-споживачів наведено в табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

ВИТРАТИ НА ВИРОБЛЕННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ 

 СТАЛЕВИХ І ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ, грн. 

Показник 
Труби 

сталеві поліетиленові 

Підприємство-продуцент   

• Валові витрати на вироблення (собівартість) 

 одного погонного метра труб 

 

72,0 

 

108,0 

• Питомі капітальні вкладення у виробництво труб 98,0 156,0 

Галузі-споживачі   

• Річні експлуатаційні витрати (обслуговування, 

 поточний ремонт тощо) 

 

14,0 

 

12,0 

• Витрати на монтажні і випробувальні роботи 167,0 140,0 

Визначити економічний ефект від заміни труб з вуглецевої сталі 
на поліетиленові труби, що одержуватиме: 

а) підприємство-продуцент поліетиленових труб; 
б) галузі-споживачі нових труб; 
в) народне господарство України в цілому. 

4.13. Визначення окремих показників ефективності викорис-
тання пластмас замість металу на машинобудівних підприєм-
ствах. Вихідні дані для розрахунків містяться в табл. 4.12. 
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Користуючись цими даними, визначити: 
1) ступінь зниження трудомісткості деталей з пластмас та  

умовне вивільнення робітників, якщо річний фонд часу одного 
робітника становить 1800 год, а коефіцієнт виконання норм ви-
робітку — 1,12; 

2) загальну абсолютну економію металу за його видами внаслідок 
переходу на вироблення пластмасових деталей замість металевих; 

3) абсолютні й відносні масштаби зниження собівартості проду-
кції на кожному підприємстві й у цілому на трьох підприємствах. 

Таблиця 4.12 

КІЛЬКІСНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАМІНИ 

 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ НА ПЛАСТМАСОВІ 

Показник 

Одиниця 
вимірюван-

ня 

Підприємство 

АТ «Атек» АТ «Веркон» АТ «Росток» 

Кількість найменувань дета-

лей, переведених на виготов-

лення з пластмаси замість 

металу 

 

 

— 

 

 

24 

 

 

42 

 

 

34 

Трудомісткість виготовлен-

ня деталей: 

 

нормо-год 

   

• до переведення  15320 61960 42030 

• після переведення  3400 9280 10520 

Потреба в пластмасах на річ-

ну виробничу програму 

 

т 

 

17,8 

 

16,2 

 

25,4 

Економія металу в розраху-

нку на кожну тонну викори-

станих пластичних мас: 

 

 

т 

   

• кольорові метали  1,05 0,14 0,48 

• сталь  2,04 1,60 1,80 

• чавун  0,86 3,80 0,60 

Валові витрати на вироб- 

ництво (собівартість) річно-

го випуску деталей: 

 

 

тис. грн. 

   

• до переведення  625,7 1098,4 920,8 

• після переведення  245,1 430,6 488,0 

 
4.14. Розрахунок річного економічного ефекту від виробниц-

тва і використання пластмасових деталей замість металевих. 
В одному з виробничих об’єднань приладобудівного профілю для 
виготовлення апарата АТФ-20 почали застосовувати ряд пластма-
сових деталей замість металевих. Це уможливило значне зниження 
валових витрат на виробництво (собівартість) одиниці виробу. Для 
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виробництва пластмасових деталей було придбано й встанов- 
лено спеціальне устаткування. Вивільнені верстати використо-
вуються на іншій виробничій дільниці механічного цеху. Решту 
вихідних даних для відповідних економічних розрахунків наве-
дено в табл. 4.13. 

Таблиця 4.13 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ПЛАСТМАС У ВИРОБНИЧОМУ 

ОБ’ЄДНАННІ ПРИЛАДОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ 

Показник 

Одиниця 
вимірю- 
вання 

Виготовлення деталей 

металевих пластмасових 

Річний обсяг випуску продукції А шт. 24000 24000 

Кількість деталей на одиницю продукції шт. 50 50 

Норма витрати матеріалу кг 0,3 0,06 

Ціна 1 кг матеріалу з урахуванням транспо-

ртних витрат 

 

грн. 

 

2,5 

 

7,5 

Витрати за окремими елементами собівартості 

одиниці продукції (без вартості матеріалів): 

 

грн. 

  

• заробітна плата з відрахуваннями на со-

ціальне страхування 

 

 

 

6,80 

 

1,66 

• амортизаційні відрахування  2,18 3,26 

• витрати на утримання, експлуатацію та 

поточний ремонт устаткування 

  

0,98 

 

0,21 

Додаткові капітальні вкладення грн. × 35000 

Залишкова вартість вивільненого устатку-

вання 

грн. 24000 × 

Обчислити: 
1) розмір елементів валових витрат на виробництво (собівартос-

ті) одиниці продукції за порівнюваними варіантами виготовлення 
деталей; 

2) річний економічний ефект від виготовлення й використання 
пластмасових деталей замість металевих. 

4.15. Визначення економічного та соціального ефекту від ви-
робництва й застосування сталевого штампозварюваного раді-
атора змієвидного типу. Науково-дослідний і проектний інститут 
розробив, а машинобудівне об’єднання започаткувало виготовлення 
сталевого штампозварюваного радіатора змієвидного типу та авто-
матичну лінію для його випуску. Порівняно з виробництвом чавун-
них радіаторів підприємство-продуцент отримує за умови випуску 
сталевих радіаторів економічний ефект внаслідок економії металу, 
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зниження трудомісткості продукції і зменшення інвестиційних ресур-
сів для організації виготовлення нових виробів. 

Започаткування виготовлення сталевих радіаторів сприяє значному 
поліпшенню умов праці. У радіаторному виробництві в розрахунку на 
1 млн еквівалентних квадратних метрів (екм) працює 335 основних і 
допоміжних робітників. В умовах випуску чавунних радіаторів 30 % 
робітників виконує особливо шкідливі для здоров’я й важкі роботи. 

Про відповідний економічний і соціальний ефект цієї новації у 
промисловому виробництві свідчить така інформація. 

1. Виробництво сталевих радіаторів змієвидного типу забезпечує 
зниження валових витрат (собівартості) у розрахунку на 1 млн екм 
випуску радіаторів на 1200 тис. грн. і зменшення капітальних вкла-
день на 2800 тис. грн. 

2. Додаткова заробітна плата з нарахуваннями за роботу в особ-
ливо важких і шкідливих для здоров’я умовах праці, а також відпо-
відні пільги становлять 28 коп. за одну нормо-год. 

3. Трудомісткість виготовлення 1000 тис. екм радіаторів з чавуну 
становить 2000 нормо-год. 

4. У виробництві сталевих радіаторів відсутні роботи з важкими 
умовами праці. 

5. Економія капітальних вкладень в охорону праці дорівнює 
2540 тис. грн. 

Використовуючи наведені вихідні дані, визначити економічний і 
соціальний ефект від започаткування виробництва та використання 
нових сталевих радіаторів замість чавунних. 

 
4.16. Обчислення економічної ефективності впровадження 

автоматичної лінії на виробничому підприємстві. В акціонерно-
му товаристві «Поршень» уведено в дію нову автоматичну лінію для 
механічної обробки кришок підшипників двигуна. Техніко-еконо-
мічна характеристика цієї лінії подається далі. 

1. Річна виробнича програма дільниці по виготовленню кришок 
становить 300000 комплектів. Нова автоматична лінія розрахована 
на випуск такої самої кількості виробів. 

2. У діючому виробництві кришки підшипників обробляють 24 
робітники на 12 металорізальних верстатах. Заробітна плата основ-
них робітників за відрядними розцінками становить 14 коп. у розра-
хунку на один комплект кришок, додаткова заробітна плата — 10 %, 
відрахування на соціальне страхування — 37 %. Автоматичну лінію 
обслуговуватимуть 4 робітники і 2 налагоджувальники; середня за-
робітна плата кожного з них дорівнює 240 грн. на місяць. 

3. Встановлена потужність електродвигунів 12 верстатів — 82 
кВт, а автоматичної лінії — 100 кВт. Коефіцієнт використання елек-
тродвигунів у часі становить 0,7, а за потужністю — 0,63. На авто-
матичній лінії коефіцієнт інтегрального використання електродви-
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гунів дорівнює 0,56. Тариф за електроенергію — 0,07 грн. за 
1 кВт⋅год. Корисний фонд часу роботи устаткування становить 
4000 год на рік. 

4. Використовувані для обробки деталей металорізальні верстати 
мають 130 ремонтних одиниць (РО), а нова автоматична лінія — 
140 РО. Тривалість ремонтного циклу — 6 років, впродовж яких 
проводяться один капітальний, два середніх і шість малих ремонтів. 
Собівартість (валові витрати на проведення) у розрахунку на одну 
ремонтну одиницю становить: капітального ремонту — 56 грн., се-
реднього — 24 грн., малого — 8 грн. 

5. Відновна вартість діючих верстатів — 32800 грн. Витрати на ви-
готовлення і монтаж автоматичної лінії (договірна ціна) — 160000 грн. 
Демонтаж і монтаж діючих металорізальних верстатів — 1200 грн. 
Амортизаційні відрахування дорівнюють 15 % від вартості устаткування 
та 5 % від вартості виробничої праці. Виробнича площа, що її займає ді-
юче устаткування, становить 170 м2, а автоматична лінія — 90 м2.  
Вартість 1 м2 виробничої площі дорівнює 600 грн. 

6. Термін окупності інвестицій не повинен перевищувати 6 років. 
Треба визначити ефективність уведення в дію нової автоматичної 

лінії. 
 
4.17. Визначення річного економічного ефекту від уведення в 

дію автоматичної лінії замість потокової. На машинобудівно-
му підприємстві «Універсалмаш» впровадження автоматичної лінії 
замість потокової забезпечило зниження трудомісткості виготов-
лення деталей і зменшення інших витрат дало змогу вивільнити 
виробничу площу. Основні вихідні показники, що змінюються, на-
ведено в табл. 4.14. 

Таблиця 4.14 

ЗМІНЮВАНІ ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ВНАСЛІДОК  

ЗАМІНИ ДІЮЧОЇ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ НА АВТОМАТИЧНУ 

Показник 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Лінія 

потокова автоматична 

Річний випуск деталей шт. 82000 120000 

Балансова вартість устаткування грн. 32000 48000 

Кількість одиниць устаткування — 14 12 

Потужність електродвигунів устаткування кВт 96 148 

Виробнича площа, що її займає технологі-

чне устаткування 

 

м2 

 

192 

 

112 

Інтегральний коефіцієнт використання елек-

тродвигунів 

 

— 

 

0,56 

 

0,72 

Річний фонд часу роботи устаткування год 4015 3725 

Трудомісткість виготовлення однієї деталі год 0,2 0,05 
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Вартість машино-год роботи устаткування грн. 0,288 0,466 

Вартість різального інструменту на одну 

верстато-год роботи устаткування 

 

грн. 

 

0,216 

 

0,324 

 
Додаткова інформація, необхідна для розрахунків: 
• вартість одиниці виробничої площі — 500 грн.; 
• погодинна тарифна ставка — 0,75 грн.; 
• коефіцієнт доплат до заробітної плати і відрахувань на соціаль-

не страхування — 1,51; 
• умовно-постійні витрати на річний випуск деталей — 52150 грн.; 
• норма амортизаційних відрахувань від вартості: 

устаткування — 15 %; 
виробничих будівель — 5 %; 

• тариф на електроенергію — 0,07 грн./кВт. 
Обчислити річний економічний ефект від уведення в дію на під-

приємстві автоматичної лінії замість потокової. 
 
4.18. Розрахунок економічної ефективності запровадження про-

гресивної технології обробки металу (штампування деталей). На 
кількох машинобудівних підприємствах України запроваджено штам-
пування деталей на електричних кривошипних пресах замість штампу-
вання на парових молотах. Техніко-економічні показники зазначених 
способів виготовлення окремих деталей наведено в табл. 4.15. 

Таблиця 4.15 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДВОХ  

СПОСОБІВ ШТАМПУВАННЯ ОКРЕМИХ ДЕТАЛЕЙ  

(СЕРЕДНІ ПО КІЛЬКОХ ПІДПРИЄМСТВАХ) 

Назва 

деталі 

Штампування 

на парових молотах на електричних кривошипних пресах 

Витрата 
металу на 
1000 штук 
поковок, 

кг 

Коефіці-
єнт вико-
ристання  
металу 

Трудоміс-
ткість 

штампу-
вання на 

1000 штук 
поковок, 

год 

Витрата 
металу на 

1000 
штук по-
ковок, кг 

Коефіці-
єнт вико-
ристання  
металу 

Трудоміст-
кість шта-
мпування 
на 1000 
штук по-
ковок, год 

Вилка 3100 0,630 7,9 1890 0,785 5,108 

Колінчас-

тий вал 

 

18900 

 

0,725 

 

13,6 

 

14900 

 

0,825 

 

7,400 

Підшипник 1400 0,786 6,2 1080 0,798 5,604 

Важіль 1200 0,640 3,8 840 0,742 3,408 

Шестерня 4800 0,690 7,2 3860 0,720 5,165 
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Середньорічна виробнича програма випуску окремих деталей 
становить, штук: вилок — 450000, колінчастих валів — 230000, пі-
дшипників —160000, важелів — 680000, шестерень — 820000. 

Користуючись наведеними даними, визначити: 
1) розмір економії і зменшення втрат металу завдяки переходу на 

штампування прогресивнішим способом; 
2) зниження трудомісткості виробів і вивільнення робочої сили за 

умови, що річний корисний фонд часу одного робітника становить 
2016 годин. 

4.19. Обгрунтування економічної доцільності використання 
нових електродів для зварювальних робіт. Україна зазнавала гост-
рого дефіциту рутилового концентрату, що використовувався як ос-
нова технологічного покриття найпоширеніших марок електродів. 
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України після 
виконання комплексу наукових досліджень запропонував викорис-
товувати для виготовлення нових електродів ільменитовий концент-
рат одного з вітчизняних родовищ. 

Лабораторні випробування й дослідно-промислова перевірка 
електродів АНО-6М показали, що за комплексом властивостей такі 
електроди максимально наближені до електродів з покриттям рути-
лового типу, а собівартість їх виготовлення в середньому на 10 % 
менша. Порівняльні показники щодо обсягів виробництва і собівар-
тості виробів на кількох українських підприємствах, які освоїли ви-
готовлення нових електродів марки АНО-6М замість раніше проду-
кованих електродів марки АНО-4, зазначено у табл. 4.16. 

Обчислити загальний річний економічний ефект від запроваджен-
ня нових електродів АНО-6М на кількох підприємствах України. 

Таблиця 4.16 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ОБСЯГ І СОБІВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ  

ПОРІВНЮВАНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

Назва підприємства 

Середньорічний 
обсяг випуску 

електродів АНО-
6М, т 

Собівартість виготовлення 
 електродів, грн. / т 

АНО-4 АНО-6М 

ВАТ «Завод пускових двигунів» 8,5 2620 2360 

АТЗТ «Металовироби» 9,8 2690 2520 

Державне підприємство «Будмашина» 5,7 2580 2250 

Сталепрокатний завод «Калібр» 14,0 2600 2380 

Разом 38,0 × × 

4.20. Обчислення показників економічної ефективності ком-
плексної механізації виробничих процесів на молочному заводі. 
Внаслідок проведення технічного переозброєння і здійснення ком-
плексної механізації виробничих процесів на молочному заводі 
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«Рось» поліпшилась технологія виробництва молочних продуктів, 
суттєво збільшився їх добовий випуск, розширився асортимент та 
суттєво підвищилась якість продукції. 

Виробнича потужність заводу (у перерахунку на молоко, що під-
лягає переробці) збільшилась з 3500 до 5000 тонн, а коефіцієнт її ви-
користання збільшився з 0,86 до 0,94. Суттєве підвищення якості про-
дуктів уможливило отримання в розрахунку на кожну тонну молочної 
продукції 60 грн. додаткового прибутку. Решту вихідних показників, 
необхідних для відповідних розрахунків, наведено в табл. 4.17. 

Таблиця 4.17 

ВАЛОВІ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО РІЧНОГО ОБСЯГУ  

ПРОДУКЦІЇ ТА ВАРТІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДО І ПІСЛЯ  

КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ МОЛОЧНОГО ЗАВОДУ «РОСЬ», грн. 

Показник 

До здійснення 
комплексної 
механізації 

Після здійснення 
комплексної  
механізації 

Валові витрати на виробництво (собівартість) 
річного обсягу продукції за елементами, що змі-
нюються: 

  

• заробітна плата робітників з нарахуванням 232992 330672 

• електроенергія 31455 89481 

• охолоджувальні матеріали 140573 156424 

• утримання й ремонт устаткування 97322 198215 

• амортизаційні відрахування 172500 401250 

Умовно-постійна частина витрат на виробницт-

во продукції 

 

468958 

 

468958 

Вартість устаткування й засобів механізації 1150000 2675000 

Коефіцієнт прибутковості інвестиційних ресурсів 0,2 0,2 

На підставі наведених вихідних даних визначити: 
1) валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продук-

ції за порівнюваними варіантами ситуації на заводі; 
2) термін окупності додаткових інвестицій у здійснення комплекс-

ної механізації виробництва; 
3) річний економічний ефект від здійснення механізації молоч-

ного заводу. 

4.21. Визначення ефективності застосування накатувального 
верстата для обробки великих валів. Основні техніко-економічні 
показники порівнюваних технологій обробки великих валів такі. 

1. За діючою технологією великі вали підлягають обточуванню й 
накатуванню з метою зниження втомлюваності металу. Токарна об-
робка валів здійснюється на токарних верстатах 1Д63, а для накату-
вання використовуються пружинні трироликові головки, що встанов-
люються на спеціальних верстатах. Застосування накатувального 
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верстата дозволяє обійтися без попередньої обробки поверхні валів 
на токарних верстатах. 

2. За застосовуваною технологією кожний вал перед накатуван-
ням має проходити механічну обробку, внаслідок якої знімається 
шар металу масою 10 кг. Вартість 1 т металу становить 630 грн. За 
новою технологією розмір заготовки вала зменшується на шар ме-
талу, що знімається. 

3. Завдяки зниженню трудомісткості зменшується вартість обро-
бки вала в розмірах, наведених у табл. 4.18. 

Таблиця 4.18 

РОЗЦІНКИ НА ОБРОБКУ ВАЛІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ, коп. 

Вид обробки 
Розцінка на один вал за технологією 

діючою новою 

Токарна обробка 87 — 

Накатування середньої частини вала 27 27 

Накатування шийок 66 33 

Разом 180 60 

4. Вартість роботи інструмента для механічної обробки валів у 
розрахунку на одну деталь наведено в табл. 4.19. 

Таблиця 4.19 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ МЕТАЛООБРОБНОГО ІНСТРУМЕНТА  

ЗА ДІЮЧОЮ І НОВОЮ ТЕХНОЛОГІЯМИ ОБРОБКИ ВАЛІВ, коп. 

Назва інструмента 
Вартість роботи інструмента за технологією 

діючою новою 

Різець прохідний 36 — 

Ролик накатувальний 34 23 

Разом 70 23 

5. Вихідну інформацію для визначення витрат на електроенергію, 
утримання і ремонт устаткування подано в табл. 4.20. 

Таблиця 4.20 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ  

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, УТРИМАННЯ Й РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ  

ЗА ПОРІВНЮВАНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

Показник 
Одиниця ви-
мірювання 

Технологічний процес 

діючий  новий 

Кількість верстатів  — 40 10 

Потужність одного верстата кВт 10 50 

Група ремонтної складності верстата — 13 15 
Кількість ремонтів на рік в розрахунку на 
одну ремонтну одиницю: 

   

• середніх — 0,3 0,2 

• малих — 0,9 0,8 

Вартість ремонту однієї ремонтної одиниці: грн.   
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• середнього  45 45 

• малого  16 16 

Річний фонд часу роботи одного верстата год 4000 4000 
Інтегральний коефіцієнт використання ус-
таткування 

 
— 

 
0,56 

 
0,64 

Вартість 1 кВт⋅год електроенергії коп. 7,0 7,0 

Кількість мастила, необхідного на один 
верстат для одного заливу 

 
кг 

 
8 

 
120 

Щорічна кількість заливів мастила — 6 4 

Вартість 1 кг мастила коп. 30 30 

6. Передбачуваний щорічний випуск великих валів у середньому 
складає 120 тис. шт. 

7. Інвестиційні ресурси (вартість устаткування та інших видів 
основних фондів) за порівнюваними (діючою і новою) технологіями 
відповідно становлять 408 та 420 тис. грн. 

Користуючись вихідними даними: 
1) розрахувати за порівнюваними варіантами технології обробки 

продуктивність устаткування, річні експлуатаційні витрати, зведені 
витрати з урахуванням коефіцієнта прибутковості інвестицій, що 
дорівнює 0,15; 

2) зробити загальний висновок щодо ефективності запроваджен-
ня нової технології обробки валів. 

4.22. Оцінка ефективності організації виготовлення комплек-
туючих вузлів для пральної машини-автомата «Либідь». Київсь-
кий державний авіаційний завод «Авіант» розробив і приступив до 
реалізації технічного проекту, що передбачає організацію серійного 
виробництва комплектуючих вузлів для нової пральної машини. 
Нині на цьому підприємстві триває освоєння виробництва пральної 
машини ПМА-5ФБ «Либідь» за ліцензією італійської фірми «Siltal». 
Випуск виробу, що є конкурентоспроможним на світовому ринку, 
стримується незадовільними поставками кількох комплектуючих 
вузлів з інших країн. Тому прийнято рішення організувати власне 
виготовлення п’яти комплектуючих вузлів: 1) електромеханічного 
командоапарата; 2) клемного з’єднувача; 3) кнопкової панелі; 4) ре-
ле датчиків температури; 5) реле тиску. 

Загальний кошторис витрат на проектування та організацію ви-
робництва необхідних вузлів має бути визначений на основі його 
окремих статей, наведених у табл. 4.21. 

Таблиця 4.21 

ОКРЕМІ СТАТТІ КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА ПРОЕКТУВАННЯ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ  

ВУЗЛІВ ДЛЯ ПМА «ЛИБІДЬ», тис. грн. 

Стаття витрат 1997 р. 1998 р. 

1. Будівельно-монтажні роботи 21,5 300,0 
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2. Вартість комплекту спеціального устаткування 150,0 1100,0 

3. Розробка технічної документації 288,7 220,3 

4. Перепланування й налагодження технологічного устаткування — 748,7 

5. Витрати на доробку та уточнення технічної документації пе-

ред початком серійного виготовлення вузлів 

 

49,8 

 

294,5 

6. Виготовлення початкового комплекту спеціальної оснастки — 655,0 

7. Придбання контрольно-перевірної апаратури і вимірю-

вальних приладів спеціального призначення 

 

— 

 

133,8 

8. Виготовлення та випробування установочної партії вузлів 60,5 216,0 

9. Інші інвестиційні витрати 89,5 221,7 

Достатніх власних коштів задля фінансування технічного проекту 
завод «Авіант» не має, що змушує вдатися до їх позичення. Щорічну 
потребу в кредиті та умови його одержання ілюструє табл. 4.22. 

Таблиця 4.22 

НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ  

КРЕДИТ, УМОВИ ЙОГО НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ 

Показник 1997 р. 1998 р. Разом 

Потреба в кредиті, тис. грн. 660 3890 4550 

Відсоткова ставка за кредит, % 17,5 35,0 — 

Тривалість користування кредитом, місяців 1 12 13 

Період погашення кредиту, місяців — 12 12 

Сума погашення кредиту, тис. грн. — 4550 4550 

Розмір деяких калькуляційних статей за окремими комплектую-
чими вузлами для ПМА «Либідь», а також обсяги виготовлення 
останніх і продажні ціни на них наведено у табл. 4.23. 

Таблиця 4.23 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПОВНОЇ  
СОБІВАРТОСТІ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВУЗЛІВ  

І ПРИБУТКУ ВІД НОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Показник 

Комплектуючий вузол 

Електро-
механічний 
командо-
апарат 

Клемний 
з’єднувач 

Кнопкова 
панель 

Реле дат-
чиків тем-
ператури 

Реле 
тиску 

Статті калькуляційних ви-

трат, грн./шт.: 

     

• прямі матеріальні ви-

трати 

17,57 2,00 3,65 5,08 5,15 

• заробітна плата 1,81 0,14 0,35 0,55 0,39 

• відрахування на соціа-

льне страхування 

 

0,67 

 

0,05 

 

0,13 

 

0,20 

 

0,14 
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• витрати на ремонт та ут-

римання устаткування 

 

0,86 

 

0,04 

 

0,16 

 

0,31 

 

0,14 

• цехові витрати 1,07 0,03 0,19 0,49 0,12 

• загальнозаводські ви-

трати 

1,23 0,06 0,20 0,50 0,18 

• інші виробничі витрати 1,68 0,14 0,32 0,33 0,25 

• позавиробничі витрати 0,11 0,01 0,02 0,03 0,03 

Річний випуск вузлів,  

тис. шт. 

250 250 250 500 250 

Продажна ціна, грн./шт. 37,50 3,71 7,52 11,23 9,60 

Використовуючи наведені показники, розрахувати: 
1) загальну суму інвестицій, необхідну для проектування та ор-

ганізації виготовлення комплектуючих вузлів на Київському держав-
ному заводі «Авіант»; 

2) розмір сплати відсотків за користування кредитом (за роками і 
загальний); 

3) валові витрати на виготовлення (собівартість) комплектуючих 
виробів (вузлів); 

4) річний виторг і розмір прибутку від реалізації технічного проекту; 
5) річний економічний ефект від реалізації проекту організації 

власного виробництва комплектуючих вузлів для ПМА «Либідь»; 
6) термін окупності інвестицій, вкладених в організацію нового 

виробництва, за рахунок чистого прибутку (за вирахуванням подат-
ку на прибуток у розмірі 30 %). 

 
4.23. Визначення ефективності виробництва фруктози з меля-

си замість виготовлення її з цукру. У світовій практиці фруктоза, 
яка є необхідним компонентом лікувального харчування хворих на 
цукровий діабет і схильних до нього осіб, виготовляється в основному 
з цукру. Вченими Української державної академії харчових техноло-
гій розроблено та запатентовано у 1993 році нову технологічну схему 
одержання фруктози з меляси — відходу цукрового виробництва. До-
тепер в Україні та інших країнах СНД фруктоза не продукується, хоч 
річна потреба цих країн в цілому та України зокрема в цьому продукті 
становить відповідно 30 і 6 тис. тонн. Виробництво фруктози з меляси 
передбачається створити на Півненському цукровому заводі Сумської 
області. Для цього будуть уведені в дію додаткові виробничі потуж-
ності й частково використовуватимуться діючі. Новий виробничий 
цех користуватиметься існуючими на цукровому заводі комунікація-
ми, водо-, енерго- та теплопостачальними системами. 

Необхідні інвестиційні ресурси за елементами кошторисної вар-
тості проекту започаткування нового виробництва складають, гри-
вень: 1) проектування — 250300; 2) будівельно-монтажні роботи — 
780700; 3) вартість придбання і монтажу спеціального устатку-
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вання — 989100; 4) створення початкового запасу матеріальних ре-
сурсів — 290500; 5) інші інвестиційні витрати — 146400. 

Розміри окремих калькуляційних статей поточних витрат на аль-
тернативне виробництво фруктози наведено в табл. 4.24. 

Обсяг виготовлення фруктози з меляси становитиме орієнтовно 
660000 кг на рік. Приблизно половина загального обсягу річного 
випуску продукції експортуватиметься в інші країни. Прогнозована 
ціна 1 кг нового продукту становитиме на ринку: світовому — 
2,3 дол. США, вітчизняному — 3,48 грн. Для перерахунку іноземної 
валюти (доларів) у гривні використовувати співвідношення, що скла-
дається на певну дату розрахункового періоду. 

Таблиця 4.24 

РОЗРАХУНКОВІ ВЕЛИЧИНИ ОКРЕМИХ СТАТЕЙ КАЛЬКУЛЯЦІЇ  
ВИРОБНИЦТВА 1 кг ФРУКТОЗИ З ЦУКРУ І МЕЛЯСИ  

НА ПІВНЕНСЬКОМУ ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ, грн. 

Статті поточних витрат 

Вихідна сировина  
для виробництва фруктози 

цукор меляса 

Сировина й матеріали 1,77 1,10 

Енергія технологічна 0,18 0,16 

Основна й додаткова заробітна плата виробничих ро-

бітників 

 

0,26 

 

0,22 

Відрахування на соціальне страхування 0,11 0,08 

Утримання та експлуатація виробничого устаткування 0,13 0,10 

Загальновиробничі (цехові) витрати 0,31 0,28 

Загальногосподарські (загальнозаводські) витрати 0,44 0,41 

Позавиробничі витрати 0,06 0,05 

На основі наведених вище показників щодо організації продукуван- 
ня фруктози з меляси на Півненському цукровому заводі визначити: 

1) необхідну для організації нового виробництва загальну суму 
інвестиційних ресурсів; 

2) відносну величину зниження валових витрат на виробництво 
фізичної одиниці фруктози з меляси замість її виготовлення з цукру; 

3) рентабельність фруктози, виготовлюваної за можливими тех-
нологічними схемами (з меляси чи цукру); 

4) коефіцієнт прибутковості й термін окупності інвестицій, що 
будуть витрачені на створення нового виробництва на Півненському 
цукровому заводі. 

 
4.24. Обгрунтування економічної ефективності автоматиза-

ції закладення виробленого простору рудника. Задля закладання 
виробленого гірничого простору в процесі видобутку залізної руди 
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на замовлення гірничорудного комбінату спеціалісти галузі розро-
били автоматизований закладний комплекс. Він забезпечуватиме 
автоматизоване управління технологічними процесами закладних 
робіт, включаючи контроль і регулювання параметрів приготовлю-
ваного та транспортованого розчину. 

Капітальні витрати на створення й придбання засобів автома- 
тизованого контролю, регулювання та управління наведено в 
табл. 4.25. Монтаж устаткування складатиме приблизно 10 % від  
його ціни створення чи придбання. Експлуатаційні витрати на авто-
матизацію контролю, регулювання та управління становитимуть 
24800 грн. на рік. 

Таблиця 4.25 

ТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ ТА АПАРАТУРА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ  
 ЗАКЛАДЕННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ РУДНИКА 

Назва обладнання Кількість 
Вартість 

одиниці, грн. 

1. Апаратура автоматичного управління насосами, 

комплектів 

 

1 

 

2350 

2. Блочний регулювальний пристрій, шт. 1 3400 

3. Виконавчий механізм, шт. 21 52 

4. Витратомір, шт. 2 2600 

5. Датчик для знаходження місць закупорювання тру-

бопроводу, шт. 

 

50 

 

96 

6. Індикатор рівня для сипких матеріалів, шт. 15 120 

7. Кабель і дріт, м погонної довжини 8500 0,75 

8. Манометр для вимірювання тиску в трубопроводі, шт. 3 100 

9. Саднометричний рівнемір, шт. 6 960 

10. Система центрального дистанційного управління 

процесом закладних робіт, комплектів 

 

1 

 

21800 

11. Тепловий пристрій для контролю руху розчину в 

трубопроводі, шт. 

 

4 

 

420 

12. Флуктуаційний пристрій для контролю руху цеме-

нту в трубопроводі, шт 

 

2 

 

750 

13. Щільномір, шт. 1 970 

Завдяки автоматизації закладних робіт вивільнюється 18 осіб об-
слуговуючого персоналу з річним фондом заробітної плати 51840 
грн. Відрахування на соціальне страхування складають 37 %. 

Обчислити термін окупності капітальних вкладень у засоби ав-
томатизації. Зробити висновок щодо економічної доцільності авто-
матизації процесу закладення виробленого простору рудника, якщо 
нормативний термін окупності інвестиційних ресурсів у металур-
гійній промисловості України не перевищує 6 років. 
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4.25. Розрахунок показників економічної ефективності запро-
вадження безперервного розливання сталі. На одному з металур-
гійних заводів України замість існуючого мартенівського виробниц-
тва передбачається збудувати новий електросталеплавильний цех з 
установками безперервного розливання сталі. За умови організації 
безперервного розливання сталі обсяг її виробництва збільшиться з 
360 до 480 тис. т. У процесі порівняння варіантів має бути врахова-
но, що при збереженні існуючого мартенівського виробництва не-
обхідні 120 тис. т металу можуть бути отримані додатково в поряд-
ку кооперування з іншого металургійного підприємства. Вихідні 
дані для розрахунку економічної ефективності використання уста-
новки безперервного розливання сталі наведено в табл. 4.26. 

Таблиця 4.26 

РІЧНИЙ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ, СОБІВАРТІСТЬ ОДНІЄЇ ТОННИ  

МЕТАЛУ І ЗАГАЛЬНІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ ЗА УМОВИ  

ІСНУЮЧОЇ ТА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

Показник 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Технологія 

існуюча нова 

Річний випуск продукції тис. т 360 480 

Собівартість 1 т металу: грн.   

• на даному заводі  215 — 

• на заводі, що поставляє метал на умовах ко-

операції 

  

204 

 

— 

• за проектом  — 165 

Капітальні вкладення: тис. грн.   

• по даному заводу  11300 — 

• по заводу-суміжнику  6200 — 

• за проектом  — 21900 

 
Галузева норма прибутковості інвестицій становить 16 %. 
Визначити: 
1) собівартість річного випуску продукції і суму зведених витрат 

за порівнюваними варіантами технології виробництва сталі; 
2) суму річного економічного ефекту від запровадження техно-

логії безперервного розливання сталі; 
3) термін окупності інвестицій у будівництво нового електроста-

леплавильного цеху. 
 
4.26. Визначення економічної ефективності автоматизації 

управління конверторним процесом. Річний обсяг конверторно-
го виробництва сталі становить 1200000 тонн. Запровадження  
системи автоматизованого управління конверторним процесом 
дозволить збільшити обсяг виплавки сталі з кожного конвертора 
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на 2,8 % і знизити валові витрати на виробництво (собівартість)  
1 т сталі зі 186 до 184 грн. Інвестиції, витрачені на автоматиза- 
цію управління конверторним процесом, склали 340000 грн. Га- 
лузевий нормативний коефіцієнт прибутковості інвестицій ста- 
новить 0,16. 

Треба визначити розрахунковий коефіцієнт прибутковості інвес-
тицій в автоматизацію конверторного виробництва сталі й зробити 
загальний висновок щодо ступеня ефективності запровадження ав-
томатизованого управління конверторним процесом. 

 
4.27. Розрахунок річного економічного ефекту від запровад-

ження в прокатне виробництво автоматизованого контролю 
товщини сталевого листа. З метою запровадження автоматизова-
ного вимірювання товщини сталевого листа в прокатному виробни-
цтві одного з металургійних комбінатів України конструктори про- 
ектного інституту розробили нову модель спеціального приладу. 
Останній забезпечує стабільнішу роботу прокатного стана, збіль-
шення швидкості прокатування на 25 %, зменшення на 20 % вимі-
рювальних похибок (порівняно з процесом вимірювання за допомо-
гою найкращого приладу вітчизняного виробництва, що виконує 
аналогічні функції). Витрати, пов’язані з проектуванням, виготов-
ленням, уведенням в дію та експлуатацію нового приладу й прила-
ду-аналога, представлено в табл. 4.27. 

Таблиця 4.27 

ВИТРАТИ НА ПРОЕКТУВАННЯ, ВИРОБЛЕННЯ  

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПОРІВНЮВАНИХ ПРИЛАДІВ  

ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ СТАЛЕВОГО ЛИСТА, грн. 

Показник 
Новий 
прилад 

Прилад-
аналог 

Витрати на проектування приладу 130000 84000 

Валові витрати на виготовлення (собівартість) приладу 7000 4600 

Продажна ціна приладу 7980 5060 

Транспортні витрати 300 200 

Монтажні операції 900 650 

Пусконалагоджувальні роботи 1800 975 

Інші витрати на підготовку приладу до експлуатації 1200 515 

Експлуатаційні витрати на один прилад 960 1200 

 
Норма амортизаційних відрахувань становить 15 % від балансо-

вої вартості приладу. Строк служби приладів: нового — 7 років, 
аналога — 5 років. За прогнозними розрахунками, річна потреба в 
нових приладах становить 250 шт. Прилад-аналог виготовлявся в кі-
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лькості 100 од. на рік. Нормативний коефіцієнт прибутковості інве-
стицій дорівнює 0,16. 

Обчислити окремо госпрозрахункову (для сфери виробництва) і 
народногосподарську економічну ефективність вироблення та вико-
ристання нового приладу для автоматизованого вимірювання тов-
щини сталевого листа в прокатному виробництві. 

 
4.28. Обгрунтування економічної ефективності та оптима-

льних меж концентрації ливарного виробництва. 

1. Обчислити економічну ефективність концентрації ливарного 
виробництва на основі вихідних даних, наведених у табл. 4.28. 

2. Визначити оптимальні межі концентрації ливарного виробниц-
тва, виходячи із показників табл. 4.29. 

Таблиця 4.28 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛИВАРНОГО ЦЕХУ  

МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ Й СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  

ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Показник 
Одиниця ви-
мірювання 

Базовий ливарний 
цех машинобудів-

ного заводу 

Спеціалізоване 
ливарне вироб-

ництво 

Річний обсяг виробництва т 5000 40000 

Чисельність персоналу чоловік 250 800 

Загальна виробнича площа м2 4500 10000 

Питомі капітальні вкладення грн. 150 138 

Валові витрати на виробницт-

во (собівартість) 1 т литва 

 

грн. 

 

400 

 

340 

Таблиця 4.29 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ВІД ОБСЯГІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА, % 

Показник 
Обсяг виробництва, т/рік 

5000 20000 40000 60000 

Питомі капітальні вкладення на 1 т литва 100 96 92 86 
Валові витрати на виробництво (собівартість) 
1 т литва 

 
100 

 
95 

 
85 

 
80 

Середній радіус перевезень готової продукції 100 250 500 1000 

Зведені витрати в розрахунку на 1тонно-км 100 90 80 75 

4.29. Визначення залежності техніко-економічних показників 
ремонтних підприємств від їх розмірів. Науковцями НДІ економіч-
ного розвитку проведено обстеження ремонтних підприємств Укра-
їни, які є юридичними особами і знаходяться на самостійному бала-
нсі, з метою вивчення рівня концентрації виробництва. На основі 
статистичної інформації за звітний рік визначено середні розміри 
підприємств кількох груп за обсягом вироблюваної продукції, варті-
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стю матеріальних активів (основних фондів) і чисельністю персона-
лу (див. табл. 4.30). 

Таблиця 4.30 

ГРУПИ СЕРЕДНІХ РОЗМІРІВ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

УКРАЇНИ ЗА ОБСЯГОМ ПРОДУКЦІЇ, ВАРТІСТЮ ОСНОВНИХ  

ФОНДІВ І ЧИСЕЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ 

Група 
підп-
ри-

ємств 

Обсяг випуску  
продукції, тис. 

грн. 

Середній розмір ремонтних підприємств 

за обсягом  про- 
дукції, тис. грн. 

за вартістю основних 
фондів, тис. грн. 

за чисельністю 
персоналу, осіб 

I До 1500 980 860 75 
II 1501—3000 2379 2016 160 
III 3001—7500 5187 4208 310 
IV 7501—15000 10682 8642 560 

V Понад 15000 42190 33264 1800 

Згідно з наведеними вихідними показниками: 
1) розрахувати по кожній групі ремонтних підприємств рівень 

продуктивності й фондоозброєності праці, фондовіддачі; 
2) визначити співвідношення цих розрахункових показників за 

кожною наступною та першою групою ремонтних підприємств; 
3) зробити загальний висновок щодо існування залежності окре-

мих техніко-економічних показників від розміру ремонтних підпри-
ємств. 

 
4.30. Оптимізація розміру заводу по виробництву баштових 

кранів середньої вантажопідйомності. Необхідні для економічних 
розрахунків вихідні техніко-економічні показники наведено в 
табл. 4.31. У процесі розрахунків використати нормативний коефіці-
єнт прибутковості інвестицій, який становить 0,20. 

Таблиця 4.31 

ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАВОДУ  

ПО ВИРОБНИЦТВУ БАШТОВИХ КРАНІВ РІЗНОЇ  
ПОТУЖНОСТІ 

Показник 
Розмір заводу з виробництва кранів, шт./рік 

500 1500 3000 

Капітальні вкладення в будівництво 

заводу, тис. грн. 

 

3480 

 

8000 

 

14100 

Валові витрати на виробництво (собі-

вартість) одиниці продукції, грн. 

 

17570 

 

17220 

 

17090 

Транспортні витрати на доставку оди-

ниці продукції до споживача, грн. 

 

360 

 

910 

 

1850 

Продажна ціна одиниці продукції, грн. 19850 19975 20180 

Чисельність персоналу, чол. 225 500 900 
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1. Визначити оптимальний розмір заводу з виробництва башто-
вих кранів середньої вантажопідйомності. 

2. Розрахувати економічну ефективність будівництва заводу з 
виробництва баштових кранів оптимального розміру. 

 
4.31. Обгрунтування найекономічнішого розміру машинобудів-

ного заводу. 
1. За розрахунками Міністерства промислової політики України, 

річна потреба народногосподарського комплексу в машинах типу 
«А» складає 18000 одиниць. Існуючі виробничі потужності (з ураху-
ванням можливостей реконструкції заводів галузі й використання 
наявних внутрішньовиробничих резервів) зможуть забезпечити ви-
пуск 15000 таких машин на рік. Отже, для повного задоволення по-
треби в машинах типу «А» необхідно збільшити їх випуск на 3000 
одиниць на рік. Це можна зробити шляхом нового будівництва. Мі-
німальний розмір машинобудівного заводу, який забезпечує належ-
не використання устаткування, становить вироблення 500 машин 
щорічно. Відтак, треба збудувати 6 підприємств мінімального роз-
міру або меншу кількість потужніших заводів. При цьому потрібно 
враховувати територіальний розподіл готових виробів, місцезнаход-
ження джерел сировини й матеріалів, зниження собівартості проду-
кції на місці її виробництва в процесі його концентрації, величину 
транспортних витрат залежно від більшої чи меншої концентрації 
виробництва. 

2. За такої економічної ситуації можуть бути опрацьовані варіанти 
спорудження нових заводів, дані про які вміщено в табл. 4.32. При 
цьому поточні й капітальні витрати першого варіанта (спорудження 
підприємства мінімального розміру) наведено в табл. 4.33. 

 
Таблиця 4.32 

ВАРІАНТИ СПОРУДЖЕННЯ ЗАВОДІВ  

РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 

Варіант Кількість заводів, од. 
Виробнича потужність заводу  

з випуску машин типу «А», фіз. од./рік 

1-й 6 500 

2-й 4 750 

3-й 3 1000 

4-й 2 1500 

5-й 1 3000 

Таблиця 4.33 

ПОТОЧНІ Й КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ  

СПОРУДЖЕННЯ ЗАВОДУ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ 

Показник Одиниця  Сума 
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вимірювання 

Собівартість одиниці продукції грн. 5180 

У тому числі:   

• заробітна плата  1400 

• матеріальні витрати  2980 

• амортизація  420 

• транспортні витрати  380 

Капітальні вкладення в спорудження нового заводу тис. грн. 24600 

 
3. Техніко-економічні показники виробництва машин типу «А» 

на підприємствах різних розмірів характеризуються даними, наве-
деними в табл. 4.34. 

На підставі наведених вихідних показників визначити найраціо-
нальніший розмір машинобудівного заводу, враховуючи, що норматив-
ний термін окупності інвестиційних ресурсів у галузі становить 6 років. 
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Таблиця 4.34 

ВИТРАТНІ ПОКАЗНИКИ МАШИНОБУДІВНИХ  

ЗАВОДІВ РІЗНИХ РОЗМІРІВ, У % ДО ПЕРШОГО ВАРІАНТА 

Показник 
Розмір підприємства з випуску машин, шт./рік 

500 750 1000 1500 3000 

Собівартість (валові витрати на вироб-
ництво) одиниці продукції — разом 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

У тому числі:      

• заробітна плата 100 96 92 84 80 

• матеріальні витрати 100 100 94 94 94 

• амортизація 100 98 96 85 81 

• транспортні витрати 100 130 170 220 280 

Капітальні вкладення в спорудження 
нового заводу 

 
100 

 
140 

 
170 

 
260 

 
500 

4.32. Визначення рівня спеціалізації і кооперування машинобудів-
ного об’єднання. В об’єднанні «Укрмашпром» випуск різних видів 
продукції в натуральному й грошовому виразі характеризується даними 
табл. 4.35. Витрати на одну гривню товарної продукції у звітному році 
склали 90 коп., а в розрахунковому році передбачено їх знизити до 85 
коп. У звітному році в порядку кооперування було закуплено виробів і 
напівфабрикатів на загальну суму 86 млн грн. Внаслідок значного роз-
ширення кооперованих зв’язків у розрахунковому році обсяг зовнішніх 
поставок комплектуючих виробів має зрости в 1,6 раза. 

Таблиця 4.35 

ОБСЯГИ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ  
В ОБ’ЄДНАННІ «УКРМАШПРОМ» У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

Назва продукції 
Випуск у 
звітному  

році 

Ціна за 
 одиницю 
продукції,  

грн. 

Збільшення випу-
ску продукції у 
плановому році, 

% до звітного 

Автомобільні вантажні марки, шт.    

А 6000 34500 120 

Б 2000 42600 — 

В 1000 40000 130 

Автомобільні причепи двовісні, шт. 4000 12400 125 

Автомобільні напівпричепи, шт. 4000 8900 140 

Спеціальні важковізні причепи, шт. 800 20400 115 

Тракторні причепи, шт. 6000 6000 120 

Автомобільні запасні частини, шт. 24000 × 150 

Верстати металорізальні, шт. 500 14000 — 

Ковальсько-пресове устаткування, шт. 400 16000 — 

Нестандартне устаткування, тис. грн. 8000 × — 

Оснащення та інструмент, тис. грн. 3600 × 110 

Сільськогосподарські машини, тис. грн. 4000 × — 
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Потрібно: 
1) розрахувати коефіцієнти спеціалізації і кооперування в порів-

нюваних (звітному й розрахунковому) періодах; 
2) визначити зміну рівня спеціалізації об’єднання в розрахунко-

вому (плановому) році. 

 
4.33. Визначення ефективності спеціалізації і кооперу-

вання акціонерного товариства «КС-Авторемонт». Корис-
туючись вихідними показниками, наведеними в табл. 4.36, необ-
хідно визначити: 

1) зміни рівня спеціалізації і кооперування виробництва в АТ 
«КС-Авторемонт»; 

2) економічну ефективність зміни рівня спеціалізації та кооперу-
вання авторемонтного виробництва. 

Таблиця 4.36 

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН РІВНЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 І КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА АТ «КС-АВТОРЕМОНТ» 

Показник 

Одиниця 
вимірю- 
вання 

Рік 

звітний розрахунковий 

Товарна продукція тис. грн. 34450 48220 

Обсяг капітального ремонту і вироб-

ництва запасних частин 

 

тис. грн. 

 

24800 

 

37200 

Випуск запасних частин для ремонту:    

• автодвигунів шт. 250000 400000 

• вантажних автомобілів шт. 170000 150000 

Використання запасних частин, отри-

муваних в порядку кооперованих пос-

тавок для ремонту: 

   

• автодвигунів шт. 150000 300000 

• вантажних автомобілів шт. 80000 200000 

Середня собівартість однієї запчасти-

ни власного вироблення для ремонту: 

   

• автодвигунів грн. 4,00 3,75 

• вантажівок грн. 3,00 2,70 

Середня продажна ціна однієї запчас-

тини, отримуваної в порядку кооперу-

вання для ремонту: 

   

• автодвигунів грн. 2,50 2,50 

• вантажівок грн. 1,50 1,50 
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4.34. Визначення економічної ефективності підвищення рівня 
спеціалізації виробництва автомобільних кранів. Внаслідок під-
вищення рівня спеціалізації заводу з виготовлення автомобільних 
кранів шляхом зняття з виробництва продукції, що не відповідає йо-
го профілю, було досягнуто значного економічного ефекту. На під-
вищення рівня спеціалізації підприємства було витрачено 1800 тис. 
грн. На спеціалізоване виготовлення автомобільних кранів завод пе-
рейшов з 1 жовтня розрахункового року. Техніко-економічні показ-
ники виробництва автомобільних кранів наведено в табл. 4.37. 

Таблиця 4.37 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ  
ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА АВТОКРАНІВ  

ДО Й ПІСЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЙОГО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 
До здійснення 
спеціалізації 

Після здійснення 
спеціалізації 

Випуск автомобільних кранів 

щорічно 

 

шт. 

 

3800 

 

6000 

Валові витрати на виробницт-

во (собівартість) одного крана 

 

грн. 

 

11820 

 

10340 

Продажна ціна одного авто-

мобільного крана 

 

грн. 

 

13500 

 

13500 

Транспортні витрати на дос-

тавку одного крана спожива-

чу 

 

грн. 

 

750 

 

900 

 
На підставі наведених вихідних даних визначити: 
1) відносне збільшення випуску автомобільних кранів, після 

проведення спеціалізації підприємства; 
2) зростання обсягу прибутку й рівня рентабельності виготов-

лення автокранів; 
3) термін окупності інвестицій, вкладених у проведення спеціа-

лізації заводу. 
 
4.35. Визначення економічної ефективності підвищення рі-

вня спеціалізації інструментального виробництва. Основні 
техніко-економічні показники вироблення окремих видів метало-
обробного інструменту на комплексних машинобудівних і спеці-
алізованих інструментальних заводах України представлено в  
табл. 4.38. 

На їх основі належить визначити: 
1) можливе підвищення рівня спеціалізації інструментального 

виробництва у 2002 році; 
2) очікуване збільшення прибутковості спеціалізованого інстру-

ментального виробництва в розрахунковому році. 
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Таблиця 4.38 

ЦІНА, СОБІВАРТІСТЬ ТА ОБСЯГИ ВИРОБЛЕННЯ  

ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНСТРУМЕНТУ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ  

І КОМПЛЕКСНИХ ЗАВОДАХ УКРАЇНИ 

Інструмент 

Продажна 

ціна за оди-

ницю про-

дукції, грн. 

1997 р. 2002 р. 

Підприємства Підприємства 

Комплексні Спеціалізовані Комплексні Спеціалізовані 

Обсяг 

випуску, 

тис. шт. 

Собівар-

тість, 

грн./од. 

Обсяг 

випуску, 

тис. шт. 

Собівар-

тість, 

грн./од. 

Обсяг 

випуску, 

тис. шт. 

Собівар-

тість, 

грн./од. 

Обсяг 

випуску, 

тис. шт. 

Собівар-

тість, 

грн./од. 

Зенкер чотиризубовий 

насадний 7,95 600 21,15 3000 7,05 700 17,44 7500 6,20 

Калібр різьбовий (пробка) 4,80 1280 14,54 6000 3,60 500 10,60 9000 3,40 

Мітчик гайковий довгий 1,20 14600 2,96 10000 0,98 9000 2,84 22000 0,96 

Ніж до фрези зі сталі 0,60 42000 6,80 25000 0,48 20000 5,90 52000 0,45 

Плашка кругла 1,00 11000 7,58 22000 0,74 5400 7,04 44000 0,72 

Різець токарний 

прохідний 2,20 31000 6,54 15000 1,76 14000 6,02 40000 1,64 

Розгортка ручна цилін-

дрична 1,80 2700 8,40 8000 1,56 1500 7,72 17000 1,48 

Скоба одностороння гра-

нична 2,90 1300 8,51 4000 2,40 500 7,96 12000 2,20 

Фреза дискова тристо-

роння 3,40 21000 12,60 9000 3,08 1100 12,36 28900 2,80 
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4.36. Визначення економічної ефективності централізації та 
спеціалізації виробництва металовиробів. На машинобудівних під-
приємствах «Артем», «Версан», «Ковента» і «Метало-Прима», що фу-
нкціонують на території однієї області, обсяг виробництва та собівар-
тість металовиробів власного виробництва характеризуються даними, 
наведеними в табл. 4.39. 

Таблиця 4.39 

РІЧНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА Й СОБІВАРТІСТЬ МЕТАЛОВИРОБІВ 

ВЛАСНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОДНІЄЇ ОБЛАСТІ 

Показники за видами продукції 
Підприємства 

«Артем» «Версан» «Ковента» «Метало-Прима» 

Річний обсяг виробництва, тонн     

• болти 32,5 25,8 22,6 84,0 

• гайки — 20,4 24,8 26,2 

• шайби — 3,8 8,4 3,2 

• шпильки — 16,2 20,5 21,8 

Валові витрати на виробництво 

(собівартість) 1 т, грн. 

    

• болти 546 1180 458 410 

• гайки — 900 1646 820 

• шайби — 1160 634 356 

• шпильки — 1180 1060 400 

В облдержадміністрації розроблено підприємницький проект 
централізації і спеціалізації продукування металовиробів на підпри-
ємстві «Метало-Прима». Валові витрати на виробництво (собівар-
тість) 1 т металовиробів мають знизитися: болтів і шпильок — на 
10 %, гайок — на 20 %, шайб — на 25 %. Централізація виготовлен-
ня металовиробів на підприємстві «Метало-Прима» потребуватиме 
додаткових інвестицій у сумі 360 тис. грн. Натомість використання 
вивільнюваних виробничих площ на підприємствах «Артем», «Вер-
сан» і «Ковента» забезпечить економію інвестиційних ресурсів на 
суму 90 тис. грн. У процесі розрахунків використати нормативний 
коефіцієнт прибутковості інвестицій, який дорівнює 0,2. 

Економічними розрахунками довести доцільність та ефективність 
централізації виробництва металовиробів на підприємстві «Метало-
Прима». 

4.37. Обгрунтування ефективності організації спеціалізовано-
го виробництва інструменту. Пропонується зробити розрахунки 
економічної ефективності передбаченої організації на одному з ма-
шинобудівних заводів базового спеціалізованого цеху з виробницт-
ва токарних різців, спираючись на наведені далі вихідні показники. 
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1. Потужність спеціалізованого цеху з виробництва токарних різців 
становитиме 800 тис. шт. на рік, що повністю забезпечить потребу в ін-
струменті підприємств галузі, які розташовані в даному регіоні України. 

2. Середні валові витрати на вироблення (собівартість) одного різця на 
підприємствах галузі до організації централізованого їх виробництва ста-
новили 2,96 грн., у тому числі: основні матеріали й напівфабрикати —  
1,26 грн., витрати на оплату праці — 1,08 грн., інші витрати — 0,62 грн. 

3. Рівень поточних витрат за окремими статтями собівартості одного 
токарного різця, вироблюваного в спеціалізованому цеху, порівняно з 
витратами на вироблення різців за умов дрібносерійного виробництва 
має становити: основні матеріали й куповані напівфабрикати — 68 %, 
заробітна плата з нарахуваннями — 24 %, інші витрати — 28 %. 

4. Трудомісткість вироблення одного різця у середньому на заво-
дах галузі дорівнювала 1,36 нормо-год, а на спеціалізованій дільни- 
ці — 0,08 нормо-год. 

5. В інструментальних цехах заводів галузі виробництва токар-
них різців було зайнято 200 робітників, які виробляли за рік 420 т 
продукції, а в спеціалізованому цеху, за розрахунками, — усього 48 
працівників, з них 41 робітник і 7 управлінців. Продуктивність праці 
має зрости в 10 разів. 

6. Випуск продукції з одиниці устаткування має збільшитися з 
3,5 до 16,15 т/рік, а кількість потрібного устаткування для вироб-
лення такого самого обсягу продукції повинно зменшитися зі 120 до 
26 одиниць. Середня ціна одиниці устаткування становить 9000 грн. 

7. Капітальні витрати на організацію спеціалізованого виробниц-
тва різців, за попередніми розрахунками, будуть такі: вартість прое-
ктних робіт — 230 тис. грн., будівельно-монтажних робіт — 
390 тис. грн., устаткування — 580 тис. грн., виготовлення спеціаль-
ної оснастки й нестандартного обладнання — 920 тис. грн. Коефіці-
єнт прибутковості інвестицій — 0,18. 

Остаточні результати розрахунків важливіших техніко-економіч-
них показників організації спеціалізованого виробництва токарних 
різців звести в підсумкову таблицю. Скласти коротку пояснювальну 
записку щодо розв’язання задачі. 

4.38. Розрахунок ефективності спеціалізації швейного об’єднання 
«Таврія». Виробниче швейне об’єднання «Таврія», до складу якого 
входять головне підприємство, кілька фабрик і філій, продукує жіночі 
сукні та фартухи. Нещодавно об’єднання стало відкритим акціонерним 
товариством — ВАТ «Таврія». З метою ефективнішого господарювання 
в умовах ринку в об’єднанні розроблено проект удосконалення органі-
зації виробництва, який передбачає впорядкування предметної спеціа-
лізації виробничих підрозділів (фабрик, філій) скороченням номенкла-
тури виробів у розрахунку на один виробничий підрозділ і ліквідації 
нераціонального дублювання випуску продукції, а також здійснення 
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спеціалізації виробництва за видами використовуваних тканин. Такі 
зміни в організації виробництва внаслідок його спеціалізації підтверд-
жуються показниками, наведеними в табл. 4.40. 
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АСОРТИМЕНТ, ОБСЯГ ВИПУСКУ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

Виробничі  

підрозділи 

 ВАТ 

Асортимент виробів, шт. 

До спеціалізації Після  

Готові сукні Фартухи Готові  

ш
ер

ст
я
н
і 

б
ав

о
в
н
я
н
і 

ш
о
в
к
о
в
і 

ш
ер

ст
я
н
і 

б
ав

о
в
н
я
н
і 

ш
о
в
к
о
в
і 

ш
ер

ст
я
н
і 

б
ав

о
в
н
я
н
і 

Головне  

підприємство 40000 60000 10000 — 10000 5000 95000 — 

Фабрики: 
        

• «Таврія-1» 30000 40000 — 30000 20000 — — 110000 

• «Таврія-2» 45000 — 35000 8000 15000 80000 — — 

• «Таврія-3» — 8000 15000 20000 60000 — — — 

• «Таврія-4» 10000 12000 — 40000 — 40000 — — 

Філії: 
        

• ФГП-1 20000 — 18000 5000 — 12000 55000 — 

• ФГП-2 — 10000 — 60000 — — — — 

• ФГП-3 — 60000 — — 40000 — — 90000 

Разом 145000 190000 78000 163000 145000 137000 150000 200000 
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Таблиця 4.40 

ДО І ПІСЛЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА У ВАТ «ТАВРІЯ» 

 
Собівартість одиниці продукції  

до спеціалізації, грн. спеціалізації 

сукні Фартухи Готові сукні Фартухи 

ш
о
в
к
о
в
і 

ш
ер

ст
я
н
і 

б
ав

о
в
н
я
н
і 

ш
о
в
к
о
в
і 

ш
ер

ст
я
н
і 

б
ав

о
в
н
я
н
і 

ш
о
в
к
о
в
і 

ш
ер

ст
я
н
і 

б
ав

о
в
н
я
н
і 

ш
о
в
к
о
в
і 

 

— — — — 58 12,6 26,4 — 5,7 11,4 

 
         

— — — — 66 15,6 — 9,8 5,4 — 

80000 — — 139000 62 — 24,0 10,6 5,1 11,0 

— — 147000 — — 16,8 28,0 10,8 4,6 — 

— 85000 — — 68 17,2 — 9,6 — 11,8 

  
         

— — — — 60 — 26,6 10,3 — 11,2 

— 80000 — — — 15,8 — 9,7 — — 

— — — — — 15,4 — — 5,3 — 

80000 165000 147000 139000 × × × × × × 
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Передбачуване вдосконалення організації виробництва шляхом його 
спеціалізації не вимагає додаткових капітальних вкладень. Транспо-
ртні витрати внаслідок спеціалізації виробництва в цілому по ВАТ 
«Таврія» збільшаться з 2 до 4 % виробничих валових витрат на ви-
робництво (собівартості) річного обсягу продукції. Собівартість ви-
готовлення виробів у виробничих підрозділах ВАТ внаслідок їх 
предметної спеціалізації, за попередніми розрахунками, має змен-
шитися в таких розмірах: суконь, вироблюваних із шерстяних, баво-
вняних і шовкових тканин, відповідно на 6,9 та 8 %; фартухів з тих 
самих тканин — на 5, 7 і 8 %. 

Визначити річну економію поточних витрат у вигляді абсолют-
ного зниження собівартості продукції внаслідок спеціалізації вироб-
ництва. 

4.39. Вибір форми виробництва чи придбання в порядку коопе-
рованих зв’язків комплектуючих деталей. Перед підприємством 
«Інфоприлад», яке започаткувало й активно нарощує виробництво 
електроустаткування, постала дилема: виготовляти за допомогою 
власного устаткування необхідні для комплектування готових при-
ладів 2500 штук деталей КД-10250 або ж придбавати їх у порядку 
кооперованих зв’язків за договірною ціною 37 грн. за одиницю. 

Якщо буде прийнято рішення щодо виготовлення деталей  
КД-10250 самим підприємством «Інфоприлад», то валові витрати на 
їх виробництво в необхідній кількості становитимуть за окремими 
елементами, грн.: 

• прямі матеріальні витрати — 40000; 
• прямі витрати на оплату праці — 20000; 
• змінні накладні витрати — 15000; 
• постійні витрати — 50000. 
Знайти економічно вигідний варіант комплектування готових ви-

робів деталями КД-10250. 

4.40. Визначення економічної ефективності комбінування вироб-
ництва на гірничохімічному комбінаті. До основних видів малотранс-
портабельних відходів гірничохімічного комбінату належать хвости 
плавок, що містять сірку, і вапняки. Річний обсяг вапняків становить 
5000 тис. т, в перспективі він перевищить 6000 тис. т. За існуючої тех-
нології вапняки не оброблюються, а безпосередньо складаються у від-
вали. На утримання відвального господарства комбінат щорічно витра-
чає понад 700 тис. грн. Проектна собівартість (валові витрати на 
виготовлення) однієї тонни молотого вапняку, що є цінним продуктом 
для вапнування кислих грунтів, в умовах комбінату дорівнює 0,84 грн., 
а на відокремлених (автономних) підприємствах — 8,96 грн. 

Потреба в молотому вапняку території, яка має радіус до 500 км, 
складає 2000 тис. т. Для задоволення цієї потреби існують два можли-



 82

ві способи: 1) створення вапнякового виробництва в складі діючого 
гірничохімічного комбінату потужністю 2200 тис. т з коефіцієнтом її 
використання 0,91; 2) започаткування двох відокремлених підпри-
ємств з видобутку і розмелу вапняку потужністю 1100 тис. т кожне. 
При цьому витрати на перевезення продукту зменшуються вдвічі. 

Капітальні вкладення в створення двох відокремлених підприємств 
становлять 27000 тис. грн. Вартість основних фондів виробництва мо-
лотого вапняку в складі гірничохімічного комбінату не перевищувати-
ме 7500 тис. грн., а транспортні витрати — 0,2 грн. в розрахунку на 
1 тонно-км і вартість вантажно-розвантажувальних робіт — 30 коп./т. 

Використовуючи наведені вихідні показники, визначити найдо-
цільніший варіант задоволення потреби народного господарства 
України в молотому вапняку та економічну ефективність його здій-
снення. У розрахунках використати мінімально достатній коефіці-
єнт прибутковості інвестицій на рівні 0,16. 

4.41. Визначення ефективності диверсифікації виробництва в 
АТЗТ «Книга». У київському АТЗТ «Книга» з метою підвищення 
ефективності господарювання прийнято рішення щодо диверсифі-
кації виробництва шляхом започаткування нового виробництва — 
виготовлення пакетів для рідких продуктів. 

Продажна ціна технологічної лінії з виробництва пакетів для рідких 
продуктів, що включає безпосередньо вартість устаткування і таро-
пакувальних робіт, становить 55000 грн. Витрати на транспортування 
технологічної лінії від продуцента до місця її експлуатації дорівнюють 
7 % від продажної ціни комплекту устаткування, а витрати на монтажні 
та пусконалагоджувальні роботи — 5 % від вартості технологічної лінії. 
Норматив обігових коштів у запасні частини для устаткування, який за-
раховується до загальної величини необхідних інвестиційних ресурсів, 
встановлено на рівні 3 % від його балансової вартості. 

Паспортна продуктивність технологічної лінії дорівнює 5000 па-
кетів на добу, а коефіцієнт використання потужності — 0,96. У роз-
рахунковому році має бути 250 робочих днів. 

Валові витрати на виробництво (собівартість) однієї тисячі паке-
тів складаються з таких елементів: прямих матеріальних витрат — 
53,5 грн.; витрат на оплату праці з нарахуваннями і відрахуваннями 
на соціальне страхування — 15,6 грн.; інших витрат — 6,5 грн. Від-
пускна ціна однієї тисячі пакетів дорівнюватиме 110 грн. Податок на 
прибуток становитиме 30 %. 

Обчислити необхідний обсяг, коефіцієнт прибутковості й термін 
окупності інвестицій (капітальних вкладень) у диверсифікацію ви-
робництва в АТЗТ «Книга». 

 
4.42. Обгрунтування економічної доцільності диверсифікації 

виробничої діяльності друкарні. Глибока економічна криза в усіх 
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галузях економіки України негативно вплинула на виробничу діяль-
ність Радивіловської районної друкарні. Завантаження виробничої 
потужності цієї друкарні протягом 1994—1997 рр. зменшилося з 82 
до 49,6 %, а фактичний виторг від продажу власної продукції знизив-
ся більш ніж удвічі (з 3600 до 1770 тис. грн.). З метою виходу з важ-
кої економічної ситуації і поліпшення фінансового стану Радивілов-
ської друкарні розроблено бізнес-план диверсифікації її виробничої 
діяльності, який передбачає організацію виробництва кількох нових 
видів продукції — фольги, пергаменту, ламінованого та етикетного 
паперу. Для виготовлення нових виробів потрібно придбати спеціа-
льну високопродуктивну машину Е250-S та інше обладнання вартіс-
тю 180 тис. грн. Транспортні витрати й пусконалагоджувальні робо-
ти вимагають додатково 20 тис. грн. грошових коштів. 

Очікувані обсяги виробництва, поточні витрати і договірні ціни 
на нові види продукції, яка виготовлятиметься на машині Е250-S, 
наведено в табл. 4.41. Решта необхідних для розрахунків показників 
становлять: різні амортизаційні відрахування — 15 % балансової 
вартості комплекту устаткування; повернення позики і сплата відсот-
ків за користування кредитом — по 135 тис. грн. впродовж перших 
двох років розрахункового періоду; податок на прибуток — 30 % 
від його загальної суми. 

Таблиця 4.41 

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА МАШИНІ Е250-S 

Види і показники 

 виробництва продукції 
1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 

Фольга      

• Обсяг виробництва на рік, 

тис. м погонної довжини 

 

6220 

 

10368 

 

10388 

 

10412 

 

10440 

• Валові витрати на вироб-

ництво 1 м погонної дов-

жини продукції, коп. 

 

2,7 

 

2,6 

 

2,6 

 

2,5 

 

2,5 

• Договірна ціна за 1 м по-

гонної довжини продукції, 

коп. 

 

3,2 

 

3,3 

 

3,3 

 

3,4 

 

3,4 

Пергамент      

• Обсяг виробництва на рік, 

тис. м погонної довжини 

 

5920 

 

10150 

 

10150 

 

10300 

 

10300 

• Валові витрати на вироб-

ництво 1 м погонної дов-

жини продукції, коп. 

 

2,0 

 

1,9 

 

1,9 

 

1,8 

 

1,8 

• Договірна ціна за 1 м по-

гонної довжини продукції, 

коп. 

 

2,4 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,6 
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Закінчення табл. 4.41 

Види і показники 
 виробництва продукції 

1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 

Папір ламінований      

• Обсяг виробництва на рік, 

тис. м погонної довжини 

 

6080 

 

10240 

 

10280 

 

10340 

 

10340 

• Валові витрати на вироб-

ництво 1 м погонної довжи-

ни продукції, коп. 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,4 

 

3,4 

• Договірна ціна за 1 м по-

гонної довжини продукції, 

коп. 

 

4,5 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,7 

 

4,7 

Папір етикетний      

• Обсяг виробництва на рік, 

тис. етикеток 

 

130500 

 

210600 

 

216800 

 

222400 

 

230400 

• Валові витрати на вироб-

ництво однієї етикетки, коп. 

 

0,40 

 

0,38 

 

0,38 

 

0,37 

 

0,37 

• Договірна ціна однієї ети-

кетки, коп. 

 

0,48 

 

0,48 

 

0,48 

 

0,49 

 

0,49 

 
На підставі наведених вихідних показників: 
1) розрахувати збільшення виручки від продажу власної продук-

ції за два роки розрахункового періоду порівняно з 1997 р.; 
2) обчислити чистий прибуток і грошовий потік за кожний рік 

окремо та за весь розрахунковий період; 
3) визначити коефіцієнт прибутковості й термін окупності ін-

вестицій, вкладених в організацію виготовлення нових видів 
продукції; 

4) зробити загальний висновок щодо доцільності диверсифікації 
діяльності та поліпшення фінансового стану Радивіловської район-
ної друкарні. 

 
4.43. Розрахунок і зіставлення фактично досягнутого органі-

заційно-технічного рівня виробництва. У табл. 4.42 наведено ви-
хідні показники для оцінювання організаційно-технічного рівня ви-
робництва в акціонерному товаристві «Техномаш». 

Рекомендовані коефіцієнти вагомості інтегральних технічного та 
організаційного рівнів виробництва становлять відповідно 0,55 і 
0,45. 

1. Обчислити інтегральний організаційно-технічний рівень вироб-
ництва в окремі роки. 

2. Зробити висновок щодо зміни організаційно-технічного рівня 
виробництва в АТ «Техномаш» за аналітично оцінюваний період. 
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Таблиця 4.42 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ  

ВИРОБНИЦТВА В АТ «ТЕХНОМАШ» 

Показник 
Вагомість 
показника 

Значення показника 

норма-
тивне 

фактичне 

1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Технічний рівень  

виробництва 

     

1. Рівень механізації та авто-

матизації виробництва 

 

0,50 

 

0,75 

 

0,40 

 

0,63 

 

0,72 

2. Рівень прогресивності тех-

нологічних процесів 

 

0,25 

 

0,80 

 

0,45 

 

0,65 

 

0,75 

3. Середній вік технологіч-

них процесів, років 

 

0,10 

 

3,0 

 

5,0 

 

4,5 

 

4,2 

4. Середній строк експлуатації 

технологічного устаткування, 

років 

 

0,08 

 

5,0 

 

8,2 

 

7,5 

 

7,0 

5. Фондоозброєність праці 

персоналу, тис. грн./чол. 

 

0,07 

 

25,0 

 

17,0 

 

19,8 

 

20,7 

Організаційний рівень  

виробництва 

     

6. Рівень спеціалізації вироб-

ництва 

 

0,15 

 

0,95 

 

0,83 

 

0,90 

 

0,92 

7. Рівень кооперування вироб-

ництва 

 

0,08 

 

0,60 

 

0,45 

 

0,50 

 

0,57 

8. Коефіцієнт змінності ро-

боти технологічного устат-

кування 

 

0,10 

 

2,2 

 

1,8 

 

1,85 

 

1,95 

9. Укомплектованість підп-

риємства персоналом 

 

0,15 

 

100,0 

 

85,0 

 

90,0 

 

94,8 

10. Частка виробничих робіт-

ників у загальній чисельності 

персоналу 

 

 

0,10 

 

 

45,0 

 

 

37,5 

 

 

42,0 

 

 

44,6 

11. Коефіцієнт плинності кад-

рів 

0,15 0,09 0,26 0,18 0,12 

12. Витрати робочого часу, % 0,05 2,0 7,5 5,0 4,0 

13. Коефіцієнт ритмічності 

виробництва 

 

0,10 

 

0,90 

 

0,63 

 

0,75 

 

0,84 

14. Коефіцієнт пропорційнос-

ті процесів за потужністю 

 

0,07 

 

0,95 

 

0,83 

 

0,89 

 

0,92 

15. Коефіцієнт безперервнос-

ті виробничих процесів 

 

0,05 

 

0,80 

 

0,70 

 

0,75 

 

0,80 
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Розділ 5 

ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК  

І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ  

 
 
 
5.1. Визначення і порівняння фондоозброєності та механо-

озброєності праці на підприємствах. На підставі вихідних показ-
ників, наведених у табл. 5.1: 

1) розрахувати рівень фондо- і механоозброєності праці та його 
динаміку за порівнювані роки по кожному підприємству; 

2) порівняти розраховані показники й зробити загальний висно-
вок щодо рівня фондо- та механоозброєності праці на зазначених 
підприємствах. 

Таблиця 5.1 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ  

РІВНЯ ФОНДО- І МЕХАНООЗБРОЄНОСТІ  
ПРАЦІ НА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Показник 

Київський  державний 
завод  автоматики 

ім. Г. І. Петровського 

Київське акціонерне 
товариство  
«Оболонь» 

Акціонерне  
товариство  

«Цегла Трипілля» 

Базовий 
рік 

Розраху-
нковий 

рік 

Базовий 
рік 

Розраху-
нковий 

рік 

Базовий 
рік 

Розра-
хунко-
вий рік 

Балансова вартість 

виробничих основ-

них фондів, тис. грн. 

 

 

13695 

 

 

68491 

 

 

167700 

 

 

179100 

 

 

15875 

 

 

15602 

У тому числі:       

вартість машин та 

устаткування, тис. 

грн. 

 

6294 

 

29146 

 

77142 

 

82386 

 

6670 

 

6864 

Загальна чисельність 

персоналу, чол. 

 

3574 

 

3070 

 

1680 

 

1700 

 

397 

 

374 

У тому числі:       

робітників, чол. 2860 2488 1346 1360 332 316 

5.2. Визначення та аналіз рівня прогресивності технології на 
підприємствах. На одногалузевих підприємствах «Прогрес» і «Ро-
вента» застосовуються різноманітні технологічні процеси, які хара-
ктеризуються техніко-економічними показниками, наведеними в 
табл. 5.2. 

Для визначення інтегрального рівня технології треба прийняти 
наступну вагомість окремих показників: коефіцієнт використання 
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металу — 0,45; частина заготовчої стадії технології — 0,35; частка 
продукції, виготовлюваної за новою технологією — 0,20. 

Таблиця 5.2 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  

ПРОЦЕСІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВАТ «ПРОГРЕС» І «РОВЕНТА» 

Показник 
ВАТ «Прогрес» ВАТ «Ровента» 

1996 р. 1998 р. 2000 р. 1996 р. 1998 р. 2000 р. 

Трудомісткість річної про-

грами виробів за стадіями 

технології, тис. нормо-год: 

      

• заготовча 2016 2174 2387 1142 1302 1494 

• механообробна 3024 2985 2984 2592 2381 2301 

• складальна 2160 2121 2089 1066 1177 1285 

• разом 7200 7280 7460 4800 4860 4980 

Трудомісткість продукції, 

виготовлюваної за допомо-

гою нових технологічних 

процесів, тис. нормо-год 

 

 

 

1510 

 

 

 

1675 

 

 

 

1865 

 

 

 

768 

 

 

 

884 

 

 

 

986 

Коефіцієнт використання ме-

талу 0,68 0,70 0,71 0,64 0,65 0,67 

1. Визначити структуру стадій технологічних процесів за трудо-
місткістю й частку продукції, виготовлюваної за допомогою нових 
технологічних процесів за відповідні роки на обох підприємствах. 

2. Обчислити інтегральний рівень технології за зазначеними в 
табл. 5.2 показниками у ВАТ «Прогрес» і «Ровента» та індекс його 
зростання за 1996—2000 рр. 

5.3. Обчислення інтегрального коефіцієнта технічного рівня 
металорізальних верстатів у машинобудівному об’єднанні. Ма-
шинобудівне об’єднання «Квазар-СТ» випускає спеціальну техніку 
для внутрішнього і зовнішнього ринків. Для виконання щорічної 
виробничої програми на ньому використовується кілька груп мета-
лорізальних верстатів — токарних, свердлильних, фрезерних, шлі-
фувальних та інших, кількісний склад і техніко-експлуатаційні по-
казники яких наведені в табл. 5.3. 

За експертною оцінкою, коефіцієнти вагомості (значущості) тех-
ніко-експлуатаційних показників становлять: коефіцієнт продуктив-
ності — 0,25; коефіцієнт ремонтомісткості — 0,15; коефіцієнт пи-
томої металомісткості — 0,2; частка прогресивних видів — 0,2; 
частка технічно та економічно застарілого — 0,2. 

Обчислити: 
1) середні значення коефіцієнтів продуктивності, ремонтомісткості 

й питомої металомісткості, а також частки прогресивних видів, техніч-
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но та економічно застарілого устаткування за групою металорізальних 
верстатів у цілому; 

2) інтегральний показник технічного рівня окремих груп і зага-
льного парку металорізальних верстатів об’єднання «Квазар-СТ». 

Таблиця 5.3 

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД І ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ  
ПОКАЗНИКИ ОКРЕМИХ ГРУП МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ  

ВЕРСТАТІВ ОБ’ЄДНАННЯ «КВАЗАР-СТ» ЗА СТАНОМ 

НА ПОЧАТОК РОЗРАХУНКОВОГО РОКУ 

Показник  

Групи металорізальних верстатів 

Т
о
к
ар

н
і 

С
в
ер

д
л
и
л
ь
н
і 

Ф
р
ез
ер

н
і 

Ш
л
іф

у
в
ал

ь
н
і 

Ін
ш
і 

1. Кількість фізичних одиниць, що перебу-

вають в експлуатації, шт. 

 

172 

 

58 

 

76 

 

44 

 

65 

2. Коефіцієнт продуктивності порівняно з 

найкращими світовими зразками аналогіч-

ного устаткування 

 

 

0,76 

 

 

0,82 

 

 

0,78 

 

 

1,05 

 

 

0,66 

3. Коефіцієнт ремонтомісткості (відношення 

кількості ремонтів до прогнозованого 

строку експлуатації) 

 

 

1,1 

 

 

1,0 

 

 

1,2 

 

 

0,9 

 

 

0,9 

4. Коефіцієнт питомої металомісткості порів-

няно з найкращими світовими зразками 

 

0,80 

 

0,74 

 

0,82 

 

0,76 

 

0,84 

5. Частка прогресивних видів у загальній кі-

лькості устаткування групи 

 

0,20 

 

0,15 

 

0,12 

 

0,14 

 

0,08 

6. Частка технічно та економічно застаріло-

го в загальному парку групи устаткування 

 

0,60 

 

0,64 

 

0,58 

 

0,68 

 

0,72 

 
5.4. Визначення рівня й динаміки механізації та автоматиза-

ції виробництва на підприємствах. Користуючись вихідними да-
ними, наведеними в табл. 5.4, обчислити значення та динаміку зміни 
таких показників на окремих підприємствах: 

1) ступеня охоплення робітників механізованою працею; 
2) частки працівників, які використовують на своїх робочих міс-

цях персональні комп’ютери; 
3) загального ступеня охоплення персоналу підприємства механі-

зованою працею; 
4) частки обсягу продукції, вироблюваної за допомогою автома-

тизованих засобів праці; 
5) інтегрального коефіцієнта механізації та автоматизації вироб- 

ництва. 
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Таблиця 5.4 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ Й ДИНАМІКИ 

МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

Показник 

Машинобудівні підприємства 

«Борець» «Катек» «Славутич» 

Базо-
вий рік 

Прог-
нозова-
ний рік 

Базо-
вий рік 

Прог-
нозова-
ний рік 

Базо-
вий рік 

Прог-
нозова-
ний рік 

Загальна чисельність 

персоналу, чол. 

 

2600 

 

2660 

 

1240 

 

1280 

 

680 

 

730 

Чисельність вироб-

ничих робітників, чол. 

 

2240 

 

2280 

 

1030 

 

1060 

 

560 

 

600 

Чисельність робітни-

ків, зайнятих механізо-

ваною та автоматизо-

ваною працею, чол. 

 

 

 

1440 

 

 

 

1720 

 

 

 

610 

 

 

 

660 

 

 

 

310 

 

 

 

400 

Чисельність праців-

ників, які використову-

ють на своїх робочих 

місцях персональні 

комп’ютери, чол. 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

46 

Загальний обсяг то-

варної продукції, тис. 

грн. 

 

27600 

 

30100 

 

18100 

 

19800 

 

12400 

 

14200 

Обсяг продукції, ви-

роблюваний за допомо-

гою автоматизованих 

засобів праці, тис. грн. 6900 9630 3800 7120 3600 4800 

При розрахунках останнього показника рекомендується використа-
ти такі коефіцієнти значущості: загальний ступінь охоплення персоналу 
підприємства механізованою працею — 0,65; частка обсягу продукції, 
вироблюваної за допомогою автоматизованих засобів праці — 0,35. 

 
5.5. Інтегральна оцінка рівня технічного розвитку підпри-

ємства. Окремі показники, що викорстовуються для інтегральної 
оцінки досягнутого і прогнозованого рівня технічного розвитку 
трьох одногалузевих підприємств — ВАТ «Атлантис», «Верховина», 
«Зірка-Центр», наведено в табл. 5.5. 

Дати інтегральну оцінку рівня технічного розвитку кожного від-
критого акціонерного товариства й визначити його найвищий рівень 
серед трьох зазначених підприємств, ураховуючи такі коефіцієнти 
вагомості наведених у таблиці показників: першого — 0,15; другого 
й третього — 0,25; четвертого — 0,35. 



 90

Таблиця 5.5 

ВИХІДНІ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ  
ОЦІНКИ СТАНУ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРЬОХ ПІДПРИЄМСТВ 

Показник  

Відкрите акціонерне товариство 

«Атлантис» «Верховина» «Зірка-Центр» 

Базо-
вий рік 

Прог-
нозова-
ний рік 

Базо-
вий рік 

Прог-
нозова-
ний рік 

Базо-
вий рік 

Прог-
нозова-
ний рік 

1. Рівень фондоозб-

роєності праці щодо 

середньогалузевого по-

казника 

 

 

 

0,86 

 

 

 

0,92 

 

 

 

0,78 

 

 

 

0,84 

 

 

 

0,76 

 

 

 

0,88 

2. Коефіцієнт рівня 

прогресивності техно-

логії 

 

 

0,454 

 

 

0,492 

 

 

0,516 

 

 

0,548 

 

 

0,420 

 

 

0,488 

3. Коефіцієнт техніч-

ного рівня використо-

вуваного парку устат-

кування 

 

 

 

0,672 

 

 

 

0,696 

 

 

 

0,708 

 

 

 

0,732 

 

 

 

0,664 

 

 

 

0,703 

4. Загальний коефі-

цієнт механізації та 

автоматизації вироб-

ничо-управлінських 

процесів 

 

 

 

 

0,488 

 

 

 

 

0,564 

 

 

 

 

0,436 

 

 

 

 

0,514 

 

 

 

 

0,428 

 

 

 

 

0,532 

 
5.6. Визначення ефективності застосування високопродуктив-

ного холодновисаджувального автомата. На одному з машинобу-
дівних заводів України гайки масою 0,058 кг кожна й річним випус-
ком 9200 тис. штук раніше вироблялися на 10 токарних шести-
шпиндельних автоматах 1А240-6 та вертикально-свердлильному 
двошпиндельному верстаті «Герберт». При цьому коефіцієнт викорис-
тання металу не перевищував 0,456. 

З метою економії металопрокату й зниження трудомісткості де-
талей у виробництво запроваджено прогресивний технологічний 
процес вироблення гайок на високопродуктивному холодновисад-
жувальному автоматі, який забезпечив збільшення коефіцієнта ви-
користання металу до 0,614, вивільнення 5 основних робітників, ви-
ведення з експлуатації та реалізацію зайвих 11 одиниць метало-
різального устаткування. 

Внаслідок здійснення цього технічного заходу вдалося значно змен-
шити поточні витрати на продукування (собівартість) гайок. Вихідні 
показники, необхідні для розрахунку зміни величини окремих статей 
витрат на виробництво в умовах використання нового технологічного 
процесу замість базового, наведено в табл. 5.6 — 5.8. 
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Таблиця 5.6 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ 
ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ (МЕТАЛУ) І РЕАЛІЗОВАНИХ ВІДХОДІВ 

Показник 

Договірна ціна 1 т, грн. Маса, кг 

Базове  
виробництво 

Нове  
виробництво 

Базове 
виробництво 

Нове  
виробництво 

Метал 400 360 0,127 0,094 

Реалізовувані відходи 46 58 0,069 0,036 

Таблиця 5.7 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ  

ВИТРАТ НА СИЛОВУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

Устаткування 

В
ст

ан
о
в
л
ен

а 
 

п
о
ту

ж
н
іс
ть

, 
к
В
т 

К
іл
ь
к
іс
ть

  
о
д
и
н
и
ц
ь
 

Коефіцієнт 
використання  

електродвигунів 

Е
ф
ек

ти
в
н
и
й

 р
іч

-
н
и
й

 ф
о
н
д

 ч
ас

у
 

р
о
б
о
ти

 у
ст

ат
к
у

-
в
ан

н
я
, 
го

д
 

В
ід
п
ск

н
а 
ц
ін
а 

к
В
т·
го

д
 е
л
ек

тр
о

-
ен

ер
гі
ї,

 г
р
н

. 

за по-
туж-
ністю 

за 
часом 

Базове виробництво       

Токарний верстат 16,2 10 0,6 0,8 4015 0,04 

Свердлильний верстат 8,5 1 0,6 0,8 4015 0,04 

Нове виробництво       

Холодновисаджувальний 

автомат 

 

40,0 

 

2 

 

0,6 

 

0,8 

 

3725 

 

0,04 

Таблиця 5.8 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ  

ВИТРАТ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ 

Устаткування 

Кіль-
кість 

одиниць 

Складність ремонту 
одиниці устаткування, 
ремонтних одиниць 

Річні витрати  
на одну ремонтну 
одиницю, грн. 

електро-
технічної 
частини 

механіч-
ної  

частини 

електро-
технічної 
частини 

механіч-
ної  

частини 

Базове виробництво      

Токарний шестишпин-

дельний автомат моделі 

1А240-6 

 

 

10 

 

 

31,5 

 

 

38 

 

 

23,4 

 

 

65,1 

Вертикально-свердлиль-

ний верстат «Герберт» 

 

1 

 

3,0 

 

15 

 

23,4 

 

65,1 

Нове виробництво      

Холодновисаджуваль-

ний автомат 

 

2 

 

12 

 

63 

 

23,4 

 

65,1 
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При обчисленні витрат на оплату праці основних робітників взя-
ти до уваги, що: розцінка на вироблення однієї гайки в умовах ново-
го виробництва зменшується з 0,65 до 0,37 коп.; додаткова заробітна 
плата, включаючи розмір премії, і відрахування на соціальне страху-
вання з переходом на нову технологію не змінюються, вони станов-
лять відповідно 42 і 37 %. 

Витрати на інструмент мають бути визначені з огляду на стій-
кість, допустимого числа відновлень і прямих витрат на виготов-
лення інструменту. Відшкодування фізичного спрацювання інстру-
менту в розрахунку на одну деталь до переходу на нову технологію 
становило 0,36 коп., а після переходу — 0,42 коп. 

Балансова вартість одного шестишпиндельного автомата моделі 
1А240-6 дорівнює 33200 грн., вертикально-свердлильного верстата 
«Герберт» — 1200 грн., а холодновисаджувального автомата — 
370100 грн. Нова норма амортизаційних відрахувань на реновацію 
металообробного устаткування встановлена на рівні 15 % від його 
балансової вартості. 

Обчислити: 
1) річну економію від зниження собівартості продукування гайок 

за допомогою холодновисаджувального автомата; 
2) річний економічний ефект від запровадження нової технології 

вироблення гайок, якщо середньогалузевий норматив прибутковості 
використання нового устаткування становить не менш як 15 % його ба-
лансової вартості; 

3) термін окупності інвестицій на придбання двох холодновиса-
джувальних автоматів. 

 
5.7. Оцінювання ефективності використання автоматичної 

лінії з виготовлення стрем’янки ресори вантажного автомобіля. 
На автомобільному заводі «КрАЗ» за базовим технологічним проце-
сом стрем’янки ресори вантажного автомобіля виробляються в кіль-
кох виробничих цехах. Спочатку прутковий матеріал розрубують на 
заготовки, які піддають попередній токарній обробці. Потім центра-
льну частину заготовки обробляють на карбувальному пресі з попере-
днім нагріванням у газовій печі. Заготовку далі згинають на спеціаль-
ному штампувальному пресі. Після операції згинання заготовку 
стрем’янки подають на термічну обробку, яка включає загартування, 
відпускання і правлення, а також очищення термічно обробленої за-
готовки від окалини у спеціальній камері. Заключною операцією є на-
різування різьби на різьбонарізних токарних напівавтоматах. Транс-
портування заготовок від одного цеху до іншого здійснюється за 
допомогою автонавантажувача або ж вантажного автомобіля. 

За умови нового технологічного процесу повний цикл обробки 
стрем’янок здійснюватиметься на комплексній автоматичній лінії. 
На цій лінії мають застосовувати прогресивний технологічний про-
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цес нагрівання заготовок на установці СВЧ. Операція різьбонарізу-
вання має здійснюватися через різьбонакочування замість традицій-
ного способу одержання різьби, що зумовить помітну економію ме-
талопрокату (понад 370 т на рік). 

Впровадження автоматичної лінії з вироблення стрем’янок спри-
чинює зміну поточних витрат на основні матеріали, оплату праці 
основних робітників, електроенергію, амортизацію, поточний ре-
монт і технічне обслуговування, утримання виробничої площі, між-
цехове транспортування заготовок. 

Вихідні показники для обчислення загальної економії від зни-
ження валових витрат (за окремими їх елементами) наведено в 
табл. 5.9. Загальна балансова вартість устаткування, що застосову-
ється для вироблення стрем’янок, становить 352000 грн., а ціна при-
дбання автоматичної лінії разом з витратами на транспортування і 
монтаж — 480900 грн. Нормативний коефіцієнт прибутковості інве-
стицій в устаткування дорівнює 0,16. 

Таблиця 5.9 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ  

РІЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ВІД ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБЛЕННЯ 

СТРЕМ’ЯНОК РЕСОРИ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ, грн. 

Стаття витрат 

Технологічний процес вироблення  
стрем’янок ресори 

діючий (базовий) новий (прогресивний) 

Основні матеріали 1281760 1160970 

Заробітна плата основних робі-

тників з нарахуваннями 

 

149080 

 

66070 

Електроенергія (потужна та ос-

вітлювальна) 

 

7876 

 

15700 

Амортизаційні відрахування на 

реновацію: 

  

• устаткування 55156 72135 

• виробничих будівель 6680 8290 

Поточний ремонт і технічне 

обслуговування устаткування 

 

18680 

 

20100 

Утримання виробничої площі 13460 14780 

Транспортні витрати 25420 — 

На підставі наведеної вихідної інформації обчислити: 
1) загальну величину річної економії валових витрат від впровад-

ження нової технології виготовлення стрем’янок; 
2) річний економічний ефект від застосування нового технологіч-

ного процесу вироблення стрем’янок; 
3) термін окупності інвестицій у придбання автоматичної лінії за ра-

хунок отриманої економії валових витрат на виробництво продукції. 
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5.8. Визначення ефективності заміни ручного на механізоване 
змащення ступиць задніх коліс вантажного автомобіля. На авто-
складальному підприємстві «Південь-Авто» процес змащення чотирьох 
роликопідшипників ступиць задніх коліс вантажного автомобіля здійс-
нювався раніше шляхом заповнення об’ємів у ступиці вручну лопат-
кою. Суттєвим недоліком такого технологічного процесу є неякісне за-
повнення ступиці мастилом, великі втрати його при виконанні робіт. 

Задля підвищення технічного рівня і культури виробництва було 
спроектовано, виготовлено та впроваджено в практику складання  
вантажівок чотири пристрої з відповідними ємностями для мастила. 
Пристрої стаціонарно закріплені поряд з конвеєром; головки для  
змащування, що зв’язані з дозатором спеціальними шлангами, підві-
шені на монорельсах і спроможні рухатися разом зі складальним кон-
веєром. 

Внаслідок запровадження нового організаційно-технічного заходу 
норма витрати мастила в розрахунку на один автомобіль зменшилася 
з 2,0 до 0,8 кг. Договірна ціна 1 кг мастила ЯНЗ-2 становить 0,56 грн. 
Річний обсяг виробництва задніх мостів дорівнює 146800 штук. 

Балансова вартість одного пристрою складає 12200 грн. Норма 
амортизаційних відрахувань на реновацію такого технічного при-
строю встановлена на рівні 15 % від його балансової вартості щоріч-
но. Рівень прибутковості інвестиційних ресурсів, необхідних для 
здійснення нового технічного заходу, має становити не менш як 
0,14. Мастило надходить на підприємство у спеціальних бочках вар-
тістю 29,5 грн. та місткістю 160 кг. Бочки повертають продуценту 
цього мастила за ціною, що дорівнює 9,40 грн. 

Обчислити загальну економію поточних витрат, річний економіч-
ний ефект і термін окупності інвестицій у здійснення нового органі-
заційно-технічного заходу. 

 
5.9. Обгрунтування доцільності впровадження автоматизо-

ваної складально-зварювальної лінії на автомобільному заводі. На 
автомобільному заводі «Автопотяг-М» донедавна верхній корпус 
карбюратора двигуна збирали на складальних стендах уручну. Для 
міжопераційної передачі цього вузла використовували стрічковий 
конвеєр. Різьбові з’єднання оператор загвинчував за допомогою 
пневматичного інструмента. 

З метою підвищення продуктивності праці спроектовано автомати-
зовану складально-зварювальну лінію оригінальної конструкції, яка 
оснащуватиметься чотирма автоматичними маніпуляторами і лазерною 
зварювальною установкою. Складання виробів за новим технологічним 
процесом здійснюється на пристроях-супутниках, що переміщуються 
по транспортній системі з приводними роликовими конвеєрами. Усі те-
хнологічні операції виконуються на виносних позиціях, розташованих 
на додаткових гілках транспортної системи, яка функціонує паралельно 
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з основною технологічною трасою. Для передавання супутників  
з основної технологічної траси  на додаткові гілки застосовуються спе-
ціальні секції зсунення. Перед позиціями розташовано пристрої зчиту-
вання, що відбирають супутники з потрібним номером коду. 

На складально-зварювальній лінії автоматично виконуються: пе-
редача деталей; загвинчування клапана, штуцера і пробки; контро-
льні операції; зварювання повітряної заслінки з вісями на лазерній 
установці. Автоматизація складання верхнього корпуса карбюратора 
спричинила вивільнення від ручної праці 6 слюсарів механоскладаль-
них робіт. Натомість, внаслідок застосування складнішого устатку-
вання, збільшуються витрати на електроенергію, поточний ремонт і 
технічне обслуговування, амортизаційні відрахування. 

Вихідні дані для розрахунків, якими можна обгрунтувати еконо-
мічну доцільність впровадження автоматизованої складально-зва-
рювальної лінії, наведено в табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРО-

ВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СКЛАДАЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ 

Показник 
Складаль-
ний стенд 

Автоматизо-
вана лінія 

Річний обсяг виробництва, шт. 320000 320000 

Розцінка за одиницю виробу, коп. 13,2 4,5 

Додаткова заробітна плата, % 10,0 10,0 

Премія, % 25,0 25,0 

Відрахування на соціальне страхування, % 37,0 37,0 

Встановлена потужність електродвигунів, кВт — 3,2 

Коефіцієнт використання електродвигунів:   

• за часом — 0,8 

• за потужністю — 0,6 

Ефективний річний фонд часу роботи устаткування, год — 3725 

Тариф за використання 1 кВт·год електроенергії, грн. — 0,038 

Складність ремонту устаткування, рем. од.:   

• механічної частини 6 13 

• електротехнічної частини — 25 

Витрати на поточний ремонт і технічне обслугову-

вання 1 рем. од. устаткування, грн.: 

  

• механічної частини 59,7 59,7 

• електротехнічної частини — 14,8 

Амортизаційні відрахування, % 25,0 15,0 

Балансова вартість устаткування, грн. 39700 176500 

Визначити річний економічний ефект від впровадження автома-
тизованої складально-зварювальної лінії на автомобільному заводі 
«Автопотяг-М», якщо мінімально прийнятний коефіцієнт прибутко-
вості інвестицій дорівнює 0,12. 
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5.10. Визначення ефективнішого варіанта спорудження ново-
го заводу. Запропоновано два варіанти спорудження нового заводу з 
техніко-економічними показниками, наведеними в табл. 5.11. 

Таблиця 5.11 

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ДВОХ ВАРІАНТІВ СПОРУДЖЕННЯ НОВОГО ЗАВОДУ 

Показник  
Варіанти спорудження заводу 

1-й 2-й 

Річний обсяг виробництва, т 90000 136000 

Капітальні вкладення, грн. 3960000 4500000 

Собівартість річного випуску продукції, грн. 3250000 3510000 

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталь-

них вкладень 0,15 0,15 

Довести економічно, який варіант спорудження нового заводу є 
ефективнішим. 

5.11. Обгрунтування пункту розміщення нового промислового 
підприємства. Потреба внутрішнього ринку в продукції «А» стано-
вить 600000 шт./рік. Така потреба може бути задоволена через кіль-
ка років за умови спорудження нового підприємства потужністю 
700000 шт. необхідних виробів при коефіцієнті її використання 0,86. 
У процесі техніко-економічного обгрунтування регіону розміщення 
нового підприємства встановлено, що на його вибір впливають не 
лише різні за величиною капітальні вкладення й валові витрати на 
виробництво продукції, а й транспортні витрати на доставку готових 
виробів до споживачів. 

На підставі даних, що наведені в табл. 5.12, необхідно визначити 
регіон (пункт) будівництва нового підприємства, який є економічно 
найдоцільнішим. При розрахунках застосувати нормативний коефіці-
єнт ефективності виробничих капітальних вкладень, що становить 
0,12. 

Таблиця 5.12 

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗМІЩЕННЯ  

НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПЕВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

Регіон  
будівництва 

 підприємства 

Потужність 
промислового 
підприємства, 

тис. шт. 

Питомі капі-
тальні вкла-
дення, грн. 

Валові витра-
ти на вироб-
ництво оди-
ниці про-
дукції, грн. 

Питомі тран-
спортні ви-
трати на дос-

тавку 
продукції, 

грн. 

Північ (Соснівка) 700000 500 56 5 

Південь (Яблунівка) 700000 580 40 9 
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Захід (Верховиця) 700000 450 60 10 

5.12. Визначення ефективнішого варіанта реконструкції 
виробничого підприємства. Реконструкцію великого підприємс- 
тва передбачається здійснити за одним з двох проектних рішень 
впродовж 6 років, враховуючи наявність власних інвестиційних 
ресурсів і необхідність поступового нарощування виробничої по-
тужності. Загальний обсяг капітальних вкладень у реконструк- 
цію підприємства за першим варіантом проектного рішення ста-
новить 1000 тис. грн., за другим — 900 тис. грн. Розподіл  
капітальних вкладень у часі за можливими варіантами проектних 
рішень і коефіцієнти приведення інвестицій за чинником часу  
наведено в табл. 5.13.  

Таблиця 5.13 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ  

ЕФЕКТИВНІШОГО ВАРІАНТА РЕКОНСТРУКЦІЇ  
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 
Порядковий рік періоду реконструкції 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Розподіл капітальних вкла-

день за варіантами проект-

них рішень, тис. грн. 

      

• першим  80 120 150 170 230 250 

• другим 250 220 190 130 60 50 

Коефіцієнт приведення інвес-

тицій за чинником часу 

 

1,000 

 

0,926 

 

0,857 

 

0,794 

 

0,680 

 

0,583 

 
Собівартість річного випуску продукції за першим варіантом 

проектного рішення дорівнює 200 тис. грн., а за другим — 
250 тис. грн. 

Визначити найефективніший варіант реконструкції виробничого 
підприємства, якщо нормативний коефіцієнт прибутковості інвес-
тицій встановлено на рівні 0,15. 

 
5.13. Обгрунтування ефективності реконструкції приватного 

підприємства. Після кількох років виробничої діяльності приватно-
го підприємства «Лідер-К» за умов ринку й жорсткої конкуренції на 
ньому прийнято рішення щодо докорінної його реконструкції з ме-
тою у декілька разів збільшити обсяг виробництва продукції, яка 
має величезний ринковий попит. Основні техніко-економічні показ-
ники цього підприємства до й після докорінної реконструкції наве-
дено в табл. 5.14. 
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За допомогою економічних розрахунків довести прийнятний 
рівень ефективності реконструкції приватного підприємства «Лі-
дер-К». 

Таблиця 5.14 

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІДЕР-К» 

Показник 
До реконс-
трукції 

Після реконс-
трукції 

Виробнича потужність підприємства, т 100000 900000 

Річний випуск продукції, т 90000 820000 

Валові витрати на виробництво одиниці продукції, грн. 18,0 12,0 

Ціна одиниці продукції, грн. 18,5 18,5 

Питомі капітальні вкладення, грн. — 19,0 

Нормативний термін окупності інвестицій — 5 

 
5.14. Визначення найефективнішого варіанта будівництва но-

вого заводу. Проектні варіанти будівництва нового підприємства пе-
редбачають показники обсягу капітальних вкладень і валових витрат 
на виробництво (собівартості) продукції, які наведено в табл. 5.15. 

Таблиця 5.15 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИБОРУ НАЙЕФЕКТИВНІШОГО  

ВАРІАНТА БУДІВНИЦТВА НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 
Варіанти будівництва заводу 

1-й  2-й 3-й 

Кошторисна вартість будівництва заводу, тис. грн. 12800 13600 14000 

Валові витрати на виробництво (собівартість) оди-

ниці продукції, грн. 

 

116 

 

112 

 

110 

Обсяг річного випуску продукції, тис. шт. 42000 44000 45000 

Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій 0,2 0,2 0,2 

На підставі відповідних економічних розрахунків визначити, 
який варіант будівництва нового заводу є найефективнішим серед 
можливих варіантів спорудження виробничого об’єкта. 

5.15. Оцінка економічної доцільності передбаченого технічно-
го переозброєння заводу залізобетонних виробів. Завод залізобе-
тонних виробів щорічно випускає 40000 м3 збірних залізобетонних 
конструкцій. Передбачається здійснити технічне переозброєння за-
воду заміною частини технологічного устаткування новим, більш 
продуктивним. Внаслідок здійснення такого технічного заходу ва-
лові витрати на виробництво (собівартість) 1 м3 збірного залізобе-
тону знизяться з 40 до 35 грн. На технічне переозброєння підприємс-
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тва потрібно буде витратити 2300 тис. грн. інвестиційних ресурсів. 
Невелику кількість зайвого устаткування вартістю 300 тис. грн. (за 
залишковою вартістю), за попередньою домовленістю, має бути 
продано іншому підприємству для виробничого призначення. 

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень в 
технічне переозброєння підприємств промисловості будівельних 
матеріалів становить 0,14. 

З’ясувати, чи є передбачуване технічне переозброєння заводу за-
лізобетонних виробів економічно виправданим. 

 
5.16. Визначення абсолютної ефективності інвестування в 

розширення й реконструкцію виробничих об’єктів. Програмою 
технічного розвитку виробничого об’єднання «Офісні меблі» на 
1998—2002 рр. передбачено подальше нарощування виробничих 
потужностей з метою повнішого задоволення потреб внутрішнього 
ринку. На це потрібно буде витратити 80 млн грн. капітальних вкла-
день. У 1997 р. отриманий виробничим об’єднанням прибуток ста-
новив 24 млн грн., а у 2002 р., за попередніми розрахунками, він 
збільшиться до 56 млн грн. З загального приросту прибутку 75 % 
його буде забезпечено за рахунок інвестування технічного розвитку 
об’єднання. Нормативний коефіцієнт прибутковості інвестицій у те-
хнічний розвиток виробничих підприємств меблевої промисловості 
на найближчу перспективу встановлено на рівні 0,2. 

Визначити рівень абсолютної ефективності інвестицій у техніч-
ний розвиток виробничого об’єднання «Офісні меблі» на найближчі 
п’ять років. 

 
5.17. Економічне обгрунтування варіанта реконструкції і роз-

ширення діючого підприємства. На замовлення дирекції діючого 
підприємства розроблено проект його реконструкції і розширення. 
Відповідно до проекта виробнича потужність підприємства та річний 
випуск мають зрости в кілька разів. Економічні показники цього під-
приємства до й після реконструкції порівняно з варіантом нового бу-
дівництва наведено в табл. 5.16. 

Таблиця 5.16 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ  

ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗШИРЕННЯ  

ДІЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Показник 

Діюче підприємство Нове 

будів- 

ництво 
до  

реконструкції 

після  

реконструкції 

Виробнича потужність, тис. шт. 240 720 720 

Річний випуск продукції, тис. шт. 216 660 640 
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Собівартість одиниці продукції, грн. 35,0 24,5 22,8 

Відпускна ціна одиниці продукції, грн. 37,0 37,0 37,0 

Питомі капітальні вкладення (на 

одиницю потужності), грн. 

 

32,0 

 

38,0 

 

50,0 

У розрахунках взяти до уваги норматив ефективності капіталь-
них вкладень, що становить 0,16. 

Економічно обгрунтувати доцільність включення до титульного 
списку капітального будівництва галузі реконструкцію й розширен-
ня діючого підприємства. 

 
5.18. Розрахунок ефективності модернізації технологічної лі-

нії на деревообробному комбінаті. Цех деревообробного комбінату 
виробляє 36000 м3 деревностружкових плит на рік. Розроблено про-
ект модернізації технологічної лінії по виготовленню деревноструж-
кових плит з урахуванням ринкового попиту на цю продукцію. Піс-
ля модернізації технологічної лінії випуск деревностружкових плит 
має збільшитися на 9000 м3/рік. На основі даних, наведених у табл. 
5.17, визначити доцільність та ефективність модернізації технологі-
чної лінії на деревообробному комбінаті. 

Таблиця 5.17 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ  
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ  

НА ДЕРЕВООБРОБНОМУ КОМБІНАТІ 

Показник До модернізації Після модернізації 

Річний випуск деревностружкових плит, м3 36000 45000 

Собівартість (валові витрати на виробниц-

тво) річного випуску плит, тис. грн. 

 

5440 

 

6600 

Продажна ціна 1 м3 деревностружкових 

плит, грн. 

 

165 

 

165 

Капітальні вкладення в модернізацію тех-

нологічної лінії, тис. грн. 

 

— 

 

600 

Балансова вартість виробничих основних 

фондів, тис. грн. 

 

4800 

 

5400 

 
5.19. Визначення економічного ефекту від скорочення терміну 

спорудження виробничого об’єкта. У процесі будівництва велико-
го текстильного комбінату підрядна будівельна організація, засто- 
совуючи передову технологію і прогресивні методи організації спо-
рудження виробничого об’єкта, скоротила термін виконання буді- 
вельно-монтажних робіт на 6 місяців. 

Визначити економічний ефект від дострокового введення в дію 
основних виробничих фондів і зниження кошторисної вартості бу-
дівництва об’єкта на основі даних табл. 5.18. При економічних ро-



 101

зрахунках обсяг уведення в дію основних виробничих фондів 
прийняти на рівні кошторисної вартості будівництва об’єкта. Нор-
мативний коефіцієнт загальної ефективності капітальних вкладень 
становить 0,16. 

Таблиця 5.18 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ 

ВІД СКОРОЧЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ ТЕКСТИЛЬНОГО КОМБІНАТУ 

Показник 
Значення показника 

проектне фактичне 

Кошторисна вартість будівництва комбінату, тис. грн. 48000 48000 

У тому числі будівельно-монтажні роботи, тис. грн. 24000 24000 

Норматив накладних витрат, % 20 20 

Умовно-постійні витрати (у складі нормативу накладних 

витрат), % 

 

60 

 

60 

Тривалість виконання будівельно-монтажних робіт, місяців 24 18 

 
5.20. Економічне обгрунтування доцільності капітального ре-

монту, модернізації та заміни спрацьованих і застарілих машин. 
Користуючись техніко-економічними показниками, наведеними в 
табл. 5.19, по кожній машині зробити розрахунки і на їх підставі ви-
значити економічно найдоцільніший варіант: 1) капітальний ремонт 
машини; 2) суміщені в часі капітальний ремонт і модернізація ма-
шини; 3) заміна спрацьованої та застарілої машини. 

Таблиця 5.19 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬ-

НОСТІ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ  

З МОДЕРНІЗАЦІЄЮ АБО ЗАМІНИ СПРАЦЬОВАНОЇ І ЗАСТАРІЛОЇ МАШИНИ 

Показник 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Машина 

ТС-1260 ФС-1540 ШС-2050 

Вартість однотипної нової ма-

шини грн. 2400000 3200000 4000000 

Продуктивність у першому циклі 

експлуатації: 

тис. 

деталей 

   

• нової однотипної машини  120 190 240 

• капітально відремонтованої 

машини 

  

80 

 

140 

 

170 

• капітально відремонтованої і 

модернізованої машини 

  

100 

 

150 

 

180 

Тривалість ремонтного циклу ма-

шини: 

 

місяців 

   

• нової однотипної  42 36 48 

• капітально відремонтованої  34 29 38 
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• капітально відремонтованої і 

модернізованої 

  

36 

 

30 

 

43 

Втрати від недоамортизації дію-

чої машини у випадку її заміни 

 

грн. 

 

656000 

 

480000 

 

900000 

Закінчення табл. 5.19 

Показник 

Одиниця 
вимірю-
вання 

Машина 

ТС-1260 ФС-1540 ШС-2050 

Вартість капітального ремонту 

діючої машини 

 

грн. 

 

600000 

 

1280000 

 

1050000 

Вартість суміщених у часі капіталь-

ного ремонту і модернізації діючої 

машини 

 

 

грн. 

 

 

980000 

 

 

1600000 

 

 

1750000 

Валові витрати на виробництво 

(собівартість) однієї тисячі дета-

лей, виготовлених на машині: 

 

 

грн. 

   

• старій (капітально відремон-

тованій) 

  

2620000 

 

2980000 

 

3183000 

• модернізованій  2606000 2970000 3182000 

• новій  2598000 2930000 3180000 

5.21. Визначення середньорічної величини й коефіцієнта вико-
ристання виробничої потужності чавуноливарного цеху маши-
нобудівного заводу. Виробнича потужність чавуноливарного цеху 
заводу «Тайфун» станом на 1 січня розрахункового року становила 
15000 т чавунного литва. З 1 травня розрахункового року введено в 
дію два плавильних агрегати потужністю 1200 т литва, а з 1 серпня 
цього ж року виведено з експлуатації один плавильний агрегат по-
тужністю 540 т литва. Середньорічна виробнича потужність чавуно-
ливарного цеху за звітний рік становила 14000 т литва. Впродовж 
розрахункового року вироблено 13500 т литва. 

Пропонується визначити: 
1) середньорічну виробничу потужність чавуноливарного цеху за 

розрахунковий рік; 
2) приріст середньорічної потужності чавуноливарного цеху в 

розрахунковому році порівняно зі звітним роком; 
3) вихідну потужність чавуноливарного цеху на початок наступ-

ного за розрахунковим року; 
4) коефіцієнт використання виробничої потужності чавуноливар-

ного цеху в розрахунковому році. 

5.22. Обчислення виробничої потужності дільниці механічно-
го цеху. На дільниці механічного цеху встановлено й діють 20 токар-
них верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному 
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верстаті становить 0,25 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному 
режимі, тривалість однієї зміни дорівнює 8 год. Число неробочих 
днів у розрахунковому році — 107. Регламентовані простої устатку-
вання становлять 5 % від режимного фонду часу. Очікуваний коефі-
цієнт використання токарних верстатів дорівнює 0,85. 

Обчислити величину виробничої потужності дільниці механічно-
го цеху й річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей. 

 
5.23. Визначення виробничої потужності механічного цеху 

машинобудівного підприємства. В механічному цеху машинобудів-
ного підприємства «Омега» нараховується три групи діючих верста-
тів: револьверних — 16 одиниць; стругальних — 12 одиниць; шлі-
фувальних — 8 одиниць. Норма часу на обробку одиниці виробу в 
кожній групі верстатів дорівнює відповідно 1,5, 1,12 і 0,75 години. 

Потрібно визначити виробничу потужність механічного цеху, як-
що відомо, що режим роботи устаткування двозмінний, тривалість 
зміни — 8 годин. Регламентовані простої устаткування складають 6 % 
від режимного фонду часу, а число робочих днів становить 252 на рік. 

 
5.24. Розрахунок виробничої потужності металообробного 

цеху підприємства й коефіцієнта її використання. У металооброб-
ному цеху промислового підприємства «Віта-пром» діє 100 одноти-
пних верстатів. З 1 вересня розрахункового року встановлено ще 30 
верстатів, а з 1 липня виведено з експлуатації 8 одиниць устатку- 
вання. На цьому підприємстві усталеним є двозмінний режим робо-
ти устаткування при тривалості зміни — 8 годин. Число робочих 
днів на рік складає 250. Регламентована величина простоїв устатку-
вання, спричинених його ремонтом і профілактичним обслугову-
ванням, становить 7 % режимного фонду часу. Продуктивність од-
ного верстата в середньому дорівнює 5 деталей на годину. 
Запланований обсяг випуску виробів протягом року — 1720000 де-
талей. 

1. Визначити величину виробничої потужності металообробного цеху. 
2. Розрахувати очікуваний коефіцієнт використання виробничої 

потужності. 
 
5.25. Визначення виробничої потужності складальної дільни-

ці машинобудівного підприємства. Визначити виробничу потуж-
ність складальної дільниці машинобудівного підприємства, корис-
туючись вихідними даними: 

1) корисна площа складальної дільниці становить 200 м2; 
2) зайнята під виріб площа дорівнює 3,5 м2, а робоча зона для 

складання одного виробу — 30 % від його площі; 
3) тривалість складання одного виробу — 12 днів; 
4) режимний фонд часу роботи дільниці — 265 днів/рік. 
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5.26. Визначення виробничої потужності технологічної лінії. 

Меблева фабрика придбала нову технологічну лінію для вироблення 
м’яких куточків. Тривалість виготовлення одного виробу на техноло-
гічній лінії становить 8 годин. Технологічна лінія має бути введена в 
експлуатацію на початку IV кварталу розрахункового року з 76 робо-
чими днями. Режим роботи лінії — двозмінний. Очікується, що до кін-
ця розрахункового року буде вироблено 125 м’яких куточків. 

1. Розрахувати величину виробничої потужності технологічної 
лінії у IV кварталі розрахункового року. 

2. Обчислити коефіцієнт використання виробничої потужності 
нової технологічної лінії. 

 
5.27. Обчислення величини виробничої потужності підприєм-

ства і випуску продукції. Визначити виробничу потужність підпри-
ємства на початок кожного року розрахункового періоду, середньо-
річну її величину і випуск продукції на основі даних, наведених у 
табл. 5.20. 

Таблиця 5.20 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ  
ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ  

Показник 
Базовий 

рік 

Розрахунковий рік 

1-й 2-й 3-й 

Виробнича потужність на початок року, тис. шт. 600 × × × 

Приріст виробничої потужності за рахунок ор-

ганізаційно-технічних доходів, тис. шт. 

 

20 

 

40 

 

50 

 

150 

Вибуття виробничих потужностей, тис. шт. 10 20 30 20 

Коефіцієнт для перерахунку абсолютного вве-

дення і вибуття виробничої потужності в се-

редньорічну величину 

 

 

0,40 

 

 

0,45 

 

 

0,50 

 

 

0,40 

Коефіцієнт використання середньорічної ви-

робничої потужності 

 

0,75 

 

0,78 

 

0,80 

 

0,85 

 
5.28. Визначення виробничої потужності металургійного ком-

бінату. Розрахувати виробничу потужність доменного, сталеплавиль-
ного і прокатного цехів металургійного комбінату, використавши 
наведену вихідну інформацію. 

1. Виплавлення чавуну здійснюється в 4 домнах об’ємом 1300 м3 
кожна. Режим роботи — безперервний. Коефіцієнти використання ко-
рисного об’єму доменних печей у звітному році за квартал максималь-
ної продуктивності наведено в табл. 5.21. У розрахунковому році перед-
бачається підвищити продуктивність доменних печей за рахунок: 
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• підвищення температури і вологості доменного дуття (на дом-
нах № 1—3 — на 6 %, домні № 4 — на 4 %); 

• підвищення тиску газу на колошникові (на домнах № 1—3 — на 
1 %, на домні № 4 — на 2 %); 

• повнішого офлюсування агломерату (на домнах № 1 і № 4 — на 
5 %, а № 2 та № 3 — на 4 %). 

Таблиця 5.21 

ФАКТИЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНОГО  

ОБ’ЄМУ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ  

У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

Дом-

на 

Декада кварталу У серед-
ньому за 
квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 1 0,740 0,738 0,737 0,732 0,728 0,714 0,714 0,711 0,722 0,726 

№ 2 0,795 0,730 0,703 0,705 0,705 0,723 0,732 0,733 0,735 0,722 

№ 3 0,765 0,760 0,740 0,725 0,699 0,697 0,729 0,731 0,702 0,730 

№ 4 0,685 0,670 0,669 0,666 0,682 0,700 0,698 0,697 0,690 0,685 

 
У розрахунковому році мають бути проведені капітальний ремонт 

домни № 2 тривалістю 30 діб і малий ремонт решти домен тривалістю 
три доби. 

2. Сталеплавильний цех має: 4 мартени з площею поду 66 м2 і 
тоннажем 185 т кожний; 8 мартенів з площею поду 75 м2 і тоннажем 
370 т кожний. Режим роботи — безперервний. 

Передбачено здійснити у розрахунковому році капітальний ре-
монт мартенівських печей № 9—12 тривалістю 25 діб, решти пе-
чей — холодний ремонт тривалістю 10 діб. Простої на гарячих ре-
монтах становитимуть 4 % від номінального часу. 

За рахунок проведення різних організаційно-технічних заходів у 
розрахунковому році передбачено: 

• збільшити масу плавки на мартенівських печах № 1—4 зі 185 
до 200 т, а на мартенах № 5—12 — з 370 до 400 т; 

• зменшити тривалість однієї плавки на печах № 1—4 з 8,5 до 
8 год, а на мартенах № 5—12 — 12,8 до 12 год. 

3. Прокатне виробництво металургійного комбінату має блю-
мінг-слябінг «1150» і тонколистовий стан «1700». Режим роботи — 
безперервний. Годинну продуктивність і простої прокатних станів 
наведено в табл. 5.22. 

Таблиця 5.22 

ГОДИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРОСТОЇ  
ПРОКАТНИХ СТАНІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ 

Прокатний стан 

Годинна про-
дуктивність, 

тонн 

Простої в ремонті 

капітальному, 
діб 

поточному, % від 
номінального часу 
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Блюмінг-слябінг «1150» 425 23 7 

Тонколистовий стан «1700» 390 23 9 

 
5.29. Визначення розміру і коефіцієнта використання вироб-

ничої потужності ткацької фабрики. Ткацька фабрика «Яросла-
вна» оснащена ткацькими верстатами, кількість яких на початок ро-
зрахункового року становила 500 штук, і працює у дві зміни. З 
1 квітня розрахункового року передбачається встановити 80 нових 
верстатів, а з 1 серпня цього ж року вивести з експлуатації 30 верс-
татів. Число робочих днів на рік дорівнює 260. Тривалість регламе-
нтованих простоїв ткацьких верстатів у ремонтах становить 6 % від 
річного режимного фонду часу. У розрахунковому році передбачено 
виготовити 7800 тис. м тканини. Продуктивність одного ткацького 
верстата складає 4 м тканини за годину. 

Визначити виробничу потужність ткацької фабрики «Ярославна» 
і рівень її використання. 

 
5.30. Визначення виробничої потужності бавовняного комбі-

нату. Вихідна технічна та економічна інформація для необхідних 
розрахунків: 

1. Бавовняний комбінат «Дарина» на початок розрахункового ро-
ку мав на своєму балансі 6000 прядильних веретен і 250 ткацьких 
верстатів. Протягом року передбачено: ввести в дію 480 веретен і 26 
верстатів; вивести з експлуатації 180 веретен та 12 верстатів. При 
цьому коефіцієнт перерахунку абсолютних розмірів уведення і ви-
буття в середньорічні величини дорівнює 0,5. 

2. Комбінат працює 5 днів на тиждень. Режим роботи — три-
змінний. Дані щодо очікуваних простоїв технологічного устатку-
вання в ремонтах наведено в табл. 5.23. 

3. Рівень годинної продуктивності устаткування, досягнутий на 
кращих споріднених підприємствах галузі, становить: 

• у прядінні — 780 кіло-номерів на 1000 веретен за умови серед-
нього номеру пряжі, що дорівнює 40; 

• у ткацтві — 12500 уточних ниток у розрахунку на один верстат 
за умови щільності по утку 25 ниток на 1 см тканини. 

Таблиця 5.23 

ТРИВАЛІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ І ПОТОЧНИХ  

РЕМОНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ  

НА КОМБІНАТІ «ДАРИНА» 

Вид устаткування 
Простої в ремонті 

капітальному, год поточному, % номінального часу 

Прядильна машина 280 2,0 
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Ткацький верстат 120 2,5 

 
Належить визначити: 
1) виробничу потужність прядильного і ткацького виробництва 

бавовняного комбінату «Дарина»; 
2) виробничу програму комбінату (виробництво пряжі і сирових 

тканин) за умови використання потужності на 90 %. 

Розділ 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА  

 
 
 
6.1. Визначення тривалості операційного циклу обробки пар-

тії деталей у механічному цеху промислового підприємства. У 
механічному цеху промислового підприємства технологічний про-
цес обробки партії деталей включає кілька операцій, за якими норма 
часу і кількість верстатів зазначені в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТРИВАЛОСТІ  
ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ОБРОБКИ ПАРТІЇ ДЕТАЛЕЙ 

Показник 
Операція 

1 2 3 4 5 6 7 

Норма часу на виконання опера-

ції, хв 3 8 6 6 2 3 6 

Кількість верстатів, задіяних у 

процесі операційної обробки, од. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

На підставі вихідних показників визначити тривалість операційно-
го циклу обробки партії деталей зі 100 штук за умови послідовного, 
паралельного та паралельно-послідовного поєднання технологічних 
операцій, а також поштучної передачі оброблюваних деталей з однієї 
операції на іншу. 

6.2. Обчислення тривалості циклу і побудова графіка виконання 
технологічних операцій обробки деталей при послідовному виді їх 
руху. Розмір партії оброблюваних деталей становить 3 штуки. Техно-
логічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, 
кожна з яких має таку норму часу виконання: перша — 2 хв, друга — 
1 хв, третя — 3 хв, четверта — 2,5 хв. Кожна технологічна операція 
здійснюється на одному виді металообробних верстатів. 
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1. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки 
деталей при послідовному виді їх руху. 

2. Побудувати графік виконання технологічних операцій у часі. 
 
6.3. Розрахунок тривалості циклу і побудова графіка здійснен-

ня технологічних операцій обробки за умови паралельного їх по-
єднання. Належить розрахувати тривалість циклу технологічних 
операцій і побудувати графік виконання за умови застосування па-
ралельного виду руху оброблюваних деталей, якщо: 

1) розмір партії деталей становить 3 штуки; 
2) деталі з однієї технологічної операції на іншу передаються 

поштучно; 
3) технологічний процес механічної обробки деталей охоплює 4 

операції, норма виконання кожної з яких становить: першої — 2 хв, 
другої — 4 хв, третьої — 1 хв, четвертої — 3,5 хв; 

4) кожну технологічну операцію виконують робітники на окре-
мому верстаті. 

6.4. Визначення тривалості циклу обробки та побудова графіка 
виконання технологічних операцій при паралельно-послідовному 
виді руху деталей. Потрібно визначити тривалість технологічного 
циклу обробки деталей і побудувати графік здійснення операцій у ча-
сі при паралельно-послідовному їх поєднанні, користуючись такою 
вихідною інформацією: 

• партії оброблюваних деталей формуються розміром три штуки; 
• передавання деталей з операції на операцію здійснюється поштучно; 
• кожна технологічна операція виконується на окремому різно-

типному металорізальному верстаті; 
• нормативна трудомісткість виконання технологічних операцій ста-

новить: першої — 3 хв, другої — 2 хв, третьої — 1 хв, четвертої — 2 хв. 

6.5. Обчислення скорочення тривалості механічної обробки пар-
тії деталей внаслідок переходу від послідовного до паралельно-пос-
лідовного поєднання операцій. Партія деталей складається з 12 штук та 
обробляється послідовно. Технологічний процес обробки деталей охоп-
лює 6 операцій, кожна з яких виконується на окремому верстаті. Норма 
часу на виконання окремих технологічних операцій становить, хв: пер-
шої — 4; другої — 6; третьої — 6; четвертої — 2; п’ятої — 5; шостої — 3. 

Необхідно обчислити скорочення тривалості механічної обробки 
партії деталей, що спричинене переходом від послідовного до пара-
лельно-послідовного виконання технологічних операцій. 

6.6. Визначення тривалості і побудова графіка технологічного 
циклу обробки партії деталей при різних способах поєднання 
операцій. Потрібно: а) визначити тривалість технологічного циклу 
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обробки партії деталей з чотирьох штук при послідовному, парале-
льному і послідовно-паралельному поєднанні операцій; б) побуду-
вати графік процесу обробки, якщо тривалість виконання операцій t 
має наступні значення за часом, у хвилинах: t1 = 8; t2 = 4; t3 = 3; t4 = 10; 
t5 = 5; t6 = 6. При розрахунках узяти до уваги, що кожна технологіч-
на операція виконується на окремому металообробному верстаті. 

6.7. Розрахунок загальної тривалості технологічного і вироб-
ничого циклів обробки партії деталей за умови застосування різ-
них видів їх руху від операції до операції. У механічному цеху об-
робка деталей здійснюється партіями з використанням 
послідовного, паралельно-послідовного та паралельного видів їх 
руху. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а тран-
спортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих техно-
логічних операцій (відповідно першої, другої і третьої) дорівнює 
дві, три та чотири з половиною хвилини. Середній міжопераційний 
час перерв складає  
2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на 
третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією 
здійснюються протягом 30 хв. Робота механічного цеху органі-
зована у дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт використання двоз-
мінного фонду робочого часу — 0,706. 

Обчислити тривалість технологічного і виробничого циклів ме-
ханічної обробки деталей, що є складальними одиницями вузлів го-
тових виробів. 

6.8. Обчислення тривалості виробничого циклу в календарних 
днях за умови використання послідовного поєднання технологіч-
них операцій. Обчислити загальну тривалість виробничого циклу 
обробки деталей за умови послідовного поєднання  операцій на ос-
нові таких вихідних показників: 

1) коефіцієнт календарності часу (співвідношення календарних і 
робочих днів у певному проміжку часу) — 1,4; 

2) партія оброблюваних деталей — 15 штук; 
3) норма часу обробки деталі по операціях: перша — 6 хв; друга — 

4 хв; третя — 7 хв; четверта — 3 хв; п’ята — 8 хв; 
4) кількість верстатів (робочих місць) по операціях: першій і 

другій — по одному; решті — по два; 
5) середній міжопераційний час перерв — 2 хв; 
6) режим роботи устаткування — двозмінний; тривалість робочої 

зміни — 8 год; 
7) тривалість природних процесів — 30 хв. 

6.9. Визначення тривалості технологічного циклу обробки 
деталей при паралельному їх русі з операції на операцію. Визна-
чити тривалість технологічного циклу обробки 60 деталей при пара-
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лельному поєднанні операцій, якщо заготовки передаються з опера-
ції на операцію партіями по 6 штук, а технологічний процес оброб-
ки деталей складається з чотирьох операцій тривалістю: t1 — 15 хв;  
t2 — 10 хв; t3 — 2 хв; t4 — 8 хв. 

6.10. Розрахунок тривалості операційного і виробничого цик-
лів обробки деталей за умови застосування послідовного та па-
ралельного видів поєднання операцій. Необхідно розрахувати три-
валість операційного і виробничого циклів обробки деталей при 
послідовному та паралельному видах поєднання технологічних опе-
рацій, коли відомо, що: 

• передавана партія деталей складається з 15 штук; 
• норми витрат часу на виконання кожної з трьох технологічних 

операцій становлять відповідно 30, 90 і 48 хв; 
• час на підготовку виробництва становитиме 1,5 год, а середній 

міжопераційний час — 20 хв; 
• усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % від три-

валості технологічного часу обробки. 

6.11. Визначення зменшення тривалості обробки деталей 
внаслідок удосконалення технологічного процесу. Партія деталей 
із 20 штук обробляється на відповідних верстатах з використанням 
паралельно-послідовного поєднання технологічних операцій. Тех-
нологія обробки деталей охоплює сім операцій з такою тривалістю, 
хв: t1 = 8; t2 = 5; t3 = 4; t4 = 3; t5 = 9; t6 = 2; t7 = 6. 

Здійснені організаційно-технічні заходи уможливили вдоскона-
лення технологічного процесу. Внаслідок цього тривалість 1-ї та 5-ї 
операцій зменшилася відповідно на 2 та 4 хв. 

Потрібно визначити, на скільки хвилин зміниться (скоротиться) 
загальна тривалість обробки партії деталей. 

6.12. Обчислення зміни тривалості технологічного циклу оброб- 
ки партії деталей внаслідок об’єднання операцій. Партія з 10 деталей 
обробляється на кількох металорізальних верстатах при послідовно-пара-
лельному виді їх руху від однієї операції до іншої. Технологічний процес 
обробки деталей складається з 6 операцій такої тривалості:  
1-ї — 2 хв; 2-ї — 9 хв; 3-ї — 5 хв; 4-ї — 8 хв; 5-ї — 3 хв; 6-ї — 4 хв. 

Знайдена можливість об’єднати 5-ту і 6-ту операції в одну (п’яту) 
без зміни тривалості кожної окремо. 

Обчислити розмір скорочення загальної тривалості виготовлення 
партії деталей. 

6.13. Розрахунок зміни тривалості технологічного і виробни-
чого циклів обробки деталей внаслідок поділу окремих операцій. 
На одній з виробничих дільниць механічного цеху виготовляються 
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деталі партіями по 30 штук кожна. Застосовуваний спосіб поєднан-
ня технологічних операцій — послідовний. Тривалість міжопера-
ційних перерв складає 10 хв. Норма часу на виконання окремих 
операцій становить: 1-ї — 2 хв; 2-ї — 5 хв; 3-ї — 12 хв; 4-ї — 8 хв. 
При цьому 4-та операція виконується на двох верстатах. Встановле-
ний режим роботи дорівнює двом змінам по 8 год кожна. Коефіці-
єнт переведення робочих днів у календарні становить 0,7. 

Чи зміниться тривалість технологічного і виробничого циклів 
обробки деталей, якщо з метою поліпшення якості виготовлення пе-
ршу операцію буде розділено на дві операції однакової тривалос-
ті — по одній хвилині кожна? 

6.14. Оптимізація схеми розташування металообробних вер- 
статів на виробничій дільниці механічного цеху за критерієм міні-
мізації вантажопотоку. На виробничій дільниці обробляються чо-
тири деталі (А, Б, В, Г) і виконуються три операції (токарна, фрезерна, 
свердлильна). Відповідно до цього облаштовано три робочі місця (вер-
стати). Деталі мають однаковий склад технологічних операцій, але різні 
маршрути обробки. Середня відстань транспортування деталей від 
одного верстата до іншого становить 3 м. Місячну програму випуску 
деталей, їх масу і маршрути обробки наведено в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ЩОДО ОБРОБКИ ОКРЕМИХ  

ДЕТАЛЕЙ НА ВИРОБНИЧІЙ ДІЛЬНИЦІ МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ 

Де-
таль 

Програма 
обробки на 
місяць, шт. 

Маса, кг Порядковий номер операції 

одиниці 
місячної 
програми 

токарної фрезерної 
свердлиль-

ної 

А 100 0,2 20 2 3 1 

Б 120 0,1 12 2 1 3 

В 130 0,3 39 1 3 2 

Г 140 0,3 42 1 3 2 

На основі відповідних аналітичних оцінок і розрахунків потрібно оп-
тимізувати схему розміщення металообробних верстатів на виробничій 
дільниці механічного цеху за критерієм мінімізації вантажопотоку. 

6.15. Визначення ритму конвеєра безперервно-потокової лінії. 
На виробничому підприємстві за добу виготовляється 1000 деталей. 
Транспортна партія деталей становить 25 штук. Цех підприємства 
працює за тризмінним режимом роботи. Тривалість робочої зміни 
становить 8 год. Прогнозовані технологічні втрати деталей у процесі 
їх виготовлення дорівнюють 2 % від місячної програми випуску. 

Необхідно визначити ритм конвеєра безперервно-потокової лінії. 
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6.16. Обчислення основних параметрів потокової лінії з розпо-
дільним конвеєром. На підприємстві введено в дію нову потокову лі-
нію з розподільним конвеєром. На ній започатковано обробку 450 фла-
нців на добу. Потокова лінія функціонує дві зміни на добу. Тривалість 
робочої зміни становить 8,2 години. Хода конвеєра дорівнює 1,5 м. Но-
рми часу на виконання окремих операцій наведено в табл. 6.3. Техноло-
гічні втрати в процесі виготовлення не передбачаються. 

Таблиця 6.3 
НОРМАТИВНА ТРУДОМІСТКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ  

З ВИГОТОВЛЕННЯ ФЛАНЦІВ НА ПОТОКОВІЙ ЛІНІЇ 

Операція 1 2 3 4 5 6 7 

Норма часу, хв 12,0 10,8 23,4 13,0 5,8 10,8 5,4 

На основі вихідних даних: 
1) розрахувати такт потокової лінії, число робочих місць на ній і 

необхідну чисельність робітників; 
2) визначити тип та основні параметри (швидкість руху і довжи-

ни робочої частини) конвеєра; 
3) обчислити загальну тривалість циклу обробки деталей. 

6.17. Визначення довжини конвеєра безперервно-потокової лі-
нії виробничого підприємства. Визначити довжину конвеєра без- 
перервно-потокової лінії виробничого підприємства, якщо: 

• такт технологічної лінії дорівнює 5 хв; 
• тривалість виконання першої операції становить 3 хв, другої 

операції — 4 хв і третьої операції — 5 хв; 
• відстань між центрами двох суміжних робочих місць на конве-

єрі дорівнює 2 м. 

6.18. Розрахунок коефіцієнта завантаження робочих місць 
безперервно-потокової лінії виробничої дільниці. На виробничій 
дільниці підприємства діє безперервно-потокова лінія, яка щодобо-
во виготовляє 500 деталей. Виробнича дільниця працює в три зміни. 
Тривалість кожної з них — 8 год. Норма часу на виконання перед-
бачених технологією операцій становить відповідно: першої — 2 хв; 
другої — 4 хв; третьої — 6 хв. Регламентовані перерви становлять 
30 хв за зміну, а технологічні втрати виготовлюваних деталей —  
3 % від добового випуску деталей. 

Треба розрахувати коефіцієнт завантаження робочих місць безпе-
рервно-потокової лінії. 

6.19. Обчислення такту безперервно-потокової лінії та кіль-
кості робочих місць на окремих операціях. Обчислити такт безпе-
рервно-потокової лінії і кількість робочих місць на окремих техно-
логічних операціях, якщо відомо, що: 
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1) на лінії виготовляється 400 деталей за дві восьмигодинні зміни 
робочого дня; 

2) регламентовані технологічні перерви за зміну складають 20 
хвилин, а передбачені технологічні втрати деталей у процесі їх ви-
роблення — 5 % від одноденної програми випуску виробів; 

3) тривалість виконання окремих операцій становить: першої — 
9,2 хв; другої — 8 хв; третьої — 17 хв. 

6.20. Визначення такту потокової лінії, необхідної кількості 
верстатів і чисельності робітників, а також коефіцієнта зава-
нтаження останніх. Механічна обробка деталі здійснюється на 
переривчасто-потоковій лінії, що працює у дві восьмигодинні зміни. 
Одноденний обсяг випуску становить 856 деталей. Технологічний 
процес обробки деталей наведено в табл. 6.4. 

Таблиця 6.4 

ТРИВАЛІСТЬ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ І НОРМА  

ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ 

Номер 
операції 

Найменування  операції Тривалість  операції, хв 
Норма обслугову-

вання верстатів, шт. 

1 Фрезерно-центрова 0,9 1 

2 Токарна 1,1 1 

3 Фрезерна 1,9 1 

4 Накатна 4,4 2 

5 Токарно-накатна 4,4 2 

Потрібно визначити: а) такт переривчасто-потокової лінії; б) необ-
хідну кількість робочих місць (верстатів); в) облікову чисельність ро-
бітників (верстатників); г) коефіцієнт завантаження робітників (верс-
татників) у часі. 

6.21. Розрахунок такту, швидкості й довжини конвеєра та 
площі виробничої дільниці. Необхідно розрахувати: 1) такт, швид-
кість і довжину конвеєрної лінії; 2) площу виробничої дільниці, на 
якій розміщується конвеєр. Вихідна інформація для відповідних роз-
рахунків: 

• змінне завдання виробничої дільниці становить 100 готових 
виробів (великогабаритних) машин; 

• конвеєрна лінія працює у дві восьмигодинні зміни; 
• протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою 

технологією на 20 хв; 
• довжина готового виробу (машини), що складається на виробни-

чій дільниці, дорівнює 4 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м; 
• на конвеєрній лінії облаштовано 20 робочих місць; 
• ширина конвеєра складає 3 м, проходи з двох його боків — 2 м. 
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6.22. Обчислення швидкості конвеєра (безперервно-потокової 
лінії). Належить розрахувати швидкість конвеєра (безперервно-
потокової лінії) на основі наступних вихідних показників: 

1) продуктивність конвеєра (лінії) — 600 деталей на добу; 
2) режим роботи — двозмінний; тривалість робочої зміни — 8 год; 
3) технологічні перерви протягом зміни — 40 хв; 
4) передбачені технологічні витрати оброблюваних деталей — 5 %; 
5) хода конвеєра — 1,75 м. 

6.23. Визначення ритму конвеєра (безперервно-потокової лі-
нії). Виробниче підприємство має безперервний (тризмінний) режим 
роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 
деталей. При цьому транспортна партія складається з 25 виробів. На 
технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачу-
вані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від добового 
їх випуску. 

Пропонується визначити ритм конвеєра (потокової лінії). 
 
6.24. Розрахунок робочих тактів і тривалості обробки окре-

мих деталей на змінно-потоковій лінії. У механічному цеху вироб-
ничого підприємства функціонує змінно-потокова лінія, на якій ви-
готовляється три деталі. Місячну програму випуску й трудоміст-
кість обробки деталей наведено в табл. 6.5. Потокова лінія працює за 
двозмінним восьмигодинним режимом роботи. Число робочих днів у 
розрахунковому місяці дорівнює 22. Втрати часу на переналагоджу-
вання лінії становлять 5 % від режимного фонду. 

Таблиця 6.5 

МІСЯЧНА ПРОГРАМА ВИПУСКУ ДЕТАЛЕЙ  

І ТРУДОМІСТКІСТЬ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗМІННО-ПОТОКОВІЙ ЛІНІЇ 

Показник  
Виготовлювана деталь 

А Б В 

Програма випуску деталей у розрахунковому місяці, шт. 10000 15000 20000 

Нормативна трудомісткість обробки однієї деталі, хв 10 20 15 

Визначити: 
1) робочі такти обробки деталі кожного найменування; 
2) тривалість обробки деталей кожного найменування у робочих 

змінах. 

6.25. Обчислення такту прямоточної лінії, необхідної кілько-
сті та коефіцієнта завантаження робочих місць за окремими 
операціями. Треба обчислити такт прямоточної лінії по обробці 
втулок, необхідну кількість робочих місць (металообробних верста-
тів) і коефіцієнт їх завантаження за технологічними операціями на 
основі наведеної далі вихідної інформації. 
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Прямоточна лінія по механічній обробці втулок працює у робочі дні 
за двозмінним графіком звичайної тривалості (по 8 год). Денний випуск 
становить 700 остаточно оброблених втулок. Технологічний процес 
складається з 5 операцій. Тривалість кожної з них становить: перша — 
1 хв; друга — 0,5 хв; третя — 3 хв; четверта — 2 хв; п’ята — 2,5 хв. 

6.26. Визначення тривалості ремонтного циклу й міжремонт-
них періодів металообробного верстата. На машинобудівному 
підприємстві ВАТ «Веркон» експлуатується певна сукупність різно-
типного металообробного устаткування. Нещодавно підприємство 
придбало 20 нових металорізальних верстатів, для яких застосовуєть-
ся типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність 
певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, поточних — 
П): К – П – П – С – П – П – С – П – П – К. 

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 
годин, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в 
ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу. 

Визначити тривалість ремонтного циклу і міжремонтних періо- 
дів металообробного устаткування, враховуючи нормативний опе-
ративний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу 
(16800 годин) та кількох чинників, що впливають на тривалість 
останнього через коефіцієнти: 1) виду оброблюваного матеріалу 
(Квом = 0,75); 2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7); 3) класу то-
чності устаткування (Ккту = 0,8); 4) строку служби устаткування 
(Кссу = 0,8); 5) довговічності устаткування (Кду = 1,0); 6) категорії 
маси устаткування (Ккму = 1,7). 

6.27. Визначення тривалості ремонтного циклу, міжремонт-
ного і технічного обслуговування металорізального верстата. На 
підприємстві введено в дію новий металорізальний верстат підви-
щеної точності (Ккту = 1,5), типової категорії за масою (Ккму = 1,0). 
Верстат використовується для обробки заготовок з різних матеріалів 
(Квом = 0,75) за допомогою типового інструмента (Кзі = 1,0). Він 
встановлений на одній з виробничих дільниць механічного цеху у 
вересні 1998 р. Тому коефіцієнти строку служби й довговічності 
(Кссу, Кду) дорівнюють одиниці. 

Режим роботи нового верстата — двозмінний. Річний дійсний 
фонд часу його роботи становить 3950 годин, а частка оперативного 
часу в дійсному фонді — 75 %. Відповідно до структури ремонтного 
циклу для цього типу устаткування передбачено проведення п’яти 
поточних ремонтів і технічних обслуговувань. 

На підставі наведених вихідних показників: 1) розрахувати три-
валість ремонтного циклу, міжремонтного і технічного обслугову-
вання; 2) скласти графік виконання ремонтів і технічного обслуго-
вування металорізального верстата на 1998—1999 рр. 
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6.28. Розрахунок річного обсягу робіт ремонтно-механічного 
цеху і чисельності робітників-ремонтників. Трудомісткість одини-
ці категорії складності ремонту механічної та електричної частин 
устаткування становить відповідно 50 і 12,5 нормо-год. Дійсний річ-
ний фонд часу роботи одного робітника складає 1740 годин. Необхід-
на кількість ремонтів парку устаткування різних категорій складності 
протягом розрахункового року наведена в табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 

КАТЕГОРІЯ СКЛАДНОСТІ РЕМОНТУ ОКРЕМИХ ГРУП  

УСТАТКУВАННЯ І КІЛЬКІСТЬ РЕМОНТІВ У РОЗРАХУНКОВОМУ РОЦІ 

Категорія складності ремонту окремих 

груп устаткування 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

22 

 

32 

Кількість ремонтів у розрахунковому році 15 5 18 20 3 2 

Обчислити: 
1) річний обсяг робіт ремонтно-механічного цеху підприємства у 

нормо-год; 
2) середньооблікову чисельність ремонтників (слюсарів та елект-

риків окремо). 
 
6.29. Обчислення річної витрати свердел і потреби в них на 

наступний рік. Потрібно обчислити річний обсяг витрати свердел і 
потребу в них підприємства на наступний рік, якщо: 

• робоча довжина використовуваного інструмента становить 36 мм; 
• товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла 

у процесі його переточування, дорівнює 3 мм; 
• стійкість свердла складає 60 хв; 
• коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту має нульо-

ве значення; 
• машинний час роботи свердла при обробці однієї деталі — 5 хв; 
• річна програма випуску деталей — 120000 шт.; 
• передбачуваний оборотний фонд інструменту на початок роз-

рахункового року становить 400 штук, а фактичний запас на 1 жовт-
ня поточного року — 200 штук. 

• у четвертому кварталі розрахункового року на підприємство 
має надійти 150 свердел. 

 
6.30. Визначення норми запасу на центральному інструмен-

тальному складі підприємства та обсягу чергового замовлення 
інструменту. Механічний цех виробничого підприємства щомісяч-
но витрачає 250 токарних різців. Мінімальний (страховий) запас на 
центральному інструментальному складі становить 25 штук цього 
виду інструменту. Технологічний цикл виготовлення і доставки не-
обхідної партії інструменту становить 15 днів (0,5 місяця). 

На підставі наведених даних визначити: 
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1) норму запасу інструменту (токарних різців) на центральному 
інструментальному складі підприємства; 

2) розрахунковий обсяг замовлення інструменту. 
 
6.31. Обчислення норми запасу (точки замовлення) і максима-

льний обсяг замовлення інструменту. Потрібно обчислити норму 
запасу (точку замовлення) інструменту та найбільший обсяг  
його замовлення, якщо відомо: середньомісячний розмір споживан-
ня інструменту становить 100 штук. Проміжок часу від моменту до-
кументального оформлення замовлення до надходження замовлено-
го інструменту на склад підприємства становить 1 місяць. Най-
менша (допустима) норма складського запасу інструменту дорівнює 
50 штук, а часовий інтервал між двома суміжними замовленнями — 
3 місяці. 

6.32. Розрахунок річної потреби підприємства у відповідному 
виді інструменту. Середньорічне споживання одного із застосову-
ваних видів інструменту на виробничому підприємстві складає 1500 
одиниць. Оборотний фонд цього виду інструменту на розрахунковий 
рік становить 800 штук. За розрахунками заводських спеціалістів, 
фактичний запас інструменту на початок останнього кварталу поточ-
ного року має досягти 400 одиниць. На початку грудня розрахунко-
вого року очікується надходження на склад підприємства партії ін-
струменту в розмірі 300 штук. 

Визначити річну потребу підприємства у використовуваному ви-
ді інструменту. 

 
6.33. Визначення потрібної кількості електрокарів для транс-

портування готової продукції підприємства. На виробничому підп-
риємстві продуковані вироби перевозяться зі складального цеху на 
склад готової продукції за маятниковим маршрутом. Упаковані виро-
би транспортуються в спеціальних піддонах на відстань до 500 м. Ма-
са одного виробу дорівнює 25 кг. На одному піддоні розміщується 8 
виробів. Вантажопідйомність електрокара становить 0,5 т. Середня 
швидкість руху електрокара складає 4 км/год. На вантажно-
розвантажувальні роботи однієї партії готових виробів, вміщуваної на 
одному електрокарі, відводиться в середньому 12 хв. Коефіцієнт ви-
користання транспортного засобу в часі — 0,9, а режим роботи — 
двозмінний. Середньодобовий вантажопотік досягає 30 т за зміну. 

Визначити кількість електрокарів, необхідних для транспорту-
вання готової продукції на підприємстві. 

 
6.34. Обчислення необхідної кількості піддонів та електрона-

вантажувачів для здійснення транспортних робіт на підприєм-
стві. Потрібно обчислити необхідний парк вантажних піддонів та 
електронавантажувачів вантажопідйомністю 1 т для здійснення мі-
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жцехових перевезень вантажів механоскладального виробництва на 
основі наведеної далі вихідної інформації. 

1. Річні вантажопотоки за окремими типорозмірами піддонів, що 
застосовуються для вантажоперевезень, наведено в табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

ТИПИ ВИКОРИСТОВУВАНИХ ПІДДОНІВ  

І РІЧНИЙ ВАНТАЖООБІГ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Тип піддону 
Статичне навантаження  

одного піддона, т 
Річний вантажообіг,  

тис. т 

П1 1,0 40 

П2 0,5 30 

П3 0,25 30 

2. З піддонів типорозмірів П2 і П3 формуються пакети статично-
го навантаження по 1 т. Середньотехнічна швидкість руху електрона-
вантажувача становить 3,6 км/год. Середня відстань переміщення під-
донів дорівнює 110 м. 

3. Коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного 
засобу становить одиницю. Середня тривалість одного вантажно-
розвантажувального циклу не перевищує 10 хв. Коефіцієнт техніч-
ної готовності парку електронавантажувачів — 0,9. 

 
6.35. Оцінка ритмічності роботи виробничого підприємства. 

Випуск продукції виробничими підрозділами підприємства за дека-
дами розрахункового місяця представлено в табл. 6.8. 

Таблиця 6.8 

ЗАПЛАНОВАНИЙ І ФАКТИЧНИЙ ОБСЯГ  

ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА ДЕКАДАМИ РОЗРАХУНКОВОГО МІСЯЦЯ, тис. грн. 

Показник 
Декада Усього  

за місяць перша друга третя 

Обсяг продукції:     

• запланований 1600 1600 1600 4800 

• фактичний 400 800 4000 5200 

 
1. Обчислити коефіцієнт ритмічності випуску продукції. 
2. Аналітично оцінити рівень ритмічності випуску продукції в 

розрахунковому місяці. 
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Розділ 7 

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ  
ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ, ЇХ ЯКІСТЬ  

І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  

 
 
 

7.1. Обчислення очікуваного обсягу валової, товарної, чистої і 
реалізованої продукції підприємства. Потрібно обчислити очікува-
ний обсяг валової, товарної, чистої і реалізованої продукції держав-
ного підприємства «Спецмаш» у розрахунковому році на основі показ-
ників, наведених у табл. 7.1. 

 
Таблиця 7.1 

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВАРТІСНИХ  

ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  

«СПЕЦМАШ» ЗА РОЗРАХУНКОВИЙ РІК 

Показник 
Одиниця 
вимірю-
вання 

Абсолют-
на вели-
чина 

Річний обсяг випуску продукції шт. 700 

Матеріальні та прирівняні до них витрати тис. грн. 6600 

Вартість сировини і матеріалів замовника тис. грн. 200 

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва тис. грн. 1500 

Виробничі послуги іншим юридичним і фізичним особам тис. грн. 800 

Відпускна ціна одиниці вироблюваної продукції грн. 12000 

Залишки нереалізованої продукції на :   

• початок року тис. грн. 400 

• кінець року тис. грн. 800 

 
7.2. Визначення прогнозованого обсягу валової, товарної, чис-

тої і реалізованої продукції за можливими варіантами розрахун-
кового року. Спираючись на вихідні техніко-економічні показники 
табл. 7.2, визначити за можливими двома варіантами розрахункового 
періоду прогнозовані обсяги: 

• товарної продукції; 
• валової продукції; 
• чистої продукції; 
• реалізованої продукції. 
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Таблиця 7.2 

ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ 

 ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ВИРОБЛЮВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ  
ЗА ВАРІАНТАМИ  РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ 

Показник 
Одиниця ви-
мірювання 

Варіанти 

1 2 

1. Виробництво продукції в натуральному вимірі: шт.   

• виріб А  550 600 

• виріб Б  700 750 

• виріб В  600 500 

• виріб Г  900 1000 

2. Відпускна ціна одиниці продукції: грн.   

• виріб А  10000 12000 

• виріб Б  12000 12500 

• виріб В  8000 10500 

• виріб Г  16000 13500 

3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва тис. грн. 2200 2500 

4. Послуги виробничого характеру тис. грн. 3000 2800 

5. Залишки незавершеного виробництва на: тис. грн.   

• початок року  1200 1800 

• кінець року  1400 2000 

6. Матеріальні й прирівняні до них витрати на 
виробництво річного обсягу продукції 

 

тис. грн. 

 

17200 

 

19180 

7. Вартість сировини й матеріалів замовника тис. грн. 240 350 

8. Залишки нереалізованої продукції на: тис. грн.   

• початок року  800 500 

• кінець року  560 720 

7.3. Розрахунок обсягу й собівартості реалізованої продукції 
підприємства. Необхідно розрахувати обсяг і собівартість реалізова-
ної продукції акціонерного товариства «Металіст» на основі таких 
вихідних даних. 
У звітному році згадане підприємство випустило 1000 виробів А і 

3000 виробів Б. Відпускна ціна одного виробу складає відповідно 50 та 
60 грн. Крім того, підприємство виготовило комплектуючих виробів на 
суму 25000 грн., з них 15000 грн. для сторонніх замовників. Залишки 
нереалізованої продукції на складі виробника становили на початок зві-
тного періоду 2000 грн., а на кінець цього ж періоду — лише 500 грн. 
Рівень рентабельності продукції виготовлювача дорівнює 20 %. 

7.4. Визначення обсягу валового обороту й товарної продукції 
текстильного комбінату. Текстильний комбінат «Південь-Текс» в 
останньому місяці поточного року мав такі показники виробничо-
господарської діяльності. 
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1. Прядильним цехом виготовлено пряжі на 1000 тис. грн., з якої 
пряжа на суму 900 тис. грн. надійшла до ткацького цеху для проду-
кування з неї відповідної кількості тканини. З загального обсягу ви-
робленої неоздобленої тканини частина її вартістю 150 тис. грн. ре-
алізована як товарна продукція окремому замовникові. Решта 
продукції ткацького цеху передана в оздоблювальний цех для пода-
льшої обробки (оздоблення). 

2. Оздоблювальний цех комбінату переробив тканини на суму 
1200 тис. грн., використавши запас минулого місяця. Вартість вироб-
леної оздоблювальним цехом продукції за звітний місяць складає 
1500 тис. грн. 

3. Електростанція текстильного комбінату виробила електроенер-
гії на суму 120 тис. грн. Частину електроенергії вартістю 40 тис. 
грн. відпущено за межі комбінату іншим споживачам. Решту елект-
роенергії використано на задоволення власних потреб комбінату. 

4. Здійснений ремонтно-механічним цехом комбінату обсяг капіталь-
ного ремонту власного технологічного устаткування становив 50000 грн. 

5. Комбінатський цех товарів широкого вжитку виготовив різно-
манітної продукції на суму 2000 тис. грн. 
На підставі наведених вище техніко-економічних показників ви-

значити обсяги валового обороту й товарної продукції за звітний мі-
сяць на комбінаті. 

7.5. Визначення розміру виробленої і реалізованої продукції під-
приємства. Основна продукція виробничого підприємства «Ракурс-
ТСП» у розрахунковому році має скласти 52000 тис. грн., послуги про-
мислового характеру — 4800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів стано-
витиме 5400 тис. грн., з яких 50 % буде використано для власного ви- 
робництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець розрахунково-
го року збільшиться на 3900 тис. грн. Залишки готової продукції на 
складі підприємства очікуються в розмірі: на початок розрахункового 
періоду — 8200 тис. грн., на кінець цього ж періоду — 3700 тис. грн. 
Визначити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої та реалізо-

ваної продукції, якщо вартість матеріальних витрат і сума аморти-
заційних відрахувань має скласти приблизно 55 % товарного випус-
ку підприємства. 

7.6. Розрахунок обсягу валової і товарної продукції приватної 
фірми «Валентин плюс». У звітному році приватна виробнича фір-
ма «Валентин плюс» виготовила виробів А в кількості 200 оди- 
ниць, виробів Б — 300 одиниць. Продажна ціна виробу А становить 
18000 грн., а виробу Б — 25800 грн. Вартість послуг промислового 
характеру, наданих іншим підприємствам та організаціям, дорівнює 
375000 грн. Залишок незавершеного виробництва на початок розра-
хункового року склав 750000 грн., а на кінець року — 530000 грн. 
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Поряд з основною продукцією вироблено тару на суму 120000 грн., у 
тому числі для продажу на сторону вартістю 80000 грн. 
Визначити розмір валової й товарної продукції приватної фірми 

у звітному році. 

7.7. Визначення прогнозованого обсягу валової, товарної й реалі-
зованої продукції науково-виробничого об’єднання «Пульсар». Пот-
рібно визначити прогнозовані обсяги валової, товарної й реалізованої 
продукції НВО «Пульсар» з виокремленням головного підприємства й 
двох його дочірніх підприємств. Вихідні дані для необхідних розра-
хунків наведено в табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ВИРОБЛЕНОЇ 
 І РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ НВО «ПУЛЬСАР» 

Вид і найменування  
продукції 

Про-
дажна 
ціна, 
грн. 

Прогнозований випуск продукції 
за структурними підрозділами об’єднання 

Головне  
підприємство 

Дочірня  
фірма № 1 

Дочірня  
фірма № 2 

Кіль-
кість, 
оди-
ниць 

Вар-
тість, 
тис. 
грн. 

Кіль-
кість, 
оди-
ниць 

Вар-
тість, 
тис. 
грн. 

Кіль-
кість, 
оди-
ниць 

Вар-
тість, 
тис. 
грн. 

Залишки готової про-
дукції на складах 

       

• на початок року × × 720 × 400 × 480 

• на кінець року × × 600 × 400 × 650 

Випуск готових виробів        
Гідравлічна машина МГВ-5 7200 500 × — × — × 
Машина ГМС-50 15600 700 × — × 400 × 
Машина з пульсатором 
на 25 т ГРМ-2 

 
19400 

 
450 

 
× 

 
— 

 
× 

 
1200 

 
× 

Прес для випробування 
будівельних матеріалів: 

       

• 2ПГ-250 4600 — × 500 × — × 
• 2ПГ-300 2100 — × 1000 × — × 
• 2ПГ-40 1500 — × 2800 × — × 

Прес для випробування 
труб ПА-060 

 
41600 

 
— 

 
× 

 
— 

 
× 

 
150 

 
× 

Молотки 3,5 100000 × 150000 × 350000 × 
Плоскогубці 5,0 80000 × 100000 × 220000 × 
Інша продукція і послуги        
Виготовлення тари × × 900 × 1050 × 1300 
Механічна обробка лит-
ва замовника 

 
× 

 
× 

 
500 

 
× 

 
400 

 
× 

 
680 

Капітальний ремонт ус-
таткування 

 
× 

 
× 

 
100 

 
× 

 
120 

 
× 

 
240 

Приріст залишків неза-
вершеного виробництва 

 
× 

 
× 

 
+750 

 
× 

 
+800 

 
× 

 
+950 
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7.8. Прогнозні розрахунки валової й товарної продукції машино-
будівного концерну на найближчі п’ять років. Машинобудівний 
концерн «Укрспецхіммаш» продукує різноманітне устаткування для 
хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення. 
Належить розрахувати загальні обсяги й темпи динаміки валової та 
товарної продукції на підприємствах концерну «Укрспецхіммаш» за 
роками прогнозного періоду. Вихідну інформацію для необхідних ро-
зрахунків наведено в табл. 7.4. Річні обсяги валової та товарної про-
дукції концерну за базовий рік, тобто рік, відносно якого визначають-
ся темпи динаміки, відповідно становили 48630 і 47800 тис. грн. 

Таблиця 7.4 

КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ Й ПОСЛУГ МАШИНОБУДІВ-

НОГО КОНЦЕРНУ  «УКРСПЕЦХІММАШ»  

ВІДПОВІДНО ДО ПРОГНОЗУ НА КІЛЬКА РОКІВ 

Найменування  
видів продукції (послуг) 

Ціна за 
одини-
цю, 
грн. 

Роки прогнозованого періоду 

1999 2000 2001 2002 2003 

Вальці, шт. 8600 85 90 100 108 115 
Каландри, шт. 23000 100 110 120 130 140 
Форматори-вулканізатори, шт. 26800 160 240 280 260 220 
Змішувачі пластичних мас, шт. 34000 60 80 100 110 120 
Черв’ячні машини, шт. 15400 150 200 250 275 300 
Прес-форми для шин, комплектів 215 4000 4200 5300 5500 6000 
Інше хімічне устаткування, 
тис. грн. × 15600 17100 18400 19800 21800 
Запасні частини до хімічного 
устаткування, тис. грн. 

 

× 

 
5200 

 
5700 

 
6000 

 
6500 

 
7000 

Автомобільні цистерни, шт. 8000 200 200 210 220 220 
Литво чавунне, т 480 40 45 50 60 80 
Литво стальне, т 560 50 60 80 100 120 
Поковки й штамповки, т 870 90 100 130 150 180 
В’язальні машини, шт. 290 800 850 950 1050 1150 
Інші товари культурно-побу-
тового й господарського при-
значення, тис. грн. 

 
 

× 

 
 

1260 

 
 

1450 

 
 

1600 

 
 

1840 

 
 

1970 
Капітальний ремонт устатку-
вання й транспортних засобів, 
тис. грн. 

 
× 

 
450 

 
470 

 
490 

 
510 

 
540 

Послуги своєму капітальному 
будівництву, тис. грн. 

 

× 

 
200 

 
300 

 
360 

 
380 

 
380 

Інструмент і приладдя, тис. грн. × 250 280 310 330 330 

Інша продукція, тис. грн. × 11900 15800 17200 18100 19500 

Залишки незавершеного ви-
робництва, тис. грн. 

      

• на початок року × 7500 7000 7600 7500 7700 

• на кінець року × 7000 7600 7500 7700 7800 



 121

7.9. Визначення оптимальної величини серії вироблюваної 
продукції. Виробниче підприємство «Алко» має виготовляти 18000 
одиниць продукції на рік, що відповідає попиту на неї на внутріш-
ньому ринку. При цьому мінімальний розмір серії має дорівнювати 
4500 одиницям виробів. Витрати на підготовку виробництва стано-
витимуть приблизно 2400 грн. у розрахунку на одну серію, а змінні 
валові витрати — 18 грн. на одиницю продукції. Середньорічна ве-
личина складського запасу готових виробів складатиме третину від 
розміру серії запущених у виробництво виробів; поточні витрати на 
складування продукції дорівнюватимуть 20 відсотків від середньо-
річної вартості її складського запасу. 

1. Розрахувати оптимальну величину серії виробів та їх кількість 
з урахуванням річної виробничої програми. 

2. Зробити короткий коментар щодо практичного значення для 
визначення оптимальної серії виробів інформації про необхідність 
створення певного мінімального запасу готової продукції. 

 
7.10. Оцінка маркетингового потенціалу фірми. Користуючись 

вихідними показниками, наведеними в табл. 7.5, зробити кількісну 
оцінку маркетингового потенціалу компанії Alcatel Business Systems 
Ukraine (ABSU), яка розгорнула свою бізнесову діяльність на тери-
торії України. Максимально можлива кількісна оцінка маркетинго-
вого потенціалу фірми становить 5 балів. 

Таблиця 7.5 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ  

МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІЮЧОЇ В УКРАЇНІ ABSU 

Складники  
маркетингового потенціалу 

Коефіцієнт  
вагомості 

Рейтинг складника 
за п’ятибальною системою 

Якість продукції 0,60 4 

Просування товару на ринок 0,05 3 

Продажна ціна одиниці продукції 0,20 4 

Збут продукції споживачам 0,15 5 

 
7.11. Складання матриці конкурентного профілю фірми задля 

визначення її конкурентної позиції на ринку. Житомирське АТ 
«Фоком» започаткувало новий напрям підприємницької діяльності — 
виготовлення полімерної плівки виробничого й споживчого призна-
чення. В період підготовки нового виробництва підприємство ретель-
но вивчало своїх конкурентів, можливу конкурентну позицію на рин-
ку. З цією метою була використана матриця конкурентного профілю, 
вихідні показники для формування якої представлено в табл. 7.6. 
На підставі вихідної інформації скласти матрицю конкурентного 

профілю акціонерного товариства «Фоком» і зробити висновок що-
до його конкурентної позиції на ринку. 
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Таблиця 7.6 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ МАТРИЦІ КОНКУРЕНТНОГО  

ПРОФІЛЮ КІЛЬКОХ ПРОДУЦЕНТІВ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ 

Ключовий 
 чинник успіху 

Коефі-
цієнт 
ваго-
мості 

Рейтинг за окремими показниками, бали 

АТ «Фо-
ком» 

АТ «По-
лімер» 

АТ «Хім-
завод» 

МП «Полі-
кераміка» 

Продажна ціна 0,3 3,0 2,0 2,0 2,5 

Обсяг продажу продукції 0,3 2,5 2,5 2,0 2,0 

Реклама й стимулюван-

ня попиту на продукцію 

 

0,3 

 

1,5 

 

2,5 

 

2,0 

 

2,0 

Канали збуту продукції 0,1 2,5 3,0 2,0 1,5 

Разом 1,0 × × × × 

7.12. Визначення загальної величини втрат від браку у взуттє-
вому виробничому об’єднанні. Техніко-економічні показники, необ-
хідні для аналізу браку і втрат від нього у взуттєвому виробничому 
об’єднанні «Модельне взуття», наведено в табл. 7.7. 

Таблиця 7.7 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ Й ВИЗНАЧЕННЯ  

ВТРАТ ВІД БРАКУ У ВО «МОДЕЛЬНЕ ВЗУТТЯ» 

Показник 

Вид і модель взуття 

Туфлі чоловічі 
моделі ВЧ-040 

Туфлі жіночі 
моделі ВЖ-050 

Чобітки дитячі 
моделі ЧД-120 

Величина показника 

очіку-
вана 

фак-
тична 

очіку-
вана 

фак-
тична 

очіку-
вана 

фак-
тична 

Обсяг виробництва, тис. пар 220 224 116 117 86 87,5 

Собівартість одиниці виробу, грн. 38,5 37,6 29,8 30,2 18,0 17,8 

Установлений ліміт допусти-

мого повернення, відсоток від 

обсягу виробництва 

 

 

0,2 

 

 

× 

 

 

0,25 

 

 

× 

 

 

0,35 

 

 

× 

Кількість повернень від спо-
живачів і ВТК об’єднання, пар 

 

× 

 

900 

 

× 

 

450 

 

× 

 

240 

У томі числі кількість непо-

правного браку, пар 

 

× 

 

225 

 

× 

 

150 

 

× 

 

140 

Витрати на усунення дефектів 
поправного браку в середньому 
на одиницю виробу, грн. 

 

 

6,0 

 

 

5,6 

 

 

4,85 

 

 

4,92 

 

 

2,54 

 

 

2,15 

Ціна реалізації непоправного 

браку одиниці виробу, грн. 

 

× 

 

11,2 

 

× 

 

8,30 

 

× 

 

5,40 

Утримано з винуватців браку 
(у середньому за одиницю ви-

робу), грн. 
 

2,6 

 

2,2 

 

3,2 

 

3,0 

 

1,2 

 

1,0 
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На підставі вихідної інформації: 
1) розрахувати фактичний відносний рівень браку продукції ви-

робничого об’єднання й зіставити його із встановленим лімітом до-
пустимого повернення забракованих виробів; 

2) визначити загальну величину втрат від браку та виторг від ре-
алізації непоправного браку за кожним видом продукції і по взуттє-
вому об’єднанню в цілому. 

 
7.13. Обчислення економічного ефекту від підвищення якості 

машинобудівної продукції. Тривалість ремонтного циклу нового 
універсального металообробного верстата має збільшитись з 4 до 6 
років, а його договірна ціна — з 14200 до 16400 грн. Складність ре-
монту верстата становитиме: механічної частини — 24 одиниці ре-
монтоскладності (ОРС), електротехнічної — 45 ОРС. Передбачаєть-
ся, що новий верстат буде мати два ремонтні цикли за весь строк 
його практичної експлуатації. Діючі нормативи поточних витрат на 
1 ОРС устаткування зазначено в табл. 7.8. 

Таблиця 7.8 

НОРМАТИВИ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ НА 1 ОРС  

ОДНОТИПНОГО МЕТАЛООБРОБНОГО УСТАТКУВАННЯ, грн. 

Частина 
верстата 

Норматив витрат на 1 ОРС устаткування при здійсненні 

поточного ремонту при трива- 
лості ремонтного циклу, років 

капітального ремонту при трива-
лості ремонтного циклу, років 

4 6 4 6 

Механічна 3,8 2,7 12,2 8,6 

Електротехнічна 9,8 10,1 4,6 3,4 

Підвищення рівня довговічності нового металообробного верста-
та має призвести до зниження собівартості оброблюваних на ньому 
деталей. 
Користуючись наведеними вище даними, потрібно розрахува-

ти економічний ефект від підвищення якості (довговічності) но-
вого верстата у вигляді економії поточних коштів від зниження 
собівартості механічної обробки деталей на довговічнішому 
устаткуванні. 

 
7.14. Економічне обгрунтування доцільності використання 

продуктивнішого і довговічнішого токарно-гвинторізного верс- 
тата. На одному з машинобудівних підприємств передбачається за-
міна 8 одиниць застарілих токарно-гвинторізних верстатів на відпові-
дну кількість нових продуктивніших і довговічніших верстатів.  
Вихідні дані для визначення доцільності такої заміни представлено в 
табл. 7.9. Річна програма обробки деталей на одному токарно-
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гвинторізному верстаті становить 32000 штук. Нові верстати продук-
тивніші за своїх попередників на 40 %. Нормативний коефіцієнт при-
бутковості (ефективності інвестицій) дорівнює 0,15. Додаткові одно-
часні витрати на монтаж, установлення й налагодження всіх нових 
верстатів на місці експлуатації становлять 1920 грн. 

Таблиця 7.9 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НОВИХ 

 І ЗАМІНЮВАНИХ ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИХ ВЕРСТАТІВ, грн. 

Показник 
Модель токарно-гвинторізного верстата 

діюча нова 

Собівартість виготовлення верстата 5800 9600 

Питомі інвестиції (капітальні вкладення) 7400 1390 

Валові витрати на обробку однієї деталі 4,5 3,4 

 
На підставі наведених вихідних даних: 
1) визначити зведені витрати у сферах вироблення і використан-

ня продукції досягнутої та більш високої якості; 
2) розрахувати величину народногосподарського економічного 

ефекту від використання нового токарно-гвинторізного верстата. 
 
7.15. Визначення народногосподарської ефективності засто-

сування нової моделі горизонтально-розточувального верстата. 
Дві моделі горизонтально-розточувальних верстатів використову-
ються для однієї мети — точного розточування корпусних деталей. 
Одна з них є новою. Новий горизонтально-розточувальний верстат 
забезпечує більшу точність виготовлення деталей за перпендикуляр-
ності осей (0,01 мм замість 0,05 – 0,1 мм). Виготовлення корпусних 
деталей з більшою точністю уможливлює зменшення трудомісткос-
ті вузлового складання і витрати на оплату праці внаслідок того, що 
стає зайвим значний обсяг слюсарно-припасовувальних робіт. Від-
падає також необхідність у використанні спеціальних кондукторів, 
шабрувальних плит та інших пристроїв. Строк експлуатації верстата 
становитиме не менше 10 років. Основні техніко-економічні показ-
ники базової й нової моделі горизонтально-розточувального верста-
та наведено в табл. 7.10. 

На підставі вихідних показників з допомогою розрахунків визна-
чити: 

1) річний економічний ефект від використання нового верстата; 
2) величину народногосподарського ефекту за весь строк його 

служби; 
3) коефіцієнт народногосподарської ефективності підвищення 

якості горизонтально-розточувального верстата. 



 125

Таблиця 7.10 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБЛЕННЯ  

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗОВОЇ Й НОВОЇ МОДЕЛІ  
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РОЗТОЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ, грн. 

Показник 

Модель металообробно-
го верстата 

базова нова 

Сфера виробництва   

Валові витрати на вироблення (собівартість) верстата  9520 11900 

Питомі капітальні вкладення в розрахунку на один верстат 5750 8740 

Сфера експлуатації   

Заробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями на 
соціальне страхування за обробку річного обсягу деталей 

 

11300 

 

6100 

Потужна електроенергія 280 120 

Міжремонтне обслуговування верстата 585 472 

Поточний ремонт верстата 390 558 

Капітальний ремонт верстата 470 360 

Амортизаційні відрахування на реновацію верстата 1275 1760 

Інші поточні витрати 540 690 

Середні разові витрати на встановлення і налагоджуван-

ня верстата 
 

980 

 

1450 

 
7.16. Обчислення економічного ефекту від підвищення довговіч-

ності електричних лампочок. Економічному обгрунтуванню підля-
гають три варіанти виробництва електричних лампочок: перший — 
використовуваний (освоєний); другий і третій — запроектовані (перс-
пективні). Вони різняться між собою довговічністю і собівартістю ви-
робів, що підтверджується даними, наведеними в табл. 7.11. Річний 
випуск електричних лампочок останніми роками не мав своєї динамі-
ки і був зафіксований на рівні 19800 тис. штук. 

Таблиця 7.11 

ДОВГОВІЧНІСТЬ І ВАЛОВІ ВИТРАТИ НА ВИРОБЛЕННЯ  

ОДНІЄЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЛАМПОЧКИ ЗА КІЛЬКОМА ВАРІАНТАМИ 

Показник 
Варіант виробництва електролампочок 

1  2  3 

Довговічність (строк служби), годин 2500 3000 5000 

Валові витрати на вироблення (собі-
вартість), коп. 

 

60 

 

66 

 

94 

 
Для зіставлення варіантів з метою визначення економічного ефе-

кту, зумовленого підвищенням довговічності електричних лампо-
чок, можливі дві умови: 
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1) попит внутрішнього ринку на оцінюваний виріб залишається 
незмінним, тому підвищення його довговічності обумовлює відпо-
відне скорочення обсягу виробництва; 

2) потреба внутрішнього ринку в електричних лампочках збільшу-
ється в межах запроектованого підвищення їх довговічності до 
19800 тис. штук на рік. 
Необхідно економічно обгрунтувати доцільність започаткування 

виробництва електричних лампочок за другим і третім варіантами за-
мість першого варіанта. На основі розрахункових показників знайти 
критичні точки додаткових витрат, здійснюваних з метою підви-
щення якості електричних лампочок. 

 
7.17. Визначення економічної ефективності подовження ре-

монтного циклу металорізальних верстатів. У верстатобудівно-
му об’єднанні «Веркон» здійснено заходи організаційно-технічного 
характеру, які спрямовані на поліпшення якості й підвищення дов-
говічності вироблюваних токарних верстатів: 

1) змінено конструкцію окремих деталей та вузлів; 
2) група важливих деталей виробляється з більш якісних марок 

сталі; 
3) збільшено кількість шестерень з шліфованим зубом; 
4) започатковано операцію штучного старіння після чорнового 

шліфування в процесі вироблення напрямляючих супортів і корпус-
них деталей; 

5) виготовлено і впроваджено стенди для форсованих випробу-
вань окремих вузлів та агрегатів у цілому. 
На здійснення цих заходів об’єднання витратило 500 тис. грн., 

що уможливило продовження ремонтного циклу вироблюваних вер-
статів 1А240 і 1265 з 4 до 5 років. 
Верстати 1А240 і 1265 мають 23-тю категорію ремонтної склад-

ності та відносяться до металорізального устаткування великої 
складності. Для такого устаткування встановлено наступну норма-
тивну вартість однієї ремонтної одиниці: капітального ремонту — 
85 грн., середнього — 62 грн. і малого — 16 грн. Впродовж ремонт-
ного циклу продуковані об’єднанням верстати підлягають шістьом 
малим ремонтам, двом середнім та одному капітальному. За складе-
ним прогнозом, у 1999—2003 рр. має бути виготовлено 5000 техніч-
но вдосконалених верстатів. 
На основі наведених даних визначити загальну економію від 

зниження витрат на ремонт верстатів на підприємствах, що їх екс-
плуатують, і народногосподарський економічний ефект від підви-
щення довговічності верстатів 1А240 і 1265. 

 
7.18. Економічна оцінка виробничої діяльності підприємств з 

урахуванням якості продукованих виробів. Показники, що характе-
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ризують річну господарську діяльність трьох  однакових за виробни-
чою потужністю і програмою випуску шинних підприємств («Росава-
1», «Росава-2», «Росава-3»), наведено в табл. 7.12. 

Таблиця 7.12 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА  

АВТОШИН ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 

Показник 
Шинне підприємство 

«Росава-1» «Росава-2» «Росава-3» 

Запланований випуск шин, тис. шт. 2400 2400 2400 

Рівень виконання плану, % 106 100 98 

Тривкість шин, км 35000 40000 45000 

Продажна ціна однієї шини, грн. 120 130 145 

Фактична рентабельність продукції, % 24 18 16 

Зробити аналітичну оцінку виробничої діяльності за рік трьох 
підприємств шинної промисловості з урахуванням і без урахування 
якості продукції. З цією метою визначити: 

1) сумарний пробіг шин, вироблених кожним з підприємств за рік; 
2) додатковий пробіг шин підприємств «Росава-2» й «Росава-3» 

порівняно з виробами підприємства «Росава-1»; 
3) натуральний еквівалент додаткового пробігу шин, вироблених 

заводами «Росава-2» й «Росава-3»; 
4) фактичну суму прибутку, одержаного за рік кожним шинним 

підприємством; 
5) витрату шин у гривнях на 1000 км їх пробігу по кожному під-

приємству; 
6) народногосподарську економію від використання шин, вироб-

лених підприємствами «Росава-2» й «Росава-3». 

7.19. Визначення економічної ефективності виробництва і 
використання в народному господарстві досконаліших коорди-
натно-розточувальних верстатів. У відкритому акціонерному то-
варистві «Апверс» освоєно виробництво більш продуктивних і дов-
говічних координатно-розточувальних верстатів. Застосування цих 
верстатів на відповідних машинобудівних підприємствах України та 
інших країн-імпортерів забезпечує істотне зниження поточних екс-
плуатаційних витрат. Натомість валові витрати на їх виготовлення 
помітно збільшилися. У зв’язку з цим переглянуто продажну ціну 
одного координатно-розточувального верстата. Вихідні показники 
для подальших розрахунків наведено в табл. 7.13. Коефіцієнт при-
бутковості інвестицій — 0,15. 

Належить визначити: 
1) економічну вигідність виробництва нових координатно-розто-

чувальних верстатів для ВАТ «Апверс»; 
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2) річний економічний ефект від використання нових верстатів у 
сфері їх експлуатації; 

3) загальний (народногосподарський) річний економічний ефект 
від підвищення технічного рівня (якості) координатно-розточуваль-
них верстатів. 

Таблиця 7.13 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКУВАННЯ  

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КООРДИНАТНО-РОЗТОЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ 

Показник 
Модель верстата 

діюча нова 

Річний випуск нових верстатів, шт. — 500 

Валові витрати на вироблення (собівартість) од-

ного верстата, грн. 

 

14800 

 

15700 

Питомі капітальні вкладення (реальні інвести-

ції), грн. 

 

9660 

 

10580 

Коефіцієнт продуктивності нового верстата — 1,35 

Довговічність (тривалість експлуатації до першого 
капітального ремонту) верстатів, років 

 

5 

 

7 

Продажна ціна одного верстата, грн. 17500 19100 

Середньорічні експлуатаційні витрати на один 

верстат, грн. 

 

1720 

 

970 

Разові витрати, пов’язані з експлуатацією одно-

го верстата, грн. 

 

760 

 

880 

 
7.20. Економічне обгрунтування оптимізації довговічності 

нової моделі машини. Під час проектування нової машини моделі 
СТВ-25 постало інженерне завдання оптимізації її довговічності, 
тобто тривалості експлуатації до першого капітального ремонту з 
урахуванням нормативного строку служби, що дорівнює 12 років. 
Як показали попередні дослідження, збільшення довговічності 
створюваних машин обумовлює: скорочення кількості капітальних 
ремонтів, здійснюваних за весь період виробничого використання; 
зниження ремонтно-експлуатаційних витрат; зростання фактичної 
продуктивності устаткування; натомість суттєво має збільшитись 
вартість проектованих знарядь праці і супутніх капітальних вкла-
день в експлуатаційну сферу. Динаміка техніко-економічних пока-
зників нової машини, що зумовлена подовженням її експлуатації 
до першого капітального ремонту, представлена в табл. 7.14. Нор-
мативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень дорів- 
нює 0,15. 
На підставі наведених даних обчислити питомі експлуатаційні 

зведені витрати за різної можливої довговічності машини СТВ-25 і 
визначити оптимальну довговічність проектованого устаткування. 
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Таблиця 7.14 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

НОВОЇ МАШИНИ СТВ-25 ЗА РІЗНОЇ ЇЇ ДОВГОВІЧНОСТІ 

Показник 

Тривалість експлуатації 
до першого капітального ремонту, кількість років 

4 5 6 7 8 9 

Кількість капітальних ре-
монтів машини 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Середньорічні експлуатацій-
ні витрати, грн. 

 
600 

 
540 

 
480 

 
450 

 
460 

 
510 

Загальна вартість капіталь-
ного ремонту, грн. 

 
4300 

 
4700 

 
2100 

 
2200 

 
2400 

 
2600 

Ціна придбання нової ма-
шини, грн. 

 
7500 

 
8400 

 
9600 

 
11400 

 
14500 

 
17800 

Супутні капітальні вкладен-
ня, грн. 

 
400 

 
500 

 
600 

 
700 

 
800 

 
1000 

Продуктивність машини за 
весь строк служби, ум. од. 

 
4800 

 
4900 

 
5200 

 
5500 

 
5600 

 
5700 

 
7.21. Визначення конкурентоспроможності продукції за інде-

ксом задоволення потреб споживачів. Мале підприємство «Аурі-
ка-бізнес» освоїло виробництво трьох видів побутової техніки — ва-
ги побутові ДВП-5М, ваги побутові НПП-2, ваги підлогові ДВП-130. 
Достатнє уявлення про їх конкурентоспроможність на вітчизняному 
ринку дають розрахунки зведених та інтегральних індексів задово-
лення потреб споживачів.  
Розрахувати інтегральний індекс задоволення потреб споживачів 

за окремими видами побутової техніки і за цим показником визначити 
вид побутових ваг, який є найбільш конкуретоспроможним на ринку. 
Необхідні для розрахунків вихідні показники наведено у табл. 7.15. 

Таблиця 7.15 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВАГІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЗВЕДЕНИХ  

ТА ІНТЕГРАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ 

Показники 

К
ое
ф
іц
іє
н
т 

 
ва
го
м
ос
ті

*
 

Рівень задоволення потреб споживачів, балів**  

Ваги побуто-
ві ДВП-5М 

Ваги побуто-
ві НПП-2 

Ваги підлого-
ві ДВП-130 

Е
та
ло
н

 

П
ро
ду
ко
ва

-

н
і 
ф
ір
м
ою

 

Е
та
ло
н

 

П
ро
ду
ко
ва

-

н
і 
ф
ір
м
ою

 

Е
та
ло
н

 

П
ро
ду
ко
ва

-

н
і 
ф
ір
м
ою

 

Споживчі        
• Надійність (дієздатність шкали) 8 8 6,2 7 5,8 8 5,2 

• Довговічність (міцність і не-
корозійність металу) 

 
9 

 
7 

 
6,1 

 
6 

 
5,6 

 
7 

 
6,2 
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Закінчення табл. 7.15 

Показники 

К
ое
ф
іц
іє
н
т 
ва
го
м
ос
ті

*
 Рівень задоволення 

 потреб споживачів, балів**  

Ваги побуто-
ві ДВП-5М 

Ваги побуто-
ві НПП-2 

Ваги підлого-
ві ДВП-130 

Е
та
ло
н

 

П
ро
ду
кт
о-

ва
н
і 
ф
ір
м
ою

 

Е
та
ло
н

 

П
ро
ду
кт
о-

ва
н
і 
ф
ір
м
ою

 

Е
та
ло
н

 

П
ро
ду
кт
о-

ва
н
і 
ф
ір
м
ою

 

• Зручність користування (дія 
механізму, форма, маса) 

 
6 

 
6 

 
6,4 

 
7 

 
5,6 

 
7 

 
5,8 

• Дизайн (зовнішнє оформлення) 4 8 7,6 8 6,4 8 6,2 

• Гарантійне обслуговування 3 8 7,1 8 6,4 7 6,1 

• Упаковка 2 6 5,6 6 2,4 6 5,8 

Економічні        
• Продажна ціна 6 6 8,2 7 9,0 7 7,1 

• Витрати на ремонт 4 6 5,9 6 5,8 5 3,8 

• Вартість обслуговування 2 5 5,1 7 5,2 7 5,8 

• Непередбачувані витрати 3 3 2,7 3 2,1 3 2,0 
 

*   Коефіцієнт вагомості встановлено відносно до числа 10.  
** Рівень задоволення потреб споживачів у балах розраховано відносно до максима-

льно можливої кількості балів — 10. 

7.22. Розрахунок рівня конкурентоспроможності трьох вітчиз-
няних корпорацій на національному і світовому ринку. На національ-
ному і світовому ринку з початку створення успішно діють три вітчизняні 
корпорації — «Продімпортторг», «Украгроекспорт» і «Укрімпекс». Окре-
мі показники їх конкурентоспроможності на ринку наведено в табл. 7.16. 

Таблиця 7.16 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ- 

НОСТІ ОКРЕМИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І СВІТОВОМУ РИНКУ 

Показник   
конкурентоспроможності 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
ві
дн
ос
но
ї 

зн
ач
ущ
ос
ті

 Рейтинг оцінки окремих показників 
корпорацій за десятибальною системою 

«Прод-
імпортторг» 

«Украгро-
експорт» 

«Укрім-
пекс» 

1. Якість і споживчі переваги товарів 0,15 5 5 5 
2. Асортимент продукції 0,10 9 6 8 
3. Ступінь дієвості каналів збуту 0,15 7 4 9 
4. Ефективність реклами і стиму-
лювання збуту 

 
0,15 

 
9 

 
5 

 
4 

5. Фінансові ресурси 0,20 7 8 7 
6. Репутація у споживачів 0,15 7 9 6 
7. Можливості в ціновій політиці 0,10 4 4 4 

Разом 1,00 48 41 43 
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Використовуючи вихідні показники таблиці, потрібно розрахува-
ти і порівняти рівень конкурентоспроможності корпорацій «Прод- 
імпортторг», «Украгроекспорт» та «Укрімпекс». 

 
7.23. Обчислення загального показника конкурентоспроможності 

окремих фірм, що діють на українському ринку. Ініціативною групою 
дослідників розроблено спеціальну матрицю конкурентоспроможності 
кількох зарубіжних фірм, що діють на вітчизняному ринку установчо-
виробничих АТС (табл. 7.17). 

Таблиця 7.17 

МАТРИЦЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ФІРМ,  

ЯКІ ДІЮТЬ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ УСТАНОВЧО-ВИРОБНИЧИХ АТС 

Ключовий  

чинник успіху 

К
ое
ф
іц
іє
н
т 

 
зн
ач
ущ
ос
ті

  
чи
н
н
и
ка

 
Рейтинг чинника успіху фірми 

A
lc

at
el

 

A
T

T
IS

 

T
el

ec
o

m
 

K
ap

sc
h

 

Z
u

ce
n

t 

T
ec

h
n

o
lo

g
ie

s 

P
an

as
o

n
ic

 

S
ie

m
en

s 

Якість продукції 0,30 4 3 3 3 3 4 

Продажна ціна 0,20 2 4 3 4 4 3 

Технічне обслуговування 0,20 3 1 3 2 2 2 

Канал збуту 0,10 4 3 3 4 3 2 

Портфель товарів * 0,10 4 4 3 3 1 3 

Наявність сертифікатів Мініс-
терства зв’язку України ** 

 

0,06 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

0 

 

2 

Реклама і стимулювання збуту 0,04 1 2 3 4 4 3 

Разом 1,00 × × × × × × 

 

*  Рейтинг за показником «Портфель товарів» визначається відповідно до наявності в асор-
тименті продукції фірми великих, середніх і малих АТС та додаткових послуг. 

** Рейтинг наявності сертифікатів встановлюється в межах від 0 до 2 і дорівнює: 0 — 

продукція не сертифікована; 1 — сертифікат відповідності мають окремі продукти фірми;  

2 — вся продукція фірми сертифікована згідно з чинним законодавством України. 

 
Визначити:  
1) узагальнений показник конкурентоспроможності кожної фірми; 
2) найвищий і найнижчий її рівень серед конкуруючих на україн-

ському ринку фірм. 
 
7.24. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства на 

основі показників його господарсько-фінансової діяльності. Вихідна 
інформація щодо показників господарсько-фінансової діяльності ок-
ремих підприємств та результатів опитування групи експертів стосов-
но впливу основних аспектів управління підприємствами на рівень їх 
конкурентоспроможності наведено відповідно в табл. 7.18 і 7.19. 
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Таблиця 7.18 

ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

У РОЗРАХУНКОВОМУ РОЦІ, % 

Показник 
Виробниче підприємство 

«Джерело» «Старт» «Явір» 

Рівень використання виробничих потужностей 90 85 95 

Частка продукції вироблюваної за довгостро-

ковими договорами 

 

30 

 

60 

 

50 

Коефіцієнт оновлення асортименту продукції 20 15 10 

Частка продукції, що не має сталого попиту 10 20 20 

Рівень продуктивності праці порівняно з галу-
зевим 

120 95 105 

Рівень плинності кадрів 10 5 15 

Обсяг продукції, недовиробленої через відсут-
ність матеріальних ресурсів 

 

5 

 

0 

 

10 

Ступінь забезпеченості обіговими коштами 80 82 70 

Прибутковість реалізовуваної продукції 12 8 10 

Прибутковість власного капіталу 15 20 18 

 
Таблиця 7.19 

СТУПІНЬ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ  

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  

НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

Аспект управління Оцінка рівня впливу, бали 

Маркетинг і комерційна діяльність 8 

Виробничий менеджмент 6 

Кадрове забезпечення та управління персоналом 4 

Матеріально-технічне забезпечення виробництва 2 

Фінансовий менеджмент 10 

 
1. Аналітично оцінити рівень конкурентоспроможності зазначе-

них підприємств на основі показників їх господарсько-фінансової 
діяльності в розрахунковому році. 

2. Для кожного підприємства визначити головні недоліки дія-
льності, які негативно впливають на рівень його конкурентоспро-
можності. 

3. Запропонувати організаційно-економічні заходи, спрямовані 
на усунення недоліків діяльності зазначених підприємств. 
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Розділ 8 

ПЕРСОНАЛ.  

ПРОДУКТИВНІСТЬ,  

МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ  

 
 
 
8.1. Визначення необхідної чисельності виробничих робітни-

ків-відрядників. У звітному році трудомісткість виробничої програ-
ми підприємства склала 1778000 нормо-год. Передбачається, що в 
наступному році у зв’язку з деяким ускладненням вироблюваної 
продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11 %. Очі-
кується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який ста-
новив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок скорочення внут-
рішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6 %, а 
передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що 
дорівнювало в середньому за звітний рік 112 %, — на 5 %. 
Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-від-

рядників. 
 
8.2. Перевірка достатності чисельності зовнішніх працівни-

ків підприємства. До новопризначеного провідного менеджера зі 
збуту продукції підприємства, що виробляє високоякісні товари, від 
30 працівників зовнішньої збутової служби, які здійснюють продаж 
у кількох областях України, почали надходити скарги на переван-
таження роботою, оскільки вони мають здійснювати занадто багато 
відвідувань на обслуговувані ними оптові і роздрібні торговельні 
фірми. Кількість щорічних відвідувань торговельних фірм цими 
працівниками наведено в табл. 8.1. 

Таблиця 8.1 

КІЛЬКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ФІРМ  

ТА ЇХ ЩОРІЧНИХ ВІДВІДУВАНЬ ПРАЦІВНИКАМИ  

ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Вид торгівлі 
Клас торговельної 

фірми 

Кількість обслугову-
ваних торговельних 

фірм 

Кількість відвідувань 
торговельних фірм за 

рік 

Оптова  Клас А 100 24 

 Клас В 200 12 

 Клас С 300 6 

Роздрібна  Клас А 1000 12 

 Клас В 2000 8 

 Клас С 3000 6 
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Перевірити спрощеним методом достатність чи недостатність 
чисельності зовнішніх працівників виробничого підприємства за 
умови, що один торговий агент (продавець) щодня може відвідати 8 
торговельних фірм різного класу, а кількість робочих днів становить 
210 на рік. 

 
8.3. Дослідження рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудо-

вого колективу виробничого підприємства. Для вивчення і пода-
льшого застосування морально-ділових якостей у будь-якій вироб-
ничій та іншій діяльності людини, що здебільшого має колективний 
характер, достатньо вагомого значення набуває дослідження рівня 
так званої ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу. 
Найбільш поширеним методом такого дослідження є анкетне опи-
тування, яке було проведено на одному з потоків швейного цеху Ки-
ївського закритого акціонерного товариства «Каштан» з викорис-
танням морально-ділових характеристик (якостей) працівників. 
Серед можливої сукупності цих характеристик виокремлено такі: 1) 
вимогливість; 2) готовність до взаємодопомоги; 3) грамотність; 4) 
доброзичливість; 5) енергійність; 6) ретельність; 7) самостійність; 8) 
скромність; 9) справедливість; 10) сумлінність; 11) щирість. Одер-
жані результати анкетного опитування робітників швейного цеху 
КЗАТ «Каштан» наведено в табл. 8.2. 

Таблиця 8.2 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ РОБІТНИКІВ  

ШВЕЙНОГО ЦЕХУ КЗАТ «КАШТАН» в 1997 році 

П
ор
яд
ко
ви
й

  

н
ом
ер

 р
об
іт
н
и
ка

 

п
от
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у 

Місце, яке внаслідок анкетного опитування посіла 

ви
м
ог
ли
ві
ст
ь 

го
то
вн
іс
ть

 д
о 

вз
ає
м
од
оп
о-

м
ог
и 

гр
ам
от
н
іс
ть

 

до
бр
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и
чл
и

-
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ст
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й
н
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ре
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н
іс
ть

 

са
м
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-
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й
н
іс
ть

 

ск
ро
м
н
іс
ть

 

сп
ра
ве
д-

ли
ві
ст
ь 

су
м
лі
н
н
іс
ть

 

щ
и
рі
ст
ь 

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

10 3 6 11 8 5 2 4 10 9 1 7 
11 3 10 8 9 7 2 1 11 5 4 6 
12 2 9 11 8 4 1 3 10 6 5 7 
13 5 9 11 8 6 2 1 10 3 4 7 
14 4 8 11 9 7 1 3 10 5 2 6 
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Закінчення табл. 8.2 

П
ор
яд
ко
ви
й

  

н
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ер
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об
іт
н
и
ка

 

п
от
ок
у 

Місце, яке внаслідок анкетного опитування посіла 

ви
м
ог
ли
ві
ст
ь 

го
то
вн
іс
ть

 д
о 

вз
ає
м
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оп
о-

м
ог
и 

гр
ам
от
н
іс
ть

 

до
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и
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и

-
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ст
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й
н
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ре
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н
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м
н
іс
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ве
д-
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ві
ст
ь 
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м
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н
н
іс
ть

 

щ
и
рі
ст
ь 

15 1 11 10 9 4 7 2 6 8 3 5 
16 1 9 10 8 6 2 3 11 5 4 7 
17 5 11 9 7 8 3 2 10 4 1 6 
18 5 9 10 8 7 2 3 11 1 4 6 
19 3 10 11 9 7 4 1 8 5 2 6 
20 1 11 9 8 6 4 2 10 5 3 7 
21 3 10 11 8 7 4 2 9 5 1 6 
22 3 10 9 7 8 4 2 11 6 1 5 
23 4 11 10 8 9 3 1 7 5 2 6 
24 4 11 8 9 7 2 1 10 6 3 5 
25 3 11 9 8 7 2 4 10 5 1 6 
26 4 11 10 8 7 2 3 9 6 1 5 
27 2 10 9 8 7 1 3 11 6 4 5 
28 2 11 7 9 8 3 1 10 5 4 6 
29 4 10 7 9 8 2 1 11 5 3 6 
30 5 11 9 8 7 2 1 10 6 3 4 
31 4 11 10 8 9 3 1 7 5 2 6 
32 5 10 8 9 7 2 3 11 6 1 4 
33 4 10 11 8 7 1 3 9 6 2 5 
34 4 10 8 9 7 3 2 11 6 1 5 
35 4 11 10 8 6 2 1 9 7 3 5 
36 5 10 11 8 7 3 1 8 6 2 4 
37 5 11 10 8 6 1 3 9 7 2 4 
38 4 10 11 9 6 3 1 8 7 2 5 
39 4 11 10 8 5 2 3 9 7 1 6 
40 3 10 11 8 7 4 1 8 6 5 4 
41 4 8 11 9 6 1 3 10 7 2 5 
42 4 9 11 8 7 3 2 10 6 1 5 
43 2 8 11 10 6 1 3 9 7 5 4 
44 4 11 10 9 6 3 2 8 7 1 5 
45 2 10 11 7 5 1 4 9 8 3 6 
46 3 11 10 9 7 2 1 8 6 4 5 

На підставі результатів анкетного опитування: 
1) розрахувати загальну і середню суму місць за кожною виок-

ремленою морально-діловою характеристикою робітників потоку 
швейного цеху; 

2) визначити морально-ділові характеристики, що посіли, вна-
слідок анкетного опитування, три перші та три останні місця, тобто 
відповідно перше, друге і третє та дев’яте, десяте і одинадцяте; 
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3) знайти розрахунковий коефіцієнт ціннісно-орієнтаційної єдно-
сті трудового колективу і порівняти його з прийнятним (мінімально 
потрібним) рівнем, що перевищує 0,5. 

 
8.4. Визначення рівня привабливості праці на виробничому 

підприємстві. Рівень ефективності господарювання значною мірою 
обумовлюється відповідністю виконуваної роботи прихильності і 
запитам робітників, тобто привабливістю їхньої праці. Для оцінки 
останньої використовують певну сукупність соціально-економічних 
показників. Найбільшого застосування набули такі показники: 1) ви-
знання і схвалення роботи; 2) високий ступінь відповідальності; 
3) добрі шанси просування по службі; 4) добрий заробіток; 5) оплата 
праці залежно від її результатів; 6) робота, що вимагає творчого 
підходу; 7) робота, що сприяє розвиткові здібностей людини; 
8) робота, яка дозволяє думати самостійно; 9) складна і важка робо-
та; 10) цікава робота. Основним методом оцінки привабливості пра-
ці на виробничому підприємстві є анкетне опитування за наведени-
ми щойно оцінними показниками. Результати такого анкетного 
опитування робітників одного зі швейних потоків КЗАТ «Каштан» 
наведено в табл. 8.3. 

Таблиця 8.3 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ РОБІТНИКІВ ОДНОГО  

ЗІ ШВЕЙНИХ ПОТОКІВ КЗАТ «КАШТАН» ЩОДО ПРИВАБЛИВОСТІ ПРАЦІ 

Порядковий 
номер робіт-
ника потоку 

Порядковий номер показника і місце, яке він посів (від 1 до 10)  
у процесі анкетного опитування робітників 

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

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

10 4 7 1 3 5 8 9 10 6 2 
11 4 8 1 2 3 10 5 7 6 9 
12 4 8 1 2 3 10 5 7 6 9 
13 4 8 1 2 3 10 5 7 6 9 
14 4 1 8 9 3 10 6 7 2 5 
15 4 7 8 9 10 2 1 3 5 6 
16 4 8 1 2 3 10 5 7 6 9 
17 4 8 2 1 3 9 6 7 5 10 
18 5 8 2 1 3 10 6 7 4 9 
19 4 8 3 1 2 10 5 7 6 9 
20 4 8 1 2 3 10 5 7 6 9 
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Закінчення табл. 8.3 

Порядковий 
номер робіт-
ника потоку 

Порядковий номер показника і місце, яке він посів (від 1 до 10)  
у процесі анкетного опитування робітників 

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

21 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 
22 5 7 2 1 3 10 4 8 6 9 
23 4 8 1 2 3 9 6 7 5 10 
24 5 7 1 3 2 9 4 8 6 10 

25 5 8 2 3 1 10 6 7 4 9 

26 4 8 1 3 2 10 6 7 5 9 

27 4 7 1 3 2 10 5 8 6 9 

28 4 8 1 2 3 10 5 7 6 9 

29 4 7 1 2 3 9 5 8 6 10 

30 5 8 1 2 3 10 6 7 4 9 

31 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

32 4 8 1 3 2 10 5 7 6 9 

33 4 7 2 1 3 9 5 8 6 10 

34 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

35 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

36 5 8 3 2 1 10 6 7 4 9 

37 4 8 2 1 3 9 5 7 6 10 

38 4 7 2 1 3 10 5 8 6 9 

39 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

40 5 7 1 3 2 10 6 8 4 9 

41 4 7 2 1 3 9 5 8 6 10 

42 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

43 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

44 5 8 3 2 1 9 4 7 6 10 

45 4 8 2 1 3 10 5 7 6 9 

46 4 7 3 2 1 10 5 8 6 9 

На їх основі визначити: 
1) загальну і середню суму місць за кожним соціально-еконо-

мічним показником, виокремленим для оцінки привабливості праці; 
2) показники, які поставили робітники під час анкетного опиту-

вання відповідно на перші та останні три місця (за найбільшою кіль-
кістю голосів); 

3) розрахунковий коефіцієнт привабливості праці в одному з ви-
робничих підрозділів КЗАТ «Каштан». 

 
8.5. Оцінка ділових якостей менеджера виробничого підприєм-

ства. Для оцінки потенційних чи реальних управлінських здібностей 
менеджерів соціологи розробили спеціальну модель, яка включає такі 
якості особистості: 

1) ділові (освіта, знання і досвід діяльності); 
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2) здібність (організаційний талант, здатність виконувати даний 
вид роботи); 

3) культура, освіченість та ерудиція, чесність і порядність; 
4) характер (воля, активність, самостійність, обов’язковість, опе-

ративність, піклування про підлеглих, уміння сприймати критику, ви-
знавати свої помилки); 

5) темперамент (меланхолік, сангвінік, флегматик, холерик); 
6) спрямованість власних інтересів (матеріальна, соціальна, ду-

ховна); 
7) віковий ценз (молодий, середній, похилий вік); 
8) здоров’я (добре, задовільне, погане). 
Кожна якість особистості оцінюється за п’ятибальною системою 

за таких умов: якість відсутня — 1 бал; якість виявляється дуже рід-
ко — 2 бали; якість виявляється не сильно і не слабко — 3 бали; як-
ість виявляється часто — 4 бали; якість виявляється систематич-
но — 5 балів. 
Можливий варіант оцінки ділових якостей менеджера виробни-

чого підприємства наведено в табл. 8.4. 
Таблиця 8.4 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА  

ПІДПРИЄМСТВА ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

Експерт 
Порядковий номер ділових якостей менеджера, бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-й 4 3 3 2 4 3 5 4 

2-й 4 3 4 2 4 3 5 4 

3-й 5 2 4 3 4 3 4 4 

4-й 5 2 3 2 5 3 5 5 

5-й 4 3 4 2 4 2 5 5 

Вагомість якості 10 7 4 8 3 3 6 8 

1. Розрахувати інтегральний показник (баловий коефіцієнт) діло-
вих якостей менеджера виробничого підприємства. 

2. Зробити висновок щодо ділових якостей менеджера, врахову-
ючи, що за вагомістю якостей мінімальне значення інтегрального 
показника дорівнює 49, середнє — 147 і максимальне — 245 балів. 

 
8.6. Виявлення ступеня впливу зміни чисельності працівників 

на приріст обсягу виробництва продукції. Два виробничі підпри-
ємства — акціонерні товариства «Промінь» і «Реверс» у звітному 
році досягли помітного збільшення обсягу виробництва продукції за 
умови незначного збільшення чисельності персоналу (табл. 8.5). 
На підставі наведених вихідних показників виявити ступінь 

впливу зміни чисельності працівників на приріст обсягу виробницт-
ва продукції на кожному підприємстві. 
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Таблиця 8.5 

ОБСЯГИ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ 

НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

Показник 

АТ «Промінь» АТ «Реверс» 

За планом 
Фактич-
ний 

За планом 
Фактич-
ний 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 11800 12900 9600 10800 

Чисельність персоналу, чол. 428 442 350 358 

 
8.7. Визначення втрат будівельного тресту від плинності ка-

дрів. Середньооблікова чисельність робітників будівельно-мон-
тажного тресту у звітному році становила 2300 чоловік. Впродовж 
року було звільнено за власним бажанням 295 чоловік, за порушен-
ня трудової дисципліни — 50 чоловік. 
Визначити втрати тресту від плинності кадрів і зменшення обся-

гу будівельно-монтажних робіт з цієї причини, якщо середньоден-
ний виробіток одного робітника склав 120 гривень, фактична кіль-
кість робочих днів у звітному році дорівнювала 230, а середня 
кількість робочих днів одного робітника до звільнення — 116. 

 
8.8. Обчислення приросту обсягу виробництва продукції за ра-

хунок підвищення продуктивності праці і чисельності персоналу 
у виробничому підрозділі підприємства. На підставі вихідних по-
казників, наведених у табл. 8.6, визначити абсолютний і відносний 
приріст виробництва продукції за рахунок підвищення продуктив-
ності праці та збільшення чисельності персоналу по кожній дільниці 
і цеху в цілому. 

Таблиця 8.6 

ЗАПЛАНОВАНІ І ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ  
ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Дільниця цеху 
Обсяг товарної продукції, тис. грн. Чисельність персоналу, чол. 

за планом  фактичний за планом фактичний 

Перша  5420 5950 135 145 

Друга 6100 6380 148 148 

 
8.9. Визначення можливого підвищення продуктивності праці 

на виробничому підприємстві. На промисловому підприємстві 
«Верховина» передбачається здійснити заходи технічного та органі-
заційного характеру, які мають вплинути на підвищення продуктив-
ності праці. Визначити можливе підвищення продуктивності праці 
за рахунок окремих чинників на підставі вихідної інформації, наве-
деної в табл. 8.7. 
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Таблиця 8.7 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МОЖЛИВОГО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУ-

КТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ВЕРХОВИНА» 

Показник 
Одиниця ви-
мірювання 

Звітний 
рік 

Розрахун-
ковий рік 

Випуск продукції тис. грн. 9200 × 
Чисельність персоналу чол. 1450 × 
Структура чисельності персоналу    

• робітники % 75 × 

• спеціалісти, службовці % 25 × 
Очікуване збільшення випуску продукції % × 3 

Очікуване вивільнення робітників внаслідок 
впровадження нової техніки і технології 

 
чол. 

 

× 

 
42 

Скорочення чисельності спеціалістів і 
службовців за рахунок упровадження но-
вої оргструктури управління 

 
 

% 

 
 

× 

 
 

5 

8.10. Обчислення рівня продуктивності праці і чисельності 
промислово-виробничого персоналу. Середньооблікова чисельність 
промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році 
склала 250 чоловік, випуск товарної продукції — 2557 тис. грн. У роз-
рахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2680 тис. 
грн., а продуктивність праці підвищиться на 6 %. 
Визначити: 
1) рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках; 
2) чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану в 

розрахунковому році. 

8.11. Визначення підвищення продуктивності праці за показни-
ками виробітку і трудомісткості продукції. Визначити фактичне 
підвищення продуктивності праці за звітний місяць за показниками ви-
робітку і трудомісткості продукції на малому підприємстві «Ракурс 
ЛТД». Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 8.8. 

Таблиця 8.8 

ОЧІКУВАНІ І ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБСЯГУ  

ТА ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МП «РАКУРС ЛТД» ЗА ЗВІТНИЙ МІСЯЦЬ 

Показник 
Одиниця вимі-
рювання 

Значення показника 

очікуване фактичне 

Обсяг продукції штук 2000 2200 

Трудомісткість продукції людино-змін 400 420 

8.12. Оцінка динаміки продуктивності праці на основі зниження 
трудомісткості вироблюваної продукції. Трудомісткість виробничої 
програми на підприємствах А, Б, В і Г, що входять до складу виробничо-
торговельного об’єднання, у звітному році за порівнюваними видами 
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продукції становила відповідно 6500, 5200, 4500 і 3800 тис. нормо-год. У 
наступному за звітним році внаслідок здійснення низки технічних та ор-
ганізаційних заходів передбачається знизити трудомісткість виробничої 
програми відповідно на 450, 310, 240 і 220 тис. нормо-год. 
Розрахувати відсоток збільшення виробітку продукції (на одного 

робітника) внаслідок зниження її трудомісткості по кожному підп-
риємству і виробничо-торговельному об’єднанню в цілому. 

8.13. Обгрунтування завдань щодо підвищення продуктивності 
праці і зниження трудомісткості продукції в об’єднанні. У звітно-
му році в об’єднанні «Весна» випуск товарної продукції становив, 
тис. грн.: на головному підприємстві — 58400, дочірній фірмі № 1 — 
15600, дочірній фірмі № 2 — 10800, філії № 1 — 7900. На наступний 
за звітним рік передбачається збільшити обсяг виробництва у таких 
розмірах, тис. грн.: по головному підприємству — 3600, дочірнім фір-
мам № 1 і № 2 — відповідно 1400 і 1200, філії № 1 — 600. При цьому 
весь приріст обсягу виробництва продукції в об’єднанні має забезпе-
чуватися без збільшення чисельності працюючих. 
На підставі наведених даних визначити: 
1) завдання щодо підвищення продуктивності праці в усіх вироб-

ничих підрозділах та об’єднанню в цілому; 
2) необхідне зниження трудомісткості виробничої програми для 

забезпечення виконання встановленого завдання щодо зростання про-
дуктивності праці. 

8.14. Визначення підвищення продуктивності праці і віднос-
ного вивільнення робітників з урахуванням строків впроваджен-
ня заходів. На підставі вихідних показників, зазначених у табл. 8.9, 
визначити по кожному заходу очікуване підвищення продуктивності 
праці і відносне вивільнення чисельності робітників з урахуванням 
строків впровадження заходів. 

Таблиця 8.9 

ЗАХОДИ І ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЇХ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ 

 ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ВИВІЛЬНЕННЯ РОБІТНИКІВ 

Назва заходу 
Вихідна чи-
сельність ро-
бітників, чол. 

Значення показника 
Строк впро-
вадження до впровад-

ження 
після впро-
вадження 

Заміна устаткування  
на дільниці холодного 

 Трудомісткість 
 на умовну деталь, год 

 

штампування 120 0,28 0,24 3 травня 
Зменшення витрат  
робочого часу 

 
850 

Відсоток витрат  
робочого часу, % 

Протягом 
року 

  12 8  
Заміна автокарів на  
електрокари 

 
50 

Змінний виробіток,  
тонн 

 
1 березня 

  12 15  
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8.15. Визначення підвищення продуктивності праці внаслідок 
підвищення технічного рівня виробництва. У верстатобудівному 
об’єднанні «Верстат» на початок розрахункового року парк техноло-
гічного устаткування нараховував 750 металорізальних верстатів, 160 
і 140 одиниць відповідно ковальсько-пресового та ливарного устатку-
вання. Планом технічного переоснащення виробництва передбачаєть-
ся уведення в дію нового і модернізація діючого устаткування з поміт-
ним підвищенням його продуктивності (табл. 8.10). У звітному році 
обсяг товарної продукції об’єднання становив 28000 тис. грн., а виро-
біток в розрахунку на одного працівника — 8000 грн. У розрахунко-
вому році обсяг виробництва має збільшитися на 15 %. Частка робіт-
ників, що працюють на металорізальному устаткуванні, складає 43 % 
від загальної їх чисельності, на ковальсько-пресовому — 9 % і на лива-
рному — 8 %. 

Таблиця 8.10 

 

КІЛЬКІСТЬ УВЕДЕННЯ НОВОГО І МОДЕРНІЗАЦІЯ ДІЮЧОГО  

МЕТАЛООБРОБНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОДУКТИВ-

НОСТІ 

Вид устаткування 

Уведення в дію нового 
устаткування, од. 

Модер-
нізація 
діючого 
устатку-
вання, од. 

Підвищення  
продуктивності  
устаткування,  

% 

для заміни 
спрацьо-
ваного 

для розши-
рення вироб-
ництва 

нового 
модерні-
зованого 

Металорізальне  50 25 30 35 20 

Ковальсько-пресове 16 5 8 40 25 

Ливарне 10 4 6 50 30 

 
Розрахувати ступінь впливу введення в дію нового та модернізації 

діючого устаткування на підвищення продуктивності праці в об’єд-
нанні «Верстат». 

 

8.16. Розрахунок впливу збільшення обсягу і зміни структури 
виробництва на підвищення продуктивності праці. Спираючись 
на вихідні показники, які зазначені в табл. 8.11, зробити розрахунки 
щодо впливу збільшення обсягу і зміни структури виробництва на 
підвищення продуктивності праці по кожній фабриці та виробничо-
му об’єднанню в цілому. 
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Таблиця 8.11 
ВИХІДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СЛОВ’ЯНКА» 

Показник  

Фабрика № 1 Фабрика № 2 Фабрика № 3 

Базо-
вий 
рік 

Розра-
хунко-
вий 
рік 

Базо-
вий 
рік 

Розра-
хунко-
вий 
рік 

Базо-
вий 
рік 

Розра-
хунко-
вий 
рік 

Обсяг виробництва продукції, 
тис. грн. 5400 5990 4500 4950 3800 4560 
Виробіток продукції на одно-
го працівника, грн. 

 
8000 

 
× 

 
9000 

 
× 

 
9500 

 
× 

Структура персоналу, % до 
підсумку: 

      

• виробничі робітники 48 × 45 × 42 × 
• допоміжні робітники 41 × 40 × 48 × 
• спеціалісти, службовці та 
інші категорії 

 
11 

 
× 

 
15 

 
× 

 
10 

 
× 

Збільшення чисельності до-
поміжних робітників та інших 
категорій персоналу, % 

 
 

× 

 
 

3 

 
 

× 

 
 

2 

 
 

× 

 
 

4 
Вартість купованих виробів і 
напівфабрикатів, тис. грн. 

 
780 

 
900 

 
540 

 
790 

 
580 

 
910 

Трудомісткість річного випу-
ску продукції, тис. нормо-год 

 
208 

 
252 

 
158 

 
173 

 
137 

 
155 

8.17. Обчислення можливого підвищення продуктивності 
праці під впливом дії окремих чинників у машинобудівному об’єд-
нанні. Обчислити можливе підвищення продуктивності праці, обу-
мовлене дією окремих чинників у машинобудівному об’єднанні 
«Славутич», користуючись такими даними. 

1. У звітному році обсяг товарної продукції об’єднання становив 
45000 тис. грн., а виробіток продукції в розрахунку на одного праців-
ника — 10000 грн. Обсяг виробництва продукції в розрахунковому 
році має збільшитися на 10 %. 

2. Верстатний парк машинобудівного об’єднання у звітному році 
нараховував 860 одиниць. У розрахунковому році він буде збільшений 
до 980 одиниць. При цьому кожний новий верстат має бути на 20 % 
продуктивнішим за середній за строком служби в наявному парку 
устаткування. Окрім того, 90 найбільш застарілих верстатів будуть 
замінені на нові. Продуктивність нових верстатів у середньому на  
40 % більша продуктивності замінюваного устаткування. У розра- 
хунковому періоді передбачається здійснити модернізацію 42 оди-
ниць устаткування, що уможливить підвищення його продуктивнос-
ті приблизно на 25 %. Частка робітників-верстатників у загальній 
чисельності персоналу об’єднання дорівнює 40 %. 
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3. Внаслідок розвитку спеціалізації й кооперування виробництва 
питома вага купованих виробів і напівфабрикатів у розрахунковому 
році, за попередніми розрахунками, має зрости з 23 до 25 %. Це має 
забезпечити певну економію витрат живої праці. 

4. Кількість днів, що мають бути відпрацьовані одним робітником 
протягом року, у розрахунковому році передбачається збільшити з 
245 до 248. За даними звітного року частка виробничих робітників у 
загальній чисельності працівників в об’єднанні становила 82 %. 

5. У звітному періоді втрати від виробничого браку дорівнювали 
2 % від валових витрат на виробництво (собівартості) продукції. У 
наступному році втрати від браку передбачається скоротити вдвічі, 
що має забезпечити зменшення витрат праці в розрахунку на одини-
цю продукції і відповідну економію робочої сили. 

6. Деякі виробничі підрозділи об’єднання передбачається пере-
вести на безцехову структуру управління. Значно підвищиться 
комп’ютеризація планово-економічних, обліково-бухгалтерських та 
інженерних робіт. Буде введено у розрахунковому році автоматизо-
ваний контроль якості продукції і відмінено проведення міжопера-
ційного контролю якості деталей. Здійснення зазначених заходів до-
зволить відносно вивільнити 48 чоловік. 

 
8.18. Визначення необхідного підвищення продуктивності праці 

задля компенсації збільшення тривалості відпусток частини ро-
бітників. Середня тривалість чергової відпустки певної частини ви-
робничих робітників підприємства буде збільшена в розрахунковому 
році з 22 до 25 робочих днів. Реальний фонд робочого часу одного 
робітника з урахуванням збільшеної відпустки становитиме 226 робо-
чих днів. Частка робітників, яким збільшується відпустка, складає  
31 % від загальної кількості працівників. 
Визначити ступінь підвищення продуктивності праці, яке могло 

б компенсувати збільшення тривалості відпусток певної категорії 
робітників підприємства. 

 
8.19. Обчислення підвищення продуктивності праці в резуль-

таті автоматизації виробництва продукції. На підприємстві ра-
ніше за допомогою універсального устаткування 169 робітників вироб-
ляли 850000 одиниць продукції. Після впровадження автоматичної 
лінії чисельність виробничого персоналу скоротилась до 86 чоловік. 
Обчислити підвищення продуктивності праці внаслідок автома-

тизації виробництва продукції. 
 
8.20. Визначення частки приросту обсягу валової продукції за 

рахунок підвищення продуктивності праці і зміни чисельності 
працівників. Визначити розмір (частку) збільшення обсягу випуску 
валової продукції за рахунок підвищення продуктивності праці і змі-
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ни чисельності робітників у звітному періоді на малому підприємстві, 
спираючись на вихідні показники, наведені в табл. 8.12. 

Таблиця 8.12 

ОБСЯГ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ  

РОБІТНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

Показник  
Одиниця вимі-
рювання 

Значення показника 

планове фактичне 

Обсяг валової продукції тис. грн. 400 462 

Середньооблікова чисельність робітників чол. 100 105 

 
8.21. Розрахунок динаміки продуктивності праці та обсягу 

випуску продукції за рахунок зміни рівня використання в часі ро-
бітників підприємства. У київському закритому акціонерному то-
варистві «Каштан» помітно змінилися чисельність робітників, рі-
вень використання робочого часу та виробіток одного робітника в 
різні відтинки часу (рік, доба, година), що підтверджується еконо-
мічними показниками, наведеними за два суміжні розрахункові ро-
ки (1995 і 1996) у табл. 8.13. 

Таблиця 8.13 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЧИСЕЛЬНІСТЬ  

РОБІТНИКІВ І РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ  

В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КАШТАН» 

Показник 

Роки розрахункового 
періоду 

1995 1996 

Чисельність робітників, чол. 729 665 

Відпрацьовано всіма робітниками:   

• тисяч людино-днів 139,0 122,3 

• тисяч людино-год 1048,2 927,0 

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником 190,7 183,9 

Середня тривалість робочої зміни, год 7,54 7,58 

Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 2628,4 9839,6 

Середньодобовий виробіток одного робітника, грн. 13,78 53,50 

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 1,83 7,06 

 
На підставі вихідних даних таблиці розрахувати динаміку проду-

ктивності праці й обсягу продукції за рахунок зміни: а) чисельності 
робітників; б) кількості робочих днів; в) тривалості зміни; г) серед-
ньогодинного виробітку одного робітника. 

 
8.22. Обчислення місячної заробітної плати членів бригади. 

Місячний колективний заробіток виробничої бригади, що працює за 
спільним нарядом, складає 813 грн. Розподіл колективного заробіт-
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ку між членами бригади здійснюється пропорційно до відпрацьовано-
го часу і коефіцієнта трудової участі (КТУ). Робітник Іваненко А. М. 
відпрацював у розрахунковому місяці 18 днів, Петренко Б. М. — 20, 
Коваленко В. О. — 22. Визначені попередньо КТУ відповідно стано-
вили 0,9, 1,0 і 1,1. 
Розрахувати місячну заробітну плату, яку має одержати кожний 

член бригади. 

8.23. Визначення місячної заробітної плати робітника певної 
кваліфікації. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протя-
гом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робо-
чої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 
105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорів-
нює 106 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання 
плану —  
15 %, за кожний відсоток перевиконання плану — 1,5 % від тариф-
ного заробітку. 
Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітни-

ка п’ятого розряду. 

8.24. Розрахунок загальної суми місячного заробітку робітни-
ка, який працює за відрядно-прогресивною системою оплати 
праці. Виробничий робітник промислового підприємства працює за 
відрядно-прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ста-
вка робітника п’ятого розряду становить 8 грн. 48 коп. За перевико-
нання виробничої норми праця робітника оплачується за розцінкою, 
збільшеною на 50 %. 
Розрахувати загальну суму заробітку робітника п’ятого розряду, 

який у розрахунковому місяці виконав виробничу норму на 118 % і 
відпрацював 23 робочі зміни. 

8.25. Визначення загальної суми заробітної плати робітника-
відрядника. На виробничому підприємстві переважає відрядно-
преміальна система оплати праці. Робітник-відрядник протягом роз-
рахункового місяця відпрацював 176 людино-год і виготовив 485 
деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 
людино-год, а розцінка — 29,2 коп. за одну виготовлену деталь. Пе-
редбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: 
за виконання встановленої виробничої норми — 10 %; за кожний від-
соток перевиконання норми — 1,5 % від відрядного заробітку. 
Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітни-

ка-відрядника за місяць. 

8.26. Обчислення місячного заробітку допоміжного робітника 
за посередньо-відрядною системою оплати праці. Обчислити зага-
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льну суму заробітної плати допоміжного робітника, який обслуговує 
основних робітників-відрядників, за розглянутих далі умов праці. 
Установлена норма обслуговування допоміжним робітником 

складає 10 робітників-відрядників. Норма виробітку кожного осно-
вного робітника-відрядника становить 6 виробів за одну зміну трива-
лістю 8 год. За розрахунковий місяць виготовлено 1500 одиниць про-
дукції. Тарифна ставка допоміжного робітника дорівнює 83 коп. за 
годину. Розмір премії за виконання виробничого завдання встановле-
но на рівні 25 % від тарифного заробітку. 

8.27. Розрахунок і порівняльна оцінка місячного заробітку ро-
бітника за різними системами оплати праці. Розрахувати місяч-
ний заробіток робітника за індивідуальної відрядної, відрядно-
преміальної і відрядно-прогресивної системи оплати праці та дати їх 
порівняльну оцінку, якщо відомо: 

1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 годи-
ни, а погодинна тарифна ставка — 55 коп.; 

2) за місяць робітником основного виробництва виготовлено 610 
одиниць продукції; з них прийнято контролером ВТК з першого по-
дання 580 одиниць. Планове завдання робітника на місяць складає 
500 виробів; 

3) преміювання робітників за здачу продукції з першого подання 
здійснюється за спеціальною шкалою (табл. 8.14); 

Таблиця 8.14 

ШКАЛА ПРЕМІЮВАННЯ РОБІТНИКІВ ЗА ЗДАЧУ  

ПРОДУКЦІЇ З ПЕРШОГО ПОДАННЯ 

Здача продукції контролерові ВТК з 
першого подання, % від обсягу виготов-
леної продукції 

100 95 – 100 90 – 95 85 – 90 

Розмір премії, % відрядного заробітку 30 25 14 10 

4) за умови перевиконання планового завдання до 10 % тарифна 
розцінка зростає в 1,5 раза, а в разі більшого — у 2 рази. 

8.28. Визначення місячного заробітку виробничої бригади. Ви-
робнича бригада слюсарів за розрахунковий місяць виконала роботу 
обсягом 967 нормо-год. Середній тарифний розряд робітників бри-
гади дорівнює 3,5. Планове завдання виконано на 103 %. За вико-
нання плану передбачено премію в розмірі 20 % від відрядного за-
робітку бригади, а за кожний відсоток перевиконання планового 
завдання — 2 % заробітку. 
Визначити: 
1) загальну суму місячного заробітку бригади; 
2) питому вагу тарифного заробітку в загальній сумі заробітної 

плати бригади, якщо погодинні тарифні ставки відрядних робітни-
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ків у межах 6-розрядної тарифної сітки становлять відповідно 63, 68, 
75, 85, 97 і 113 коп. 

8.29. Розподіл загального заробітку бригади між окремими її чле-
нами із застосуванням КТУ. Розподілити між окремими членами ви-
робничої бригади загальний заробіток (основна заробітна плата й пре-
мія), що дорівнює 630 грн., з урахуванням відпрацьованого часу, 
присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі (КТУ). 
Потрібну вихідну інформацію наведено в табл. 8.15. 

Таблиця 8.15 

ПРИСВОЄНІ РОЗРЯДИ, ВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЗА МІСЯЦЬ ЧАС,  

ПОГОДИННІ ТАРИФНІ СТАВКИ І КТУ ЧЛЕНІВ ВИРОБНИЧОЇ БРИГАДИ 

Прізвище  
та ініціали 

Присвоєний та-
рифний розряд 

Відпрацьова-
ний за місяць 
час, год 

Погодинна та-
рифна ставка, 

коп. 

 
КТУ 

Петренко А. М. III 168 72 1,1 

Сидоренко О. А. V 176 92 0,9 

Кучеренко В. В. IV 184 81 1,0 

8.30. Обчислення річного фонду заробітної плати виробничого 
цеху підприємства. У виробничому цеху підприємства протягом 
розрахункового року має працювати 20 робітників четвертого роз-
ряду. Тарифна ставка робітника четвертого розряду становить 
96,5 коп. за годину. Річний фонд робочого часу одного робітника 
складає 1815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм у серед-
ньому очікується на рівні 1,2. 
Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху під-

приємства. 
 
8.31. Визначення місячної заробітної плати спеціаліста. Визна-

чити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з такої інформації. 
Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 160 грн. за місяць. За нормаль-
них умов господарювання спеціалісту нараховується премія, розмір 
якої становить 32 % від посадового окладу. У розрахунковому місяці 
спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, 2 дні перебував у відрядженні 
та один день у відпустці без збереження заробітної плати. 

 
8.32. Розрахунок заробітної плати начальника відділу вироб-

ничого підприємства. Начальнику відділу організації праці і заро-
бітної плати виробничого підприємства встановлено посадовий 
оклад у межах 280—330 грн. на місяць. Протягом розрахункового 
місяця начальник ВОП і ЗП відпрацював 21 робочий день з 23 за 
графіком, два дні хворів. 
План поставок продукції підприємство виконало повністю, за що 

передбачається премія начальнику цього відділу у розмірі 37,5 % від 
місячного посадового окладу. За виконання планового завдання по 
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експорту продукції встановлено премію в розмірі 25 % від посадо-
вого окладу. Окрім того, за досягнення в підвищенні ефективності 
виробництва звичайно нараховується премія, розмір якої становить 
30 % від посадового окладу. Проте в розрахунковому місяці за ок-
ремі недоліки в організації праці на підприємстві розмір цієї премії 
знижено на 20 %. 
Розрахувати загальний заробіток начальника ВОП і ЗП підпри-

ємства за місяць. 
 
8.33. Визначення фонду заробітної плати підприємства ме-

тодом прямого рахунку. Розрахувати фонд заробітної плати ВАТ 
«Електромашінструмент» методом прямого рахунку на підставі такої 
вихідної інформації. 

1. Виробнича програма і розцінки за одиницю продукції (роботи) 
наведені в табл. 8.16. 

Таблиця 8.16 

ВИРОБНИЧЕ ЗАВДАННЯ І РОЗЦІНКИ ЗА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ  
(РОБОТИ) ВАТ «ЕЛЕКТРОМАШІНСТРУМЕНТ» НА РОЗРАХУНКОВИЙ РІК 

Найменування продукції і послуг 
Виробнича 
програма 
на рік 

Розцінка за одиницю про-
дукції (роботи), грн.-коп. 

нормованої погодинної 

Вироби, умовних машино-комплектів:    

• А-240-ПІМ 9600 228-60 30-40 

• Б-360-ПІМ 5400 202-30 21-60 

• В-480-ЕЛМ 1200 347-70 40-30 

Запасні частини, тис. грн. 640 88-00 × 

Товари народного споживання, тис. грн. 580 160-00 × 

Послуги капітальному ремонту засобів 
праці, тис. грн. 

 

900 

 

124-00 

 

× 

Інші послуги виробничого характеру, 
тис. грн. 

 

200 

 

116-00 

 

× 

2. Доплати мають становити до фонду заробітної плати: годин-
ного — 14 % від тарифного фонду; денного — 1,5 % від годинного 
фонду заробітної плати; річного — 5,5 % від денного фонду заробіт-
ної плати. 

3. Фонд заробітної плати допоміжних робітників, обчислений 
виходячи зі штатного розкладу і розрахунків по нормованих робо-
тах допоміжного характеру, дорівнює: по основних виробничих це-
хах — 1860 тис. грн.; по допоміжних та обслуговуючих цехах — 
2080 тис. грн. 

4. У звітному році в підрозділах ВАТ працювало 800 керівників і 
спеціалістів, а також 200 службовців з річним фондом заробітної 
плати відповідно 2400 і 300 тис. грн. У розрахунковому році перед-
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бачається чисельність спеціалістів збільшити на 60 чоловік, а служ-
бовців зменшити на 20 чоловік. 

5. Розрахунковий фонд заробітної плати працівників соціальної 
сфери підприємства складає 180 тис. грн., позаоблікового персона-
лу — 60 тис. грн. 

 
8.34. Обчислення фонду заробітної плати першого та останньо-

го року розрахункового періоду методом укрупнених розрахунків на 
основі нормативної трудомісткості продукції. Необхідна вихідна 
інформація для укрупнених розрахунків загального фонду заробітної 
плати по державній корпорації «Укрспецматеріали» наведена в табл. 
8.17. На її підставі:  

1) визначити абсолютну величину фонду заробітної плати пер-
шого та останнього року розрахункового періоду для корпорації, 
використавши метод укрупнених розрахунків зміни базисної норма-
тивної трудомісткості продукції; 

2) розрахувати і порівняти коефіцієнти збільшення фонду заробі-
тної плати першого та останнього року розрахункового періоду. 

Таблиця 8.17 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ УКРУПНЕНИХ РОЗРАХУНКІВ 

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДК «УКРСПЕЦМАТЕРІАЛИ» 

Порядко-
вий но-
мер під-
приємст-
ва, що 
входить 
до складу 
корпо-
рації 

Фонд за-
робітної 
плати ба-
зисного 
періоду, 
тис. грн. 

Рік розрахункового періоду 

Перший Останній 

Зростання 
обсягу про-
дукції за ба-
зисною нор-
мативною 
трудоміст-
кістю, % до 
базисного 
періоду 

Зниження 
витрат на 
заробітну 
плату в ро-
зрахунку на 
одну годину 
нормативної 
трудоміст-
кості, % до 
базисного 
періоду 

Зростання 
обсягу про-
дукції за ба-
зисною нор-
мативною 
трудоміст-
кістю, % до 
базисного 
періоду 

Зниження вит-
рат на заробіт-
ну плату в ро-
зрахунку на 
одну годину 
нормативної 
трудомісткос-
ті, % до базис-
ного періоду 

1 2400 8 5 38 22 

2 3050 7 4 32 20 

3 3400 5 2 21 12 

4 2850 9 4 40 18 

5 3150 6 2 27 15 

6 3640 4 3 18 16 

7 2760 9 7 39 24 

8 4080 7 6 34 23 

9 3520 5 3 23 15 

10 2800 4 7 19 25 
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8.35. Обгрунтування розміру премії за економію матеріальних 
ресурсів на виробничому підприємстві. На виробничому підприєм-
стві «Металіст» передбачається започаткувати преміювання бригад 
робітників за економію наждачних кругів. Середньомісячна кіль-
кість металу, що за існуючою технологією потребує механічного за-
чищення, становить 3520 т. Норматив витрати наждачних кругів у 
розрахунку на 1 т металу складає 0,5 штуки. Купівельна ціна одного 
наждачного круга дорівнює 4,8 грн. Середньомісячна заробітна пла-
та виробничої бригади за тарифом за останні три місяці роботи ста-
новила 1800 грн. 
Обгрунтувати розмір премії у відсотках до тарифного заробітку 

таким чином, щоб між величиною зниження нормативу витрати 
наждачних кругів і коефіцієнтом економічної ефективності систе-
ми преміювання існувала відповідна залежність, яка наведена в 
табл. 8.18. 

Таблиця 8.18 

ПРИЙНЯТНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ЗНИЖЕННЯМ НОРМАТИВУ ВИТРАТИ 

 НАЖДАЧНИХ КРУГІВ І КОЕФІЦІЄНТОМ ЕФЕКТИВНОСТІ 
 СИСТЕМИ ПРЕМІЮВАННЯ, ЩО МАЄ БУТИ  

ЗАБЕЗПЕЧЕНА В ПРОЦЕСІ ЇЇ ПОБУДОВИ 

Зниження нормативу  
витрат наждачних кругів, % 

Коефіцієнт економічної  
ефективності системи преміювання 

від 1 до 3 0,3 

від 4 до 6 0,2 

від 7 до 10 0,1 

 
8.36. Визначення ефективності діючої системи преміювання 

за перевиконання технічно обгрунтованих норм виробітку. За іс-
нуючої практики господарювання виробнича бригада робітників, 
яка виготовляє найважливіший комплект деталей для електричного 
двигуна, преміюється з фонду матеріального заохочення підприємс-
тва за перевиконання діючих технічно обгрунтованих норм виробіт-
ку в розмірах, зазначених у табл. 8.19. 

Таблиця 8.19 

ШКАЛА ПРЕМІЮВАННЯ ЗА ПЕРЕВИКОНАННЯ  

ТЕХНІЧНО ОБГРУНТОВАНИХ НОРМ ВИРОБІТКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ «ЕЛЕКТРОДВИГУН», % 

Ступінь виконання норм виробітку 100 105 110 125 

Премія до відрядного заробітку — 5 10 25 

 
Норма виробітку за місяць становить 625 комплектів деталей, а 

відрядна заробітна плата відповідно до тарифу за виконання норми 
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виробітку — 800 грн. Постійна частина накладних витрат, що при-
падає на даний вид продукції (комплект деталей) у розрахунку на 
місяць, складає 1180 грн. 
Визначити ефективність діючої системи преміювання, розраху-

вавши з цією метою коефіцієнт її економічної ефективності для різ-
них рівнів перевиконання норм виробітку. 

 
8.37. Розрахунок економічної ефективності застосування бри-

гадної форми організації та оплати праці. В акціонерному това-
ристві «Орбіта» на дільниці складання приладів створено виробничу 
бригаду робітників-складальників. Вихідні показники, необхідні для 
економічних розрахунків ефективності застосування колективної 
організації та оплати праці, представлено в табл. 8.20. 

Таблиця 8.20 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ  БРИГАДНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В АТ «ОРБІТА» 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 
Величи-
на 

Виробнича програма бригади на рік тис. шт. 75 

Комплексна норма часу на складання одного приладу: нормо-год  

• до створення бригади  1,05 

• після створення бригади  0,89 

Колективна розцінка за складання одного приладу: грн.  

• до створення бригади  1,70 

• після створення бригади  1,65 

Абсолютне зниження втрат робочого часу після ство-

рення бригади 

 

нормо-год 
 

12400 

Річний фонд робочого часу одного робітника год 1830 

 
Визначити показники, що комплексно характеризують ефектив-

ність застосування колективної (бригадної) форми організації та оп-
лати праці: 

1) відносне зниження трудомісткості складальних робіт; 
2) зростання продуктивності праці; 
3) умовне вивільнення чисельності робітників за рахунок зни-

ження втрат робочого часу; 
4) економію тарифного фонду заробітної плати. 
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Розділ 9 

ПОТОЧНІ ВИТРАТИ І ЦІНИ  

НА ПРОДУКЦІЮ (ПОСЛУГИ)  

 
 
 
 
9.1. Складання кошторису витрат на виробництво за їх еко-

номічними елементами. Виробничо-торговельна фірма «Славу-
тич» очікує досягти у розрахунковому році рівня найважливіших 
показників своєї діяльності, наведених у табл. 9.1. 

 
Таблиця 9.1 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ 

 ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ФІРМИ «СЛАВУТИЧ», тис. грн. 

Показник 
Базисний  
рік 

Розрахунковий 
рік 

Матеріальні витрати на виробництво продукції 9100 10000 

Амортизаційні відрахування 760 800 

Витрати на оплату праці 3740 3800 

Інші поточні витрати 195 200 

Виручка від реалізації товарної продукції 17280 19200 

Доходи від одержання виплат за відсотками 80 100 

Витрати на виплату відсотків 345 400 

 
1. Скласти кошторис витрат на виробництво за економічними 

елементами для розрахункового періоду. 
2. Обчислити відсоток зниження питомих витрат на виробництво 

(в розрахунку на 1 гривню виручки від реалізації продукції). 
 
9.2. Обчислення кошторису витрат на виробництво, собівар-

тості валової і товарної продукції. Окремі структурні елементи 
кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної 
продукції підприємства в базисному періоді, а також динаміка цих 
елементів у розрахунковому році наводяться в табл. 9.2. 
На основі наведених у таблиці вихідних показників належить ро-

зрахувати (для обох порівнюваних років): 
1) кошторис витрат на виробництво; 
2) валові витрати на виробництво (собівартість) валової про- 

дукції; 
3) повну собівартість товарної продукції підприємства. 
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Таблиця 9.2 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ 

НА ВИРОБНИЦТВО, СОБІВАРТОСТІ ВАЛОВОЇ І ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Елементи витрат 
Абсолютна вели-
чина базисного ро-

ку, тис. грн. 

Збільшення (змен-
шення) у розраху-
нковому році, % 

1. Матеріальні витрати 10420 + 3,8 

2. Витрати на оплату праці 4100 + 12,5 

3. Відрахування на соціальні потреби 1780 + 12,5 

4. Амортизація основних фондів 1600 — 

5. Інші витрати на виробництво 900 + 10,0 

6. Витрати, які не включаються у вироб-

ничу собівартість продукції 
 

800 

 

+ 9,0 

7. Заміна залишків витрат майбутніх пе-
ріодів (приріст віднімається, зменшення 
додається) 

 
+ 300 

 
– 8,3 

8. Зміна залишків резерву майбутніх пла-
тежів (приріст додається, зменшення від-
німається) 

 
+ 40 

 
– 10,0 

9. Зміна залишків незавершеного вироб-
ництва (приріст віднімається, зменшення 
додається) 

 
+ 100 

 
– 150,0 

10. Позавиробничі витрати 680 + 4,0 

9.3. Визначення прямих і непрямих витрат на виробництво, 
виробничої та повної собівартості одиниці продукції. У звітному 
році підприємство мало такі витрати в розрахунку на одну велико-
габаритну пральну машину, грн.: 

• сировина і матеріали, енергія технологічна  — 132,00; 
• основна заробітна плата виробничих робітників  — 95,00; 
• додаткова заробітна плата виробничих робітників  — 30,00; 
• відрахування у фонд соціального страхування  — 46,25; 
• витрати на утримання та експлуатацію устаткування  — 76,00; 
• покупні вироби і напівфабрикати  — 8,00; 
• загальновиробничі витрати  — 14,60; 
• загальногосподарські витрати  — 17,00; 
• інші виробничі витрати  — 2,00; 
• позавиробничі (комерційні) витрати  — 72,50. 
На підставі наведених даних визначити: 
1) абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробницт-

во пральних машин; 
2) виробничу та повну собівартість виготовлення однієї пральної 

машини; 
3) відсоткове співвідношення прямих і непрямих витрат у струк-

турі повної собівартості пральної машини, якщо прямі витрати 
складають приблизно половину позавиробничих витрат. 
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9.4. Розрахунок загальних і питомих витрат на виробництво 
продукції в інтеграційному утворенні за звітний та наступний 
за ним роки. В інтеграційному утворенні — великому виробничому 
об’єднанні «Укркорспецмаш» виокремлені конкретні вихідні дані, 
які необхідні для економічних розрахунків. 

1. Очікувані показники звітного року. 
1.1. Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання має ста-

новити 85860 тис. грн. 
1.2. Витрати на виробництво продукції мають характеризуватися 

такими даними, тис. грн.: 
• сировина та основні матеріали  — 33000; 
• допоміжні матеріали  — 3000; 
• паливо зі сторони  — 1600; 
• енергія зі сторони  — 1300; 
• заробітна плата  — 19700; 
• відрахування на соціальне страхування  — 7289; 
• амортизація основних фондів  — 5880;  
• інші грошові витрати  — 1200. 
1.3. Витрати на роботи і послуги непромислового характеру, що 

не включаються у виробничу собівартість продукції, мають стано-
вити 2500 тис. грн., приріст витрат майбутніх періодів — 800 тис. 
грн., приріст залишків незавершеного виробництва — 520 тис. грн., 
позавиробничі витрати — 1360 тис. грн. 

1.4. Відносна структура витрат на сировину та основні матеріали 
має такий склад, %: 

• чорні метали  — 50; 
• кольорові метали  — 15; 
• комплектуючі вироби  — 20; 
• пиломатеріали  — 5; 
• інші види сировини  — 10. 
1.5. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу 

об’єднання не повинен перевищувати 19400 тис. грн. 
1.6. Очікуване співвідношення постійних і змінних витрат наве-

дено в табл. 9.3. 
Таблиця 9.3 

ОЧІКУВАНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОСТІЙНИХ  

І ЗМІННИХ ВИТРАТ ЗА ОКРЕМИМИ ЇХ ЕЛЕМЕНТАМИ, % 

Елемент витрат 
Частка витрат 

постійних змінних 

Допоміжні матеріали 40 60 

Паливо 25 75 

Енергія 10 90 

Інші грошові витрати 60 40 
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2. Прогнозовані показники наступного за звітним року. 
2.1. Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання заплано-

вано збільшити на 10 %. При цьму 80 % приросту обсягу продукції 
має бути забезпечено за рахунок підвищення продуктивності праці. 

2.2. Розмір скорочення норм витрати окремих видів матеріальних 
ресурсів у прогнозованому періоді становитиме, %: 

• чорні і кольорові метали  — 7; 
• комплектуючі вироби  — 2; 
• пиломатеріали  — 4; 
• інші основні матеріали  — 3; 
• допоміжні матеріали  — 4; 
• паливо  — 6; 
• енергія  — 12. 
2.3. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу 

об’єднання в наступному році має збільшитися на 4 %, а працівни-
ків соціальної сфери та позаоблікового персоналу залишиться на рівні 
звітного року. 

2.4. Балансова вартість основних фондів виробничого об’єд-
нання на початок наступного за звітним року має скласти 
49000 тис. грн. Уведення в дію нових основних фондів вартістю 
2000 тис. грн. очікується в другому півріччі. Вилучення спрацьо-
ваних і застарілих засобів праці в розмірі 400 тис. грн. передбача-
ється в останньому кварталі поточного року. Середня норма амор-
тизаційних відрахувань — 12 %. 

2.5. Загальний обсяг витрат на роботи і послуги непромислового 
характеру, що не включаються до складу валової продукції (вироб-
ничої собівартості), має зменшитися на 200 тис. грн., а позавироб-
ничі витрати збільшаться лише на 2 %. 

2.6. Витрати майбутніх періодів збільшаться на 12 % від рівня 
витрат звітного року; приріст залишків незавершеного виробництва 
має бути на 175 тис. грн. більшим порівняно зі звітним роком. 
На основі наведених вихідних показників потрібно розрахувати і 

зіставити за два суміжні роки: 
1) кошторис витрат на виробництво за первісними економічними 

елементами; 
2) загальні витрати на виробництво валової продукції; 
3) повну собівартість товарної продукції; 
4) витрати на 1 гривню товарної продукції. 
 
9.5. Зведений розрахунок зниження поточних витрат на 1 

гривню товарної продукції за окремими групами техніко-еконо-
мічних чинників. Вихідна інформація, яка необхідна для подаль-
ших економічних розрахунків:  

1. Товарна продукція виробничого підприємства «Генератор» у 
розрахунковому році становитиме 30200 тис. грн. 
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2. Фактичні витрати на 1 гривню товарної продукції у звітному 
році становили 85 коп. 

3. У розрахунковому році очікувана економія поточних витрат за 
окремими групами техніко-економічних чинників може становити, 
тис. грн.: 

• підвищення технічного рівня виробництва   — 280; 
• поліпшення організації виробництва і праці 

 в основних цехах підприємства  — 130; 
• зміна обсягу і структури виробництва  — 570. 
4. Здійснення заходів щодо освоєння та активного підвищення 

якості нових виробів обумовить збільшення валових витрат на 
480 тис. грн. 

5. Зміна цін на деякі види матеріальних ресурсів та умов їх поста-
чання на підприємство зумовить зниження собівартості товарної про-
дукції приблизно на 94 тис. грн., а деяке передбачуване підвищення цін 
на виготовлювані вироби відповідно до кон’юнктури ринку спричи-
ниться до збільшення обсягу товарної продукції на 220 тис. грн. 
Визначити: 
1) собівартість товарної продукції розрахункового року, виходя-

чи з фактичного рівня витрат на 1 гривню товарної продукції у звіт-
ному році; 

2) сумарну економію витрат на виробництво товарної продукції, 
обумовлену дією різних техніко-економічних чинників; 

3) собівартість товарного випуску розрахункового року за цінами 
та умовами базисного (звітного) року; 

4) витрати на 1 гривню товарної продукції в розрахунковому ро-
ці і відсоток їхнього зниження порівняно зі звітним роком. 

9.6. Складання калькуляції одиниці продукції. Скласти очікува-
ну калькуляцію одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. 
За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів 
на одиницю виробу мають становити: сталі — 3,2 кг; бронзи — 0,8 кг. 
Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 980 і 4000 грн. за 
1 т. Основна заробітна плата виробничих робітників складатиме 
1,5 грн., додаткова заробітна плата — 12 % від основної, а відраху-
вання на соціальне страхування встановлені на рівні 37 % від основ-
ної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та ут-
римання устаткування очікуються в розмірі 90 % і 
загальновиробничі витрати — 60 % від основної заробітної плати. 

9.7. Визначення собівартості одиниці продукції, вироблюваної 
з комплексної сировини. Повна собівартість усієї виробленої зі 
смоли продукції становить 37600 тис. грн. Кількість основних про-
дуктів, одержаних протягом звітного року, характеризується даними 
табл. 9.4. 
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Таблиця 9.4 

ВИДИ І КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТІВ, ОДЕРЖУВАНИХ  

У ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ СМОЛИ 

Вид продукту Вироблено, т 
Коефіцієнт зведення 
до одного продукту 

Пек кам’яновугільний 38500 1,0 

Мастило антраценове 12300 2,0 

Мастило знефенолене 6800 2,0 

Мастило поглинальне 3600 2,5 

Нафталін 100 %-й 2500 4,2 

 
Визначити собівартість однієї тонни кожного з одержаних видів 

продуктів у процесі комплексної переробки вихідної сировини. 
 
9.8. Складання планової калькуляції одиниці продукції, одержу-

ваної внаслідок товарообмінної операції. Фірма «Інтерконтракт» 
здійснила товарообмінну (бартерну) операцію — обміняла 2500 т бе-
нзину (вартістю 220 дол. США за 1 т) на певну кількість насіння со-
няшнику. Коефіцієнт обміну бензину на насіння соняшнику дорівнює 
1,5. При цьому плата за розподіл паливно-мастильних матеріалів ста-
новить 2 % від загального обсягу їх поставок. 
Одержане по бартеру насіння соняшнику перероблюється на 

олієжиркомбінаті. У процесі переробки виготовляється соняшникова 
олія і шрот. Коефіцієнти виходу олії та шроту з насіння соняшни-
ку — відповідно 0,42 і 0,39, а коефіцієнт, що враховує втрати олії в 
процесі її відстою, — 0,998. 
На здійснення бартерної операції фірма «Інтерконтракт» узяла 

банківський кредит на суму 150 тис. дол. США на 450 днів. Плата за 
користування банківським кредитом складає 18 % річних. 
Вартість транспортування 1 т насіння соняшнику від місця його 

закупівлі до місця переробки становить 12,4 дол. США. Загальнофір-
мові витрати дорівнюють 10,75 % від обсягу продажу продукції 
(924559 дол. США). Частки валових витрат, віднесених на собівар-
тість олії та шроту, складають відповідно 92 і 8 %. 
На підставі наведеної вихідної інформації скласти планову каль-

куляцію 1 т соняшникової олії та шроту. 
 
9.9. Аналітична оцінка зниження собівартості продукції, обу-

мовленого збільшенням обсягу виробництва. Потрібно установити 
можливий відсоток зниження собівартості річного випуску виробу 
А за рахунок збільшення обсягу виробництва, користуючись такими 
вихідними показниками звітного і наступного за ним року: 

• випуск виробу А за рік, шт.  — 50000; 
• збільшення обсягу виробництва в наступному році, % — 20; 
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• умовно-постійні витрати на річний випуск виробу А 
 у звітному році, грн.  — 35000; 

• збільшення умовно-постійних витрат у наступному році, % — 4; 
• валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці 

 продукції у звітному році, грн.  — 6,6. 
 
9.10. Розрахунок впливу окремих чинників на зміну собіварто-

сті продукції. Обсяг виробництва товарної продукції виробничого 
об’єднання «Віта-Інтар» у базисному році становив 38000 тис. грн. 
Упродовж наступного року передбачається збільшити обсяг випуску 
товарної продукції на 12 %. 
Прямі і непрямі витрати як складові елементи собівартості това-

рної продукції базисного року мають такі розміри, тис. грн. : 
• сировина і матеріали  — 15800; 
• енергія технологічна  — 1900; 
• основна заробітна плата виробничих робітників  — 5900; 
• додаткова заробітна плата виробничих робітників  — 800; 
• відрахування на соціальні потреби  — 2110; 
• утримання та експлуатація машин і устаткування  — 990; 
• загальновиробничі витрати  — 1800; 
• загальногосподарські витрати  — 1200; 
• підготовка та освоєння виробництва  — 1400; 
• позавиробничі витрати (витрати на маркетинг)  — 900. 
Структуру матеріальних та енергетичних витрат за базисний рік, 

а також розмір зміни норм витрат і купівельних цін у розрахунково-
му році наведено в табл. 9.5. 

Таблиця 9.5 

ЧАСТКА ОКРЕМИХ ВИТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
БАЗИСНОГО РОКУ, ЗМІНА НОРМ ВИТРАТИ І ЦІН  

У РОЗРАХУНКОВОМУ РОЦІ, % 

Елементи окремих витрат 

Частка у 
собівартос-
ті базисно-
го року 

Зниження 
норм ви-
трат у роз-
рахунко-
вому році 

Зменшення 
 «–», збіль-
шення «+» цін 
у розрахунко-
вому році 

Сировина 21,0 4,0 + 8,0 

Основні матеріали 27,2 2,0 – 5,0 

Технологічна енергія 5,8 6,0 + 10,0 

Умовно-постійні витрати (без амортизації) 13,7 × × 

Амортизаційні відрахування 5,5 × × 

 
У розрахунковому році має бути досягнуто підвищення продук-

тивності праці виробничих робітників на 8 % і середньорічної заро-
бітної плати робітників на 4 %. Впровадження заходів щодо підви-
щення технічного рівня та збільшення обсягу виробництва вимага-
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тимуть збільшення чисельності виробничих робітників на 3 % і суми 
амортизаційних відрахувань на 5 %. 
На підставі наведених даних розрахувати витрати на 1 гривню то-

варної продукції і відсоток їх зниження порівняно з базисним періодом. 
 
9.11. Обчислення зниження собівартості продукції за рахунок 

випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порі-
вняно зі збільшенням заробітної плати. У звітному періоді на ви-
робничому підприємстві «Лакма» середньомісячний виробіток од-
ного робітника становив 300 фізичних одиниць продукції, а в 
розрахунковому році передбачається його збільшити на 16 %. При 
цьому середньомісячна заробітна плата звітного року досягла 
220 грн. і в розрахунковому році вона має збільшитися на 8 %. Час-
тка заробітної плати з нарахуванням на соціальне страхування в очі-
куваній собівартості товарної продукції дорівнюватиме 32 %. 
Кількісно визначити відносне зниження собівартості річного об-

сягу продукції за рахунок випереджаючих темпів підвищення про-
дуктивності праці порівняно з підвищенням заробітної плати. 

 
9.12. Визначення собівартості (валових витрат на виробни-

цтво) і відпускної ціни одиниці продукції. На виробничому підпри-
ємстві продукуються вироби, на виготовлення одиниці яких витра-
чається 60 т чавуну. Покупна ціна останнього становить 750 грн. за 
одну тонну. Технологічно неминучі відходи металу складають 30 % 
від його маси. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю 
продукції дорівнює 6 грн., додаткова заробітна плата — 6 % від ос-
новної зарплати, а відрахування на соціальне страхування — 37 % 
від суми основної і додаткової заробітної плати. 
Загальновиробничі витрати по підприємству становлять 2000 тис. 

грн., загальногосподарські — 700 тис. грн. Загальна сума заробітної 
плати основних виробничих робітників за відрядними розцінками 
складає 1000 тис. грн. Позавиробничі витрати передбачаються в роз-
мірі 2 % від величини виробничої собівартості виробу. Очікуваний 
прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 15 % 
від повної її собівартості. 
Визначити повну собівартість і відпускну ціну одиниці продуко-

ваного на підприємстві виробу. 
 
9.13. Обчислення точки беззбитковості виробництва. Обчислити 

точку беззбитковості виробництва на промисловому підприємстві, ви-
користовуючи таку інформацію. Виробнича потужність підприємства, 
яке виробляє один вид продукції, становить 650 тис. од. на рік, а над- 
ходження від реалізації виробів — 2600000 грн. Постійні витрати на 
виробництво складають 900000 грн., змінні витрати — 1360000 грн. 
Розв’язання задачі здійснити аналітичним і графічним методами. 
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9.14. Визначення обсягу виробництва, що відповідає точці без-
збитковості, і розміру додаткового прибутку за умови зміни 
структури валових витрат. Поточний обсяг реалізації продукції 
підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 
15000 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні 
витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 12 грн., а 
постійні витрати на весь річний випуск продукції — 80000 грн. 
Розрахувати: 
1) точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний 

і графічний методи розрахунків; 
2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за 

умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 
20000 грн. 

 
9.15. Розрахунок критичного обсягу реалізації продукції на ос-

нові структури валових витрат на її виробництво. На державних 
підприємствах «Оріана», «Ровента» та «Юніон» виробництво опи-
нилося у несприятливих ринкових умовах господарювання. У зв’яз-
ку з цим виникла необхідність визначення мінімального (критично-
го) обсягу реалізації продукції на основі структури валових витрат на 
її виробництво (собівартості). Величини змінних і постійних поточ-
них витрат на цих підприємствах наведено у табл. 9.6. Через два роки 
економічна ситуація на них має поліпшитися і для забезпечення но-
рмальної їх діяльності потрібно одержувати на початку очікуваного 
періоду прибуток, що дорівнює 10 % собівартості продукції. 

Таблиця 9.6 

ЗМІННІ І ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
 НА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У РОЗРАХУНКОВОМУ РОЦІ, тис. грн. 

Витрати ДП «Оріана» ДП «Ровента» ДП «Юніон» 

Змінні  48980 66400 73750 

Постійні  32720 39800 41300 

На підставі наведеної вихідної інформації, розрахувати критич-
ний обсяг реалізації продукції по кожному підприємству за умови 
господарювання, що склалася нині і зміниться у найближчій перс- 
пективі (через два роки). 

 
9.16. Визначення мінімального річного обсягу продукції, що за-

безпечує беззбитковість виробництва. На малому підприємстві 
витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 4000 тис. 
грн. на рік, а витрати на управління, інженерне і виробничо-
господарське обслуговування та амортизаційні відрахування — 
3000 тис. грн. Змінні витрати на один виріб складають 200 грн., його 
продажна ціна — 300 грн. 
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Визначити мінімальний обсяг випуску продукції на рік, який за-
безпечує беззбитковість виробництва. 

9.17. Визначення впливу зміни ціни на сировину на критичний 
обсяг випуску продукції. На виробничому підприємстві в першому 
кварталі поточного року змінні витрати в розрахунку на одиницю 
продукції склали 950 грн., ціна одиниці виробу — 1250 грн., загаль-
ні постійні витрати — 500000 грн. Протягом другого кварталу цього 
ж року ціна на вихідну сировину підвищилась на 10 %, що обумови-
ло збільшення змінних витрат на такий самий відсоток. 
Визначити, як зміна ціни на вихідну сировину вплинула на кри-

тичний обсяг випуску продукції. 

9.18. Обчислення ступеня впливу зміни ціни на виріб на кри-
тичний обсяг його випуску. Продажна ціна на виготовлюваний ви-
ріб, яка в першому кварталі становила 200 грн., у другому кварталі 
підвищилась на 10 %. Постійні витрати складають 2000 тис. грн. 
Питомі змінні витрати — 60 грн. 
Обчислити ступінь впливу зміни ціни на критичний обсяг випус-

ку продукції. 

9.19. Визначення залежності величини критичного обсягу 
продукції від збільшення постійних витрат на її виробництво. 
Промислове підприємство виробляє продукцію одного найменуван-
ня та реалізує її на внутрішньому ринку за ціною 230 грн. за одини-
цю. Питомі змінні витрати становлять 180 грн. Постійні витрати 
становлять разом 550000 грн. Внаслідок підвищення орендної плати 
постійні витрати збільшились на 8 %. Крім того, кон’юнктура внут-
рішнього ринку спричинила зниження продажної ціни на продукцію 
підприємства на 5 %. 
Визначити, яким чином збільшення постійних витрат і зниження 

продажної ціни на продукцію вплинуть на розрахункову величину 
критичного її обсягу, який треба виготовляти на підприємстві. 

9.20. Розрахунок критичного обсягу виробництва нового для 
підприємства виду продукції. Київський державний завод «Авіант» 
започаткував виробництво пральних машин-автоматів «Либідь». 
Валові витрати на виробництво (собівартість) однієї пральної ма-
шини складають (складає) 140,06 грн. Частка постійних витрат у ва-
лових витратах дорівнює 15 %. Продажна ціна пральної машини-
автомата «Либідь» становить 200 грн., а річна програма випуску но-
вих побутових машин — 250000 шт. 
Визначити критичний обсяг виготовлення пральних машин-авто-

матів «Либідь», перевищення якого починає забезпечувати прибутко-
вість нового виробництва, двома способами (аналітично-розрахун-
ковим і графічним). 
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9.21. Визначення максимально можливої ціни на імпортну 
продукцію методом зворотної калькуляції. Торговельна фірма 
«Венчур» економічно обгрунтовує доцільність імпорту технічно до-
сконаліших телефонних апаратів з іншої країни Європи. За поперед-
німи розрахунками, таку імпортовану продукцію можна буде прода-
вати у вітчизняній торговельній мережі по 80 грн. за одиницю. При 
цьому частка покриття у складі ціни товару має становити щонай-
менше 30 %. Окремі елементи витрат, пов’язаних з імпортом і про-
дажем телефонних апаратів, такі: 

• фрахт до митниці — 6 гривень за одиницю; 
• мито — 10 відсотків від оподатковуваної вартості продукції; 
• фрахт від митниці до складу покупця товару — 3 гривні за 

одиницю; 
• комісійні витрати покупцям — 5 відсотків від продажної ціни 

телефонних апаратів. 
Визначити за методом складання зворотної калькуляції найбіль-

шу ціну за один телефонний апарат, за якою торговельна фірма 
«Венчур» могла б купувати цей товар. 

 
9.22. Обчислення верхньої межі ціни франко-склад поста-

чальника на імпортовану складну побутову техніку. Одна з 
українських автозакупівельних фірм проводить маркетингове до-
слідження щодо економічної вигідності придбання за імпортом і 
реалізації у роздрібній торговельній мережі України сучасні ві- 
деокамери за ціною 500 доларів за одиницю. Фрахт до вітчизня-
ного митного кордону становить 40 доларів за одиницю продук-
ції, а податок на імпорт — 10 % від суми ціни франко-склад пос-
тачальника та вартості фрахту до митного кордону країни-
покупця. 
Економічно обгрунтувати максимально допустиму ціну на імпо-

ртні відеокамери, за якою вітчизняна оптозакупівельна фірма може 
їх закуповувати, якщо дохід від комерції має дорівнювати 25 % від 
ціни реалізації. 

 
9.23. Обгрунтування проекту продажної ціни на новий виріб. 

Підготовлений до серійного виробництва новий виріб А може виго-
товлятися на кількох промислових підприємствах. Валові витрати 
на виробництво (собівартість) нового виробу на окремих підприємс-
твах представлено в табл. 9.7. Прийнятна для підприємств-проду-
центів норма рентабельності нового виробу дорівнює 17 %. 

На підставі наведених вихідних показників розрахувати: 
1) середньозважені валові витрати на виробництво нового виробу 

на можливих підприємствах-продуцентах; 
2) проектну величину продажної ціни нового виробу. 
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Таблиця 9.7 

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ВАЛОВИХ ВИТРАТ  

НА ВИРОБНИЦТВО НОВОГО ВИРОБУ  

НА ОКРЕМИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Група калькуляційних статей витрат 

Підприємство 

«Ніко-
аван-
гард» 

«Про-
мінь» 

«Старт-
верти-
каль» 

«Тав-
рида» 

Прямі матеріальні витрати, грн. 176,50 175,50 177,0 180,0 

Заробітна плата виробничих робітників з 
відрахуваннями на соціальне страхуван-

ня, грн. 

 

108,50 

 

103,75 

 

105,0 

 

112,5 

Посередні (непрямі) виробничі витрати, 

грн. 388,75 385,00 386,5 395,0 

Позавиробничі витрати, грн. 26,25 28,75 27,5 26,5 

Максимально можливий річний випуск 
виробів, шт. 6000 8000 7200 1800 

 
9.24. Установлення надбавки до базової продажної ціни за як-

ість продукції. Річний економічний ефект від виробництва і викорис-
тання нового силового трансформатора становить 3500 грн. Установ-
лена базова продажна ціна цього виробу дорівнює 11500 грн., у тому 
числі нормативний прибуток у ціні — 1800 грн. Шкалу диференціації 
надбавок залежно від питомої ефективності нових видів продукції на-
ведено в табл. 9.8. 

Таблиця 9.8 

ШКАЛА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВКИ  

ДО БАЗОВОЇ  ПРОДАЖНОЇ ЦІНИ НОВИХ ВИРОБІВ  

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЇХ ЯКОСТІ 

Співвідношення економіч-

ного ефекту і базової про-
дажної ціни, % 

Розмір надбавки до продажної ціни,  
% до нормативного прибутку за 

досягнення мінімальної 
межі інтервалу 

кожну одиницю  
всередині інтервалу 

15 — 35 50 0,20 

36 — 55 54 0,25 

56 — 75 59 0,30 

76 — 95 65 0,35 

96 — 115 72 0,45 

116 — 135 81 0,60 

136 — 155 93 0,75 

156 — 175 108 0,85 

Понад 175 125 — 
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Користуючись вихідною інформацією, визначити: 
1) економічний ефект від виробництва і використання нового си-

лового трансформатора в розрахунку на одну гривню його продаж-
ної ціни; 

2) абсолютну та відносну величину надбавки до базової продаж-
ної ціни. 

 
9.25. Прогнозування граничної ціни на новий виріб. Спеціальне 

конструкторське бюро верстатобудівного об’єднання «Верстат-
автомат» одержало технічне завдання на розробку нової моделі то-
карно-гвинторізного верстата з числовим програмним управлінням 
(ЧПУ). У технічному завданні зазначено, що нова модель верстата 
має бути продуктивнішою за замінювану модель в 1,4 раза, а строк 
його служби потрібно збільшити з 8 до 10 років. Це зумовить зни-
ження щорічних експлуатаційних витрат у споживачів приблизно на 
400 грн. Продажна ціна базової моделі верстата з ЧПУ становить 
24000 грн. 
Попередні розрахунки з використанням методу питомих показ-

ників дозволяють зробити застереження про те, що матеріальні ви-
трати на вироблення нової моделі верстата не повинні перевищувати 
20400 грн., а заробітна плата основних виробничих робітників, яка 
обчислена за трудомісткістю виробництва нової продукції, — 
2180 грн. При цьому загальновиробничі і загальногосподарські витра-
ти підприємства-виготовлювача протягом кількох останніх років у се-
редньому дорівнювали відповідно 130 і 80 % від основної заробітної 
плати, а позавиробничі витрати — 2 % від виробничої собівартості. 
Норма рентабельності (прибутковості) по даній групі продукції за іс-
нуючих умов господарювання складає 14 % від повної собівартості но-
вого виробу. 
На підставі наведених даних: 
1) обчислити прогнозну (очікувану) собівартість нової моделі 

верстата з ЧПУ; 
2) розрахувати величину граничної ціни нової моделі верстата з 

ЧПУ; 
3) визначити коефіцієнт відносного здешевлення виробництва но-

вої моделі верстата з нормативним його значенням, установленим на 
рівні 0,85, задля перевірки економічної обгрунтованості граничної ці-
ни на новий виріб. 

 
9.26. Визначення відпускної ціни одиниці продукції. Відкрите 

акціонерне товариство «Спецприлад» виготовляє певну номенкла-
туру наукових і побутових приладів, у тому числі рефрактометри 
ручні РР-2 та холодильники-бари. Окремі елементи витрат на вироб-
лення одиниці виробів наведено в табл. 9.9.  
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Таблиця 9.9 

ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ОДИНИЦІ  
РЕФРАКТОМЕТРІВ РУЧНИХ І ХОЛОДИЛЬНИКІВ-БАРІВ  

У ВАТ «СПЕЦПРИЛАД» 

Статті калькуляції 
Одиниця ви-
мірювання 

Рефрактометр 
ручний РР-2 

Холодиль-
ник-бар 

Сировина та матеріали грн. 16,31 35,43 

Покупні комплектувальні вироби і  
напівфабрикати 

 

грн. 

 

58,64 

 

78,88 

Основна заробітна плата грн. 5,73 15,00 

Додаткова заробітна плата % 11,0 11,0 

Відрахування на соціальне страху-

вання % 37,0 37,0 

Витрати на утримання та експлуатацію 

устаткування 
 

% 

 

250,0 

 

250,0 

Цехові витрати % 200,0 200,0 

Загальнозаводські витрати % 540,0 540,0 

Інші виробничі витрати грн. 3,07 4,10 

Позавиробничі витрати % 0,9 0,9 

 
Нормативний прибуток становить 10,8 % від повної собівартості 

одиниці продукції, а податок на додану вартість — 20 % від оптової 
ціни за одиницю товару. 
Визначити відпускну ціну за рефрактометр ручний РР-2 і холо-

дильник-бар. 
 

9.27. Обгрунтування доцільності зниження ціни реалізації ви-
робів. Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 
шт. виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 
30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу — 28 
грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво 
продукції дорівнює 60 і 40 %. 
Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного ви-

робу на 1 грн., тобто з 30 до 29 грн., то обсяг продажу продукції 
може бути збільшений на 10 %. Виробничі потужності підприємс-
тва уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва 
продукції. 
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни 

виготовлюваного виробу. 
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Розділ 10 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 
 
10.1. Складання фінансового плану підприємства на поточний 

рік. Оптове торговельне підприємство «Вавилон» має розробити фінан-
совий план на поточний рік з поквартальним розподілом на підставі 
таких передбачень. 

1. Запас грошових коштів торговельного підприємства на поча-
ток розрахункового року становитиме 120 тис. грн. Передбачається 
збільшити власний капітал підприємства на 1000 тис. грн. 

2. Розмір витрат (обігових коштів) на придбання товарів у това-
ровиробників та очікуваний обсяг валового виторгу по окремих ква-
рталах розрахункового року наведено в табл. 10.1. 

Таблиця 10.1 

НЕОБХІДНІ ВИТРАТИ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ  

ТА ОЧІКУВАНА СУМА ВАЛОВОГО ВИТОРГУ ВПРОДОВЖ 

 ОКРЕМИХ КВАРТАЛІВ ПОТОЧНОГО РОКУ, тис. грн. 

Показник 
Квартал розрахункового року 

перший  другий третій четвертий 

Грошові витрати на придбання товарів 5607 5846 6730 7799 

Валовий виторг 9042 9427 10852 12577 

3. У першому кварталі розрахункового року передбачається збі-
льшити товарні запаси на 1010 тис. грн., аби він відповідав серед-
ньорічній величині цього періоду часу. Проте існує домовленість, 
що оплата приросту товарних запасів здійснюватиметься після за-
кінчення шести місяців з часу закупівлі відповідних груп товарів. 

4. Сума необхідних щорічно відновлюваних постійних витрат за по-
передніми розрахунками складає 12060 тис. грн. Для їх покриття що-
квартально буде направлятися 25 % річної потреби грошових коштів. 

5. Розмір плати у вигляді відсотків за користування короткотер-
міновим кредитом складатиме 110 тис. грн. щоквартально. Платежі 
по банківській заборгованості розміром 400 тис. грн. мають бути 
здійснені в останньому кварталі розрахункового року. 

6. Протягом другого кварталу передбачається придбати нове 
устаткування вартістю 600 тис. грн. з відстрочкою платежу на четвер-
тий квартал. 

7. На особисте споживання співвласників торговельного підпри-
ємства вирішено використовувати по 50 тис. грн. протягом кожного 
кварталу розрахункового року. 
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Скласти фінансовий план підприємства «Вавилон» на поточний 
рік і подати його у вигляді таблиці. 

 
10.2. Розрахунок необхідних підприємству власних і позикових 

коштів для здійснення бізнесової та іншої діяльності. Потреба 
будь-якого підприємства у власних і позикових коштах для здійс-
нення бізнесової або іншої діяльності залежить від його фінансово-
го стану, в першу чергу від оборотності дебіторської та кредиторсь-
кої заборгованості. На підставі вихідних показників табл. 10.2 
розрахувати очікувану потребу підприємства у власних і позикових 
коштах для здійснення своєї діяльності в розрахунковому році, а та-
кож їх раціональне співвідношення, тобто таке, яке диктується фі-
нансовими умовами суб’єкта господарювання. 

Таблиця 10.2 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПОТРЕБИ  

ПІДПРИЄМСТВА У ВЛАСНИХ І ПОЗИКОВИХ КОШТАХ  

ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ, тис. грн. 

Показник  
Варіанти 

1-й  2-й 3-й 

Дебіторська заборгованість 3200 4100 3600 

Кредиторська заборгованість 2300 5800 2400 

Одноденний обсяг реалізованої продукції 32 36 34 

Одноденні валові витрати на виробництво 

(собівартість) продукції 
 

26 

 

38 

 

27 

Капітал підприємства 20000 20000 20000 

Очікуваний прибуток підприємства 1800 – 600 1500 

 
10.3. Обчислення суми власного капіталу на кінець розрахун-

кового року. Акціонерне товариство «Ребус» на початок розрахун-
кового року мало власний капітал у такому складі: 

• акціонерний капітал — 600 тис. грн.; 
• резервний фонд — 200 тис. грн.; 
• нерозподілений прибуток — 100 тис. грн. 
Одержаний у розрахунковому році акціонерним товариством 

прибуток склав 220 тис. грн. За рішенням загальних зборів акціоне-
рів його буде розподілено так: 

• виплати дивідендів акціонерам — 10 % від суми акціонерного 
капіталу на початок розрахункового року; 

• відрахування в резервний фонд — 110 тис. грн.; 
• збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибут-

ку — 50 тис. грн. 
Визначити збільшену загальну величину власного капіталу акці-

онерного товариства на кінець розрахункового року. 
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10.4. Визначення коефіцієнта приросту доходу виробничого це-
ху підприємства внаслідок збільшення обсягу реалізації продукції. 
За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації 
продукції має становити 212 тис. грн., а валові витрати на виробницт-
во (собівартість) продукції не перевищувати 163 тис. грн., у тому чис-
лі витрати на оплату праці виробничих робітників — 35 тис. грн. 
Обчислити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підп-

риємства внаслідок збільшення обсягу реалізації на 15 % та умови, 
відповідно до якої частка умовно-постійних витрат у собівартості 
продукції цеху дорівнює 0,35. 

10.5. Визначення достатності прибутку для самофінансу- 
вання розвитку підприємства. Загальна виручка від реалізації то- 
варної продукції підприємства має досягти 5900 тис. грн., а валові 
витрати на виробництво (собівартість) реалізованої продукції стано-
вити не більше 5000 тис. грн. Ставка податку на прибуток підпри-
ємства дорівнює 30 % від загальної одержаної його величини. Сума 
чистого прибутку, що спрямовується на створення фонду розвитку 
виробництва, має скласти 440 тис. грн. 
Оцінити рівень достатності прибутку для самофінансування роз-

витку підприємства у звітному році. 

10.6. Розрахунок маси валового і чистого прибутку підприєм-
ства. Обчислити масу валового і чистого прибутку виробничого 
підприємства «Ластівка» на підставі вихідних елементно-витратних 
та інших показників, наведених у табл. 10.3. 

Таблиця 10.3 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «ЛАСТІВКА» ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ  

ВАЛОВОГО І ЧИСТОГО ПРИБУТКІВ 

Показник 
Одиниця ви-
мірювання 

Значення 
показника 

Елементи валових витрат тис. грн.  

• Матеріальні витрати  1671 

• Витрати на оплату праці  1200 

• Відрахування на соціальні потреби  552 

• Амортизація основних фондів  250 

• Інші витрати  243 

Елементи витрат, які зменшують балансовий прибуток тис. грн.  

• Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів  40 

• Плата за землю  30 

• Податок на майно  24 

• Податок з власників транспортних засобів  4 

Відносні ставки і нормативи %  

• Рентабельність товарної продукції  25 

• Ставка податку на прибуток  30 
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10.7. Обчислення величини балансового прибутку підприємст-
ва на наступний рік. Обчислити величину балансового прибутку 
підприємства на наступний рік, враховуючи такі очікувані показни-
ки його виробничо-господарської діяльності, тис. грн.: 

1) обсяг продажу виробленої продукції — 6800; 
2) повні витрати на виробництво товарної продукції — 4600; 
3) залишки готової продукції на складах підприємства на поча-

ток і кінець розрахункового року — відповідно 200 та 100; 
4) витрати на реалізацію продукції — 50; 
5) дивіденди від придбаних акцій — 10; 
6) дохід від оренди майна підприємства — 25. 
 
10.8. Обчислення чистого прибутку і рентабельності това-

рообмінної операції. Компанія «Інтеркобо» здійснює свою комер-
ційну діяльність, використовуючи товарообмінні (бартерні) опера-
ції. Зокрема, вона обмінює бензин на насіння соняшнику, органі-
зовує з нього виробництво олії і шроту та реалізовує ці продукти на 
зовнішньому й внутрішньому ринках. 
За розрахунковий рік компанія організувала виробництво 1540 т 

соняшникової олії і 1433 т шроту. Валові витрати на виробництво 
олії та шроту склали 739710 дол. США. 
Олія соняшникова йде на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 

1 т олії — 555 дол. США (без ПДВ). Шрот реалізується на внутрішньо-
му ринку сільським споживачам за ціною 58,5 дол. США за 1 т (у тому 
числі ПДВ становить 20 % продажної ціни). Ставка податку (платежів у 
бюджет) дорівнює 30 % від одержаного валового прибутку. 
Обчислити: 
1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяль-

ності компанії «Інтеркобо»; 
2) рентабельність товарообмінних операцій (за валовим і чистим 

прибутком). 
 
10.9. Розрахунок зароблених філією іноземної компанії коштів 

залежно від обсягів закупівель і рентабельності продажу продук-
ції. Компанія «Інфобізнес» спеціалізується на закупівлі і продажу 
групи харчових продуктів. На українському ринку діє кілька її філій, 
які заробляють кошти залежно від обсягів закупівель і рентабельності 
продажу кількох видів харчових продуктів (м’яса, цукру, джему, кон-
сервації). На поточний рік діяльності компанія встановила наступні 
нормативи зароблених коштів у розрахунку на кожну повну тисячу 
доларів закупівлі продуктів: м’яса — 3 дол.; цукру (піску і рафінаду) 
— 4 дол.; джему, консервації та інших видів продукції — 5 дол. 
США. Крім того, застосовується спеціальна шкала відрахувань філії 
від суми прибутку із завершених торговельних операцій за умови до-
сягнення певного рівня рентабельності (табл. 10.4). 
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Таблиця 10.4 

ШКАЛА ВІДРАХУВАНЬ ВІД СУМИ ОДЕРЖАНОГО ПРИБУТКУ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ, % 

Рівень рентабельності Відсоток відрахувань від прибутку 

Від 11 до 15 0,5 

Від 16 до 20 1,0 

Від 21 до 25 1,5 

Від 26 до 30 2,0 

Від 31 до 40 2,5 

Від 41 до 50 3,0 

Понад 50 3,5 

 
Обсяг закупівель і продажу окремих видів товару в січні поточ-

ного року, а також загальну суму пов’язаних з цим поточних витрат 
по Вінницькій філії компанії «Інфобізнес» наведено в табл. 10.5. 

Таблиця 10.5 

ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ЗАКУПІВЕЛЬ І ПРОДАЖУ ТОВАРІВ  

ТА СУМА ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ВІННИЦЬКОЇ ФІЛІЇ  
КОМПАНІЇ «ІНФОБІЗНЕС», дол. США 

Найменування товару Обсяг закупівель Обсяг продажу Поточні витрати 

М’ясо 166650 210850 186200 

Цукор 41700 59360 47910 

Джем 25100 41890 29500 

Консервація 66300 92640 79850 

На підстві наведених даних визначити загальну суму зароблених 
Вінницькою філією компанії коштів у розрахунковому періоді. 

 
10.10. Розрахунок суми різновидів прибутку і коефіцієнтів 

прибутковості підприємства за три роки розрахункового періо-
ду. Спільне підприємство «Україна-Юніон» започаткувало виробниц-
тво сухих сніданків «Мюслі» в розфасовці 500 і 700 грамів. Кількіс-
на характеристика витрат на виробництво продукції, цін та обсягу 
продажу в натуральному виразі наведена в табл. 10.6 і 10.7. До цьо-
го необхідно додати інформацію про те, що ставка податку на при-
буток установлена на рівні 30 % від операційного прибутку. 
На підставі представленої вихідної інформації розрахувати і зістави-

ти наступні показники за три розрахункові роки (1998 — 2000): 
1) валовий прибуток; 
2) операційний прибуток; 
3) чистий прибуток; 
4) коефіцієнт валового прибутку; 
5) коефіцієнт операційного прибутку; 
6) коефіцієнт чистого прибутку. 
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Таблиця 10.6 
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА (ПРЯМА СОБІВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ  
ПРОДУКЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ) НА ПІДПРИЄМСТВІ  

«УКРАЇНА-ЮНІОН» У ЗАЗНАЧЕНІ РОКИ, дол. США 

Показник 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Пряма собівартості одиниці продукції:    

• сировина 0,08 0,08 0,116 

• матеріали 0,07 0,07 0,09 

• енергоносії 0,011 0,011 0,018 

• соціальні заходи 0,003 0,003 0,003 

• інші витрати 0,01 0,01 0,017 

Операційні витрати:    

• заробітна плата 9600 10000 10500 

• нарахування на заробітну плату 4800 5000 5300 

• амортизаційні відрахування 50000 50000 50000 

• рентні платежі 16800 17800 19300 

• транспортно-побутові витрати 8000 8000 8000 

• комерційні витрати 3000 3000 3000 

Таблиця 10.7 

ЦІНА ОДИНИЦІ ТА ОБСЯГ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ У НАТУРАЛЬНОМУ ВИРА-

ЖЕННІ ПО ПІДПРИЄМСТВУ «УКРАЇНА-ЮНІОН»  

У ЗАЗНАЧЕНІ РОКИ 

Показник 
Одиниця ви-
мірювання 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Сухий сніданок у розфасовці 500 г     

Продажна ціна одиниці продукції дол. США 0,15 0,15 0,17 

Обсяг продажу в натуральному вираженні тис. шт. 971 1029 1029 

Сухий сніданок у розфасовці 700 г     

Продажна ціна одиниці продукції дол. США 0,37 0,37 0,40 

Обсяг продажу в натуральному вираженні тис. шт. 971 1029 1029 

10.11. Обчислення розміру оподатковуваного, чистого і реінвес-
тованого прибутку підприємств. Основні показники звіту про фі-
нансові результати діяльності трьох виробничих підприємств зафіксо-
вані в табл. 10.8. 

Таблиця 10.8 

ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Показник 
Промислово-виробничі підприємства 

«Десна» «Росинка» «Ятрань» 

Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 53400 66700 71600 
Валові витрати на виробництво товарної 
продукції, тис. грн. 

 
46500 

 
54690 

 
61570 

Податок на прибуток, % 30,0 30,0 30,0 

Дивіденди, тис. грн. 1940 3280 2820 
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Користуючись вихідними даними звіту про фінансові результати 
діяльності по кожному підприємству визначити: 

1) величину оподатковуваного прибутку; 
2) суму податку на прибуток; 
3) чистий прибуток підприємства; 
4) можливу суму реінвестованого прибутку та її частку у валово-

му оподаткованому прибутку. 
 
10.12. Визначення суми прибутку до оподаткування. Мале 

підприємство «Перлина» спеціалізується на виробництві товарів на-
родного споживання. За звітний податковий період на цьому підп-
риємстві були здійснені господарсько-комерційні операції, що приве-
ли до певних фінансово-економічних результатів його підприєм-
ницької діяльності. 

1. Було вироблено і реалізовано споживачам 105000 одиниць 
двох видів продукції, у тому числі 80000 виробів за продажною ці-
ною 10 грн. за одиницю, решту виробів за ціною 8 грн. за одиницю. 
Валові витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом і реалі-
зацією обох видів продукції (без амортизаційних відрахувань) ста-
новили 750000 грн. 

2. Те саме підприємство придбало деривативи на суму 20000 грн., а 
витрати, що пов’язані з укладенням відповідного контракту і купів-
лею цих деривативів, на кінець звітного податкового періоду склали 
22000 грн. Протягом звітного року було реалізовано частину еміто-
ваних підприємством цінних паперів на суму 5000 грн. 

3. Балансова вартість основних фондів підприємства на початок 
звітного року становила 870000 грн. У другому півріччі звітного ро-
ку було реалізовано зайвих основних фондів на 90000 грн., балансо-
ва вартість яких дорівнювала 70000 грн. Здійснена модернізація ос-
новних фондів обійшлася підприємству в 48000 грн. Амортизаційні 
відрахування за звітний рік від балансової основних фондів на поча-
ток року складають: по основних фондах 1-ї групи — 12000 грн., 2-ї 
групи — 2625 грн. і 3-ї групи — 9000 грн. 

4. За звітний податковий період підприємству «Перлина» було 
відшкодовано дебіторську і кредиторську заборгованість у розмірі 
відповідно 15000 та 1500 грн. Крім того, грошові надходження від 
оперативного лізингу становили 11000 грн. 

5. Підприємство «Перлина» на території офшорної зони у нерези-
дента придбало для подальшої реалізації партію електроінструменту 
на загальну суму 100000 грн. і продало цю продукцію на внутрішньо-
му ринку. Виторг від такої комерційної операції склав 125000 грн. 
На підставі наведеної вихідної інформації і відповідних економі-

чних розрахунків визначити загальну суму: 
а) одержаного підприємством валового доходу; 
б) повних валових витрат підприємства за звітний податковий рік; 
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в) скоригованого валового доходу (прибутку до оподаткування); 
г) податку на прибуток, виходячи з податкової ставки 30 %. 

10.13. Обчислення загальної суми одержаного підприємством 
прибутку і рівня рентабельності продукованих виробів. Вироб-
ниче підприємство реалізувало 200 тис. одиниць продукції за про-
дажною ціною 48 грн. за одиницю. Валові витрати на виробництво 
(собівартість) одиниці продукованих виробів становили 40 грн. 
Розрахувати загальну суму одержаного підприємством прибутку 

і рівень рентабельності виготовлюваної ним продукції. 

10.14. Визначення абсолютного і відносного приросту прибутку 
підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці та зни-
ження валових витрат на виробництво продукції. Виробниче підпри-
ємство має намір помітно підвищити продуктивність праці персоналу і 
знизити валові поточні витрати на виробництво продукції з метою знач-
ного поліпшення свого фінансового стану та підвищення ефективності 
своєї виробничо-господарської діяльності. За попередніми розрахунками, 
чисельність персоналу підприємства має скоротитися з 72 до 60 чоловік, а 
річний виробіток продукції в розрахунку на одного працівника зрости з 
6920 до 8000 грн. Крім того, поточні витрати на виробництво однієї грив-
ні товарної продукції мають бути зменшені з 84 до 78 коп. 
Розрахувати абсолютний і відносний приріст прибутку підпри-

ємства за рахунок підвищення продуктивності праці та зниження 
валових витрат на виробництво одиниці продукції. 

10.15. Визначення суми валового, чистого і реінвестованого 
прибутку та різновидів рентабельності. За звітний рік фірма «Олеся-
Інфобізнес» досягла таких фінансово-економічних показників своєї 
діяльності, тис. грн.: 

• прямі матеріальні витрати  — 12400; 
• інші матеріальні витрати  — 2200; 
• витрати на оплату праці  — 2800; 
• амортизація основного капіталу  — 800; 
• витрати на виплату відсотків  — 600; 
• виручка від реалізації продукції  — 20000; 
• вартість устаткування  — 1700; 
• середньорічні товарні запаси  — 4000; 
• дебіторська заборгованість  — 3900; 
• грошові кошти  — 300; 
• власний капітал  — 3400; 
• кредиторська заборгованість  — 1700; 
• податок на додану вартість  — 600. 
На підставі наведених вихідних показників скласти річний звіт 

про прибуток підприємства та обчислити можливі різновиди рента-
бельності (прибутковості) фірми. 
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10.16. Розрахунок чистого доходу задля прийняття підприєм-
цем рішення щодо продовження власного бізнесу чи продажу фір-
ми. Підприємець зробив попередні розрахунки та очікує, що в наступ-
ному за звітним році валова виручка може досягти 450 тис. грн., 
валові витрати на виробництво (собівартість) продукції і власний ка-
пітал — відповідно 420 та 10 тис. грн. Вкладення власних коштів на 
депозитний рахунок у банку забезпечуватиме одержання підприємцем 
чималих відсотків (42 % річних). Ставка податку на дивіденди та за-
робітну плату однакова і становить 15 % загальної нарахованої суми. 
Підприємець має прийняти відповідальне та економічно обгрунто-

ване рішення: а) продовжувати свою бізнесову діяльність та отриму-
вати дивіденди від прибутку власної фірми чи б) продати підприємст-
во, вкласти власний капітал у банк на депозитний рахунок і перейти 
працювати в іншу фірму провідним менеджером з річною заробітною 
платою не менше 6000 грн. 

 
10.17. Визначення доходності акцій в залежності від рівня при-

бутковості бізнесової діяльності компаній. Діючі компанії мають 
структуру довгострокового капіталу, наведену в табл. 10.9. 

Таблиця 10.9 

ДОВГОСТРОКОВИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЙ, тис. грн. 

Показник 
Компанія 

«Людмила» «Текс» «Хвиля» 

Акціонерний капітал, сформований за рахунок 
простих акцій номінальною вартістю 1 грн. 

 

10000 

 

12000 

 

5000 

Довгостроковий кредит за ставкою 10 % річних 2000 — 7000 

Розрахувати дохідність однієї акції, якщо прибуток до виплати 
податків і відсотків за кредит кожної компанії становитиме відповід-
но 1000, 2000 або 3000 тис. грн. 

 
10.18. Обчислення потрібного обсягу реалізації продукції задля 

забезпечення заданого розміру чистого прибутку. Конкретним 
предметом бізнесової діяльності підприємця Михайла Петренка 
слугують виготовлення і реалізація дитячих забавок. Елементи по-
точних витрат на виробництво (собівартості) одиниці продукції на-
ступні: сировина і матеріали — 2 грн.; витрати на оплату праці —1 
грн.; інші посередні витрати — 0,4 грн. Продажна ціна одиниці ви-
робу становитиме 5 грн. 
Потрібно визначити необхідний обсяг реалізації (продажу) 

продукції, аби забезпечити одержання 10000 грн. чистого прибут-
ку за умови діючої ставки податку (30 % від величини об’єкта 
оподаткування). 
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10.19. Визначення найефективнішого за величиною прибутку 
варіанта ведення бізнесу. У табл. 10.10 наведена вихідна інформа-
ція щодо кількох варіантів ведення бізнесу на виробничому підпри-
ємстві. При цьому є два застереження: 1) постійні витрати залиша-
ються незмінними для всіх варіантів ведення бізнесу; 2) обсяг 
реалізації продукції дорівнює обсягу її виробництва. 

Таблиця 10.10 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ МОЖЛИВОГО  

ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)  ЗА УМОВИ РІЗНИХ ОБСЯГІВ  

ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ 
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1 95 2000      99    

2 90     25  75    

3 75   42    62    

4     188   93   61,5 

5  3500  44  36    12  

6 105    194     25  

Зробити відповідні економічні розрахунки, заповнити таблицю і 
визначити варіант ведення бізнесу, який забезпечуватиме підприєм-
ству максимальний прибуток. 

 
10.20. Розрахунок та аналіз рентабельності виготовлюваних 

виробів на підприємстві. Основну номенклатуру виробничої про-
грами акціонерного товариства складають вироби А, Б, В і Г. Клю-
чові вихідні показники щодо їх виробництва, витрат і цін представ-
лено в табл. 10.11. 
На підставі наведених даних: 
1) визначити рентабельність кожного виробу та середню рента-

бельність виробів акціонерного товариства за відповідні роки з ура-
хуванням і без урахування матеріальних витрат; 

2) проаналізувати динаміку рентабельності, обчисленої за різни-
ми методиками; 

3) пояснити правомірність визначення рентабельності виробів по 
відношенню до повної їх собівартості за вирахуванням вартості си-
ровини, матеріалів, палива, енергії, напівфабрикатів і комплектува-
льних виробів. 
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Таблиця 10.11 

ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА, ПРОДАЖНІ ЦІНИ 

І ВАЛОВІ ВИТРАТИ НА ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ, за роками 

Показник 

Виріб 

А Б В Г 

1999 2003 1999  2003 1999 2003 1999 2003 

Річний випуск виро-
бів, шт. 12000 18000 14000 20000 8000 10000 16000 22000 
Продажна ціна оди-
ниці продукції, грн. 

 
100 

 
110 

 
85 

 
90 

 
120 

 
130 

 
70 

 
75 

Валові витрати на 
виробництво оди-
ниці продукції, грн. 

 
 

84 

 
 

86 

 
 

70 

 
 

73 

 
 

98 

 
 

96 

 
 

60 

 
 

58 
У томі числі прямі 
матеріальні витра-
ти, грн. 

 
54 

 
56 

 
48 

 
50 

 
62 

 
64 

 
38 

 
36 

 
10.21. Визначення рентабельності виробництва і збільшення 

маси прибутку за рахунок окремих чинників. Кількісні показники 
бізнесової діяльності виробничого об’єднання за два порівнюваних 
періоди представлено в табл. 10.12. 

Таблиця 10.12 

РЕСУРСИ, ВАЛОВІ ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО,  

ОБСЯГ РЕАЛІЗАЦІЇ І БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК ВИРОБНИЧОГО  

ОБ’ЄДНАННЯ В БАЗИСНОМУ ТА ЗВІТНОМУ РОКАХ, тис. грн. 

Показник 
Рік 

базисний звітний 

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 11600 16000 

Середньорічний залишок нормованих обігових коштів 6050 6010 

Валові витрати на виробництво (собівартість) реалі-
зованої продукції — разом 

 

18700 

 

19650 

У тому числі:   

• матеріальні витрати 10600 10050 

• заробітна плата виробничих робітників 5000 5050 

• умовно-постійні витрати 3100 4550 

Обсяг реалізації (продажу) продукції 22800 25200 

Балансовий прибуток 4100 5550 

 
Визначити: 
1) рівень загальної рентабельності виробництва (виробничих фо-

ндів) у базовому та звітному роках; 
2) кількісний вплив окремих чинників (прибутку в розрахунку на 

1 гривню реалізованої продукції, фондомісткості за основними фон-
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дами і нормованими обіговими коштами) та одночасний вплив обох 
чинників на зміну рівня рентабельності виробництва; 

3) кількісну оцінку зміни балансового прибутку за рахунок фак-
тичної динаміки обсягу реалізації (продажу) і валових витрат на ви-
робництво (собівартості) продукції. 

10.22. Вибір варіанта виготовлення найбільш рентабельної 
продукції. Приватне підприємство «Побутові меблі» виготовляє три 
види продукції: книжкові полиці, набір меблів для дачі, набір меб-
лів для кухні. Річна виручка від реалізації всіх видів виробів складає 
456500 грн. і розподіляється за окремими видами наступним чином: 
книжкові полиці — 148500 грн., меблі для дачі — 138000 грн., меблі 
для кухні — 170000 грн. 
Прямі витрати на виробництво продукції становлять: книжкові 

полиці — 91500 грн.; набір меблів для дачі — 66500 грн.; набір ме-
блів для кухні — 80500 грн. Непрямі витрати дорівнюють 64000 
грн. і розподіляються за виробами пропорційно до витрат праці на 
їх виготовлення: книжкові полиці — 0,2 год/шт.; набір меблів для 
дачі — 0,6 год/компл.; набір меблів для кухні — 0,9 год/компл. 
За результатами відповідних економічних розрахунків вибрати най-

рентабельнішу продукцію, вироблювану приватним підприємством 
«Побутові меблі». 

10.23. Визначення необхідного рівня рентабельності продукції 
та його забезпечення за рахунок збільшення обсягів реалізації і 
скорочення поточних витрат. У звітному році обсяг реалізації про-
дукції виробничої фірми становив 12 млн грн. Рівень рентабельності 
продукції та основного капіталу досяг відповідно 20 і 16 %. 
Визначити: 
1) рівень рентабельності продукції в наступному за звітним році, 

який дозволив би одержати додатково 800000 грн. прибутку; 
2) обсяг реалізації продукції, необхідний для досягнення рівня 

рентабельності основного капіталу в 22 %; 
3) абсолютну величину скорочення поточних витрат задля забез-

печення 24-відсоткового рівня рентабельності продукції. 

10.24. Розрахунок рентабельності величини та обороту акціо-
нерного капіталу. Власний (акціонерний) капітал акціонерного това-
риства становить 50000 тис. грн. Обсяг продажу продукції у звітному 
році досяг 200000 тис. грн. Річний прибуток від виробничо-комер-
ційної діяльності акціонерного товариства склав 20000 тис. грн. 
Розрахувати:  
1) число оборотів власного (акціонерного) капіталу за розрахунко-

вий рік;  
2) відсоток рентабельності обороту власного капіталу;  
3) рівень рентабельності акціонерного капіталу (двома способами). 
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10.25. Визначення економічного ефекту, диференціала і плеча 
фінансового важеля рентабельності (фінансового лівериджу). За 
звітний рік виробнича фірма інвестувала розвиток власного виробниц-
тва на суму 100 тис. грн. Рентабельність інвестицій досягла 20 %. Фі-
нансові ресурси фірми становили: власний капітал — 100 тис. грн.; 
позиковий капітал — 50 тис. грн.; борг — 50 тис. грн. Відсоток за 
борг складає 15 %. 
Розрахувати:  
1) дохід фірми після вирахування відсотка за борг;  
2) економічний ефект фінансового важеля;  
3) диференціал фінансового важеля (фінансового лівериджу);  
4) коефіцієнт плеча фінансового важеля. 

10.26. Обчислення потрібної зміни рентабельності виробниц-
тва продукції задля забезпечення певного приросту прибутку. У 
базисному періоді обсяг реалізованої продукції бавовняної фабрики 
становив 1800 тис. грн. У розрахунку на кожну гривню валових ви-
трат на виробництво продукції було одержано 0,24 грн. прибутку. 
Визначити: 
1) на скільки відсоткових пунктів необхідно збільшити рівень 

рентабельності продукції в наступному за базисним році, щоб за не-
змінних цін забезпечити приріст прибутку на суму 60000 грн.; 

2) на скільки відсоткових пунктів має змінитися рівень рентабе-
льності продукції, якщо прибуток зросте на 9 % при одночасному 
зменшенні валових витрат на виробництво на 7 %. 

10.27. Розрахунок рівня рентабельності виробництва продукції 
і капіталу за звітний та розрахунковий роки. Виробниче підприєм-
ство досягло таких показників своєї господарської діяльності: 

• обсяг реалізованої продукції  — 250 т; 
• продажна ціна однієї тонни  — 1800 грн.; 
• рівень рентабельності продукції  — 25 %; 
• рентабельність основного капіталу  — 30 %; 
• рентабельність оборотного капіталу  — 15 %. 
У розрахунковому році передбачається: 1) збільшити обсяг реа-

лізації продукції і середньорічну вартість основного капіталу відпо-
відно на 12 % і 5 %; 2) зменшити валові витрати на виготовлення і 
реалізацію продукції та оборотні кошти відповідно на 10 % і 3 %. 
Розрахувати змінений рівень рентабельності: а) виробництва; 

б) продукції; в) основного капіталу; г) оборотного капіталу. 

10.28. Визначення чистого прибутку та рентабельності су-
купних активів і власного капіталу фірми. За звітний рік приватна 
фірма мала такі показники своєї виробничо-комерційної діяльності 
та балансу на кінець року, тис. грн.: 
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• матеріальні витрати  — 2920; 
• витрати на оплату праці  — 560; 
• амортизація основного капіталу  — 240; 
• інші поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції — 480; 
• виручка від реалізації продукції  — 5400; 
• фіксовані активи  — 2950; 
• поточні активи  — 3700; 
• власний капітал  — 3990; 
• податок на прибуток  — 360; 
• сума відсотків за користування кредитом  — 240. 
У наступному за звітним році передбачаються певні зміни у роз-

мірах ресурсів, витрат і виторгу фірми. Зокрема сукупні активи, 
власний капітал і виручка від реалізації продукції мають збільшити-
ся відповідно на 6, 8 та 10 % від величин, досягнутих у звітному ро-
ці, а валові витрати на виробництво продукції повинні зменшитися на 
4 %. Сума виплати відсотків за користування банківським кредитом 
залишиться на рівні звітного року. 
На підставі наведеної вихідної інформації визначити для звітного 

і наступного років: 
1) величину і ступінь збільшення чистого прибутку; 
2) рівень рентабельності сукупних активів; 
3) рівень рентабельності власного капіталу фірми. 
 
10.29. Розрахунок відносного рівня заборгованості по відно-

шенню до власного капіталу компанії. Компанія «Альфа» одержа-
ла довгостроковий кредит на суму 30 млн фунтів стерлінгів у банку 
«Омега». На момент підписання кредитного договору власний капі-
тал цієї компанії становив 32 млн фунтів стерлінгів. До того ж ком-
панія використовувала для забезпечення своєї господарської діяль-
ності термінову позику на суму 10 млн фунтів стерлінгів. 
У кредитному договорі міститься умова, відповідно до якої загальна 

заборгованість компанії-позичальника не повинна перевищувати 120 % 
від розміру власного капіталу. На початку строку позики компанія 
«Альфа» використала 15 млн фунтів стерлінгів загальної її суми. 
Розрахувати відносний рівень заборгованості щодо величини вла-

сного капіталу компанії «Альфа». Чи може банк «Омега» надати ком-
панії додатковий кредит за умови, що компанія зазнала збитків на су-
му 7 млн фунтів стерлінгів і хотіла б їх компенсувати, використавши 
ще 10 млн фунтів стерлінгів кредиту? Чи може компанія «Альфа» в 
даному випадку обмежитися використанням позикових коштів на су-
му 5 млн фунтів стерлінгів? 

 
10.30. Визначення коефіцієнта фінансової стабільності підпри-

ємства. Приватизоване виробниче підприємство «Полімер» має по-
казники своєї діяльності, наведені в табл. 10.13. 
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Таблиця 10.13 

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІМЕР»  

ЗА ЗВІТНИЙ І РОЗРАХУНКОВИЙ РОКИ, тис. грн. 

Показник 
Звітний  
рік 

Розрахунко-
вий рік 

Капітал фірми (основні фонди і нематеріальні активи) 16800 17300 

Оборотні кошти 7900 8200 

Загальні активи 21500 22400 

Накопичений капітал (залишок минулих років) 5200 5800 

Короткотермінові зобов’язання 2400 2200 

Загальний борг фірми 10700 10300 

Обсяг продажу продукції 29500 33450 

Балансовий прибуток 4200 4600 

 
1. Розрахувати інтегральний коефіцієнт фінансової стабільності 

виробничого підприємства за звітний і наступний за ним рік. 
2. Зробити висновок щодо фінансової стабільності підприємства, 

враховуючи, що якщо розрахунковий коефіцієнт перевищує 3, то 
фірма досягла стабільного фінансового стану, коефіцієнт 1,8 і мен-
ше — свідчить про нестабільний фінансовий стан підприємства. 

 
10.31. Визначення беззбиткового обсягу продажу продукції за 

умови зниження продажної ціни. Акціонерне товариство «Ради-
кал» досягло таких результатів своєї виробничо-комерційної діяль-
ності за рік: 

• обсяг продажу продукції  — 100000 одиниць (штук); 
• продажна ціна за одиницю продукції — 100 грн.; 
• змінні витрати на весь обсяг продукції — 3000000 грн.; 
• постійні витрати на весь обсяг продукції — 5000000 грн. 

Проте кон’юнктура ринку вимагає від акціонерного товариства 
знизити продажну ціну зі 100 до 80 грн. за одиницю продукції, аби 
залишитися на ньому як продавець власних товарів. 
Визначити необхідний обсяг продажу продукції, який спромож-

ний забезпечити: 1) обсяг виробництва продукції без збитків, тобто 
з нульовою рентабельністю (виручка від реалізації лише відшкодо-
вує валові витрати); 2)  величину прибутку, що досягнуто в поперед-
ньому році від реалізації продукції. 

 
10.32. Розрахунок коефіцієнта поточної ліквідності активів 

підприємства і визначення фінансового забезпечення досягнення 
його нормативного значення. Поточні активи підприємства на кі-
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нець звітного року становили 43945000 грн., а короткотермінові зо-
бов’язання — 31416000 грн. 

Розрахувати: 
1) коефіцієнт поточної ліквідності активів підприємства на кі-

нець звітного року; 
2) суму нерозподіленого прибутку задля гарантованого досяг-

нення підприємством нормативного значення коефіцієнта поточної 
ліквідності, що дорівнює 2, за умови нерухомості суми термінових 
зобов’язань. 

 
10.33. Обчислення необхідного обсягу реалізації продукції за-

для забезпечення окупності поточних витрат. Механічний за-
вод «Експрес-Сервіс» виготовляє сучасні пилососи готельно-
офісного типу. Їх виробництво вимагає таких поточних витрат на 
одиницю: 

• сировини і матеріалів — 230 грн.; 
• основної заробітної плати виробничих робітників — 95 грн.; 
• додаткової заробітної плати виробничих робітників — 30 грн.; 
• відрахувань на соціальне страхування від основної і додаткової 

заробітної плати — 46,25 грн.; 
• покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів — 8,75 грн. 

При цьому умовно-постійна частина валових витрат складає 
651000 грн. Продажна ціна одного пилососу становить 720 грн. 
На підставі відповідних розрахунків відповісти на такі запитання: 
1) скільки необхідно реалізувати одиниць виробів, щоб відшко-

дувати витрати? 
2) якими мають бути валові витрати на виробництво (собівартість) 

продукції, аби підприємство змогло одержати 80000 грн. прибутку і за-
безпечити при цьому 20-відсотковий рівень рентабельності вироблю-
ваних пилососів? 

 
10.34. Визначення та аналітична оцінка показників фінан-

сового стану (фінансових коефіцієнтів) підприємства. Оцінка 
фінансового стану будь-якого виробничого підприємства має здій-
снюватися за загальноприйнятою системою груп показників (фі-
нансових коефіцієнтів), основними з яких є: 1) показники (коефі-
цієнти) прибутковості; 2) показники (коефіцієнти) ліквідності і 
платоспроможності; 3) показники (коефіцієнти) фінансової стій-
кості (стабільності); 4) показники (коефіцієнти) стану акціонерно-
го капіталу. 
Розрахувати та аналітично оцінити наведені групи показників 

(коефіцієнтів) фінансового стану виробничого підприємства «Прод-
маш» за звітний рік, користуючись вихідною інформацією, предста-
вленою в табл. 10.14 і 10.15. 
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Таблиця 10.14 

БАЛАНС ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОДМАШ» ЗА ЗВІТНИЙ РІК, тис. грн. 

Актив На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного року 

 Пасив На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного року 

І. Основні засоби та інші по-

заоборотні активи 

   І. Джерела власних і прирів-

нених до них коштів 

  

• Основні засоби (залишкова 
вартість) 

15800 15680  • Статутний фонд (капітал)  
• Резервний фонд 

15200 
2850 

15600 
6—90 

• Нематеріальні активи (залиш-
кова вартість) 

840 1130  • Фінансування капітальних 
вкладень — — 

• Інші позаоборотні активи 120 160  • Амортизаційний фонд 600 980 

    • Прибуток за звітний рік × 1380 

Всього по розділу І 16760 16970  Всього по розділу І 18650 18650 

ІІ. Запаси і витрати 

• Виробничі запаси 

• Незавершене виробництво 

• Витрати майбутніх періодів 
• Готова продукція 

 
2130 
225 
270 
425 

 
2294 
255 
265 
430 

 ІІ. Довгострокові пасиви 

• Довгострокові кредити банків 
 

3950 
 

4020 

Всього по розділу ІІ 3050 3244  Всього по розділу ІІ 3950 4020 

ІІІ. Грошові кошти, розра-

хунки та інші активи 

• Товари відвантажені 
• Розрахунки з дебіторами 

• Грошові кошти 

• Інші оборотні активи 

 
 

2180 
1440 
830 
230 

 
 

1786 
1806 
1090 
244 

 ІІІ. Розрахунки та інші пасиви 

• Короткострокові кредити банків 
• Розрахунки з кредиторами 

• Інші короткострокові пасиви 

 
300 

1500 
90 

 
430 

1920 
120 

Всього по розділу ІІІ 4680 4926  Всього по розділу ІІІ 1890 2470 

Баланс 24490 25140  Баланс 24490 25140 
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Таблиця 10.15 

ОКРЕМІ ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ  

ФІНАНСОВОГО  СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА «ПРОДМАШ»  

У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

Показник 
Значення показника 

очікуване фактичне 

Обсяг продажу товарів, тис. грн. 41500 41980 

Валовий прибуток, тис. грн. 7890 8140 

Чистий прибуток, тис. грн. 5430 5290 

Кількість випущених і реалізованих акцій, шт. 5000000 5000000 

Продажна ринкова ціна однієї акції, грн. 2 2 

Номінальна ціна однієї акції, грн. 1 1 

 
10.35. Економічне обгрунтування обсягу започаткування при-

буткового виробництва нової продукції. На машинобудівному 
підприємстві запускається в серійне виробництво нова машина, від-
пускна ціна якої становить 8500 грн. Конструкція і технологія виго-
товлення машини добре відпрацьовані. Внаслідок цього прямі ви-
трати на її виробництво стабілізувалися і досягли 7925 грн. у 
розрахунку на одну машину, а умовно постійні витрати на виготов-
лення нових машин становлять 360000 грн. 

1. Визначити, починаючи з якого обсягу річного випуску вироб-
ництво нової машини стане прибутковим. 

2. Побудувати графік динаміки витрат і грошових надходжень 
від продажу продукції. 

3. Виокремити на графіку зони збиткового і прибуткового вироб-
ництва на підприємстві «Продмаш». 

 
10.36. Визначення економічної ефективності реструктуриза-

ції підприємства. ВАТ «Радіодеталь» (м. Харків) здійснило рестру-
ктуризацію виробництва шляхом його розукрупнення, створення 
нових функціональних управлінських структур (служб) і виробни-
чих підрозділів (дочірніх підприємств). Вихідні показники для пот-
рібних економічних розрахунків наведені в табл. 10.16. 
На підставі даних таблиці розрахувати можливу кількість показ-

ників, що характеризують економічну ефективність реструктуриза-
ції ВАТ «Радіодеталь»: 

1) абсолютне і відносне зменшення чисельності персоналу; 
2) абсолютну економію заробітної плати з відрахуваннями на со-

ціальне страхування на рік; 
3) відносне зниження валових витрат на виробництво продукції; 
4) абсолютний і відносний приріст валового прибутку; 
5) ступінь збільшення рентабельності вироблюваної продукції; 
6) відносне підвищення продуктивності праці персоналу. 
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Таблиця 10.16 

ВИХІДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДО І ПІСЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  
ПІДПРИЄМСТВА «РАДІОДЕТАЛЬ» (м. ХАРКІВ) 

Показник  
Одиниця  
вимірю-
вання 

Кількісне значення 

до реструктуризації після реструктуризації 

Обсяг виробництва товар-
ної продукції 

 
тис. грн. 

 
12795 

 
12795 

Валові витрати на вироб-
ництво (собівартість) то-
варної продукції 

 
тис. грн. 

 
 

10605 

 
 

× 
Середньооблікова чисель-
ність персоналу 

 
чол. 

 
7384 

 
6984 

Середньомісячна заробітна 
плата одного працівника 
підприємства 

 
 

грн. 

 
 

128 

 
 

128 

10.37. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльно-
сті державного підприємства. Основні економічні показники ви-
робничо-господарської діяльності державного підприємства «Мета-
ліст» за розрахунковий період представлено в табл. 10.17. 

Таблиця 10.17 

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПОКАЗНИКІВ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕТАЛІСТ», тис. грн. (персонал-чоловік) 

Показник 

Значення показника у 
розрахунковому році 

очікуване фактичне 

Засоби праці (основні фонди) 39530 39600 
Предмети праці (оборотні фонди або матеріальні витрати) 42970 41990 
Чисельність персоналу 2980 2930 
Фонд заробітної плати персоналу 11430 10860 
Виробничі інвестиції 3200 3180 
Продукти праці (товарна продукція або обсяг продажу) 83220 83960 
Валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції 67240 67680 
Валовий прибуток 15980 16280 
Чистий прибуток 10860 10580 
Обсяг попиту ринку на продукцію підприємства 210000 210000 

1. Розрахувати і зіставити очікуване та фактичне значення: 
а) рівня задоволення підприємством потреб ринку; 
б) коефіцієнтів зростання валового і чистого прибутку; 
в) рентабельності виробництва і продукції; 
г) продуктивності праці персоналу; 
д) фондовіддачі за обсягом продукції і прибутком; 
е) матеріаломісткості продукції; 
є) зарплатомісткості продукції і зарплатовіддачі; 
ж) поточних витрат на 1 грн. товарної продукції. 
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2. Визначити інтегрований (середньозважений) фактичний індекс 
зростання окремих показників ефективності виробництва порівняно 
з очікуваним рівнем, зробивши припущення щодо рівності коефіці-
єнтів вагомості за всіма розрахунковими показниками. 

10.38. Визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок 
інтенсифікації виробництва на діючих підприємствах. Ресурси і ре-
зультати виробництва двох промислових підприємств — акціонерних 
товариств відкритого типу за звітний рік наведено в табл. 10.18. 

Таблиця 10.18 

МАТЕРІАЛЬНО-ТРУДОВІ РЕСУРСИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЦТВА  

ВАТ «ДОК-2» ТА «ІСКРА-ПРИМА» ЗА ЗВІТНИЙ РІК 

Показник 

ВАТ «ДОК-2» ВАТ «Іскра-Прима» 

Значення показника 

очікуване фактичне очікуване фактичне 

Обсяг виробництва товарної про-
дукції, тис. грн. 

 
20500 

 
22960 

 
32700 

 
37950 

Чисельність персоналу, чол. 2100 2070 3200 3250 
Основні фонди за відновною вар-
тістю , тис. грн. 

 
15400 

 
15500 

 
25500 

 
25700 

Оборотні фонди (запаси товарно-
матеріальних цінностей), тис. грн. 

 
3100 

 
3400 

 
5600 

 
5520 

Розрахунковий коефіцієнт повних 
витрат праці у виробничій сфері 0,17 0,18 0,17 0,18 

На підставі вихідних даних таблиці розрахувати фактично досяг-
нуту частку приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації 
виробництва на кожному підприємстві. 

10.39. Обчислення вартості фірми з урахуванням структури 
капіталу. У табл. 10.19 зазначено показники приватної фірми сто-
совно абсолютних величин і співвідношення власного та позикового 
капіталу, а також його прибутковості. Обчислити вартість фірми з 
урахуванням структури капіталу. 

Таблиця 10.19 

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ФІРМИ  

З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

Показник 

Співвідношення позикового  
і власного капіталу, % 

30 50 67 

Власний капітал, грн. 210000 150000 100000 
Позиковий капітал, грн. 90000 150000 200000 
Дохід до вирахування відсотків за позику, грн. 100000 100000 100000 
Відсоток за позику 10 10 10 
Дисконтна ставка для розрахунку капіталізова-
ного доходу, % 

 
12 

 
12 

 
12 
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10.40. Визначення економічної вартості підприємства і прий-
няття рішення щодо його ліквідації або реорганізації. 

1. Ліквідаційна вартість виробничого підприємства становить 
430 млн гривень. Прогнозований середньорічний чистий грошовий 
потік дорівнює 54 млн грн. Середньозважена вартість капіталу підп-
риємства складає 12 % його економічної вартості. 
Необхідно визначити економічну вартість підприємства і 

прийняти рішення щодо його ліквідації або реорганізації. 
2. Ліквідаційна вартість підприємства, справа про визнання банк-

рутом якого розглядається в арбітражному суді, оцінена в 530 млн 
грн. У випадку його реорганізації прогнозується одержати 50 млн грн. 
чистих грошових потоків щорічно. Середньозважена вартість капіта-
лу підприємства становить 10 % від його економічної вартості. 
Арбітражний суд має намір винести рішення про ліквідацію під-

приємства. Чи буде таке рішення арбітражного суду правильним з 
фінансової точки зору? 

10.41. Аналітична оцінка ймовірності банкрутства підприємст-
ва з використанням двофакторної моделі його прогнозування. На ви-
робничому підприємстві «Резонанс-М» розроблено кілька варіантів про-
гностичного балансу, основні показники якого наведені в табл. 10.20. 

Таблиця 10.20 

ПРОГНОСТИЧНИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЧОГО  

ПІДПРИЄМСТВА «РЕЗОНАНС-М», тис. грн. 

Статті 
Варіанти прогнозу 

1-й 2-й 3-й 

Актив    
Основні засоби (кошти) 15200 15200 15200 
Запаси і витрати 26120 26120 26120 
Грошові кошти, розрахунки та інші активи 6840 6840 6840 

Баланс 48160 48160 48160 

Пасив    
Джерела власних коштів 23300 23300 23300 
Прибуток за звітний період 3480 6490 3940 
Довгострокові позикові кошти 4600 4600 4600 
Строкова кредиторська заборгованість 16780 13770 16320 

Баланс 48160 48160 48160 

На підставі даних прогностичного балансу визначити ймовір-
ність банкрутства виробничого підприємства «Резонанс-М», вико-
риставши двофакторну модель його прогнозування. З цією метою 
розрахувати і зіставити за окремими варіантами: 

1) коефіцієнт поточної ліквідності активів; 
2) частку позикових коштів у загальному обсязі пасиву; 
3) спеціальний коефіцієнт Z. 



 188

10.42. Визначення ймовірності банкрутства компанії за сис-
темою Альтмана. Виробничо-комерційна компанія «Артеміда» на 
кінець звітного року мала показники балансу своєї діяльності, наве-
дені в табл. 10.21. При цьому обсяг реалізації продукції за рік ста-
новив 25000 грн. 

Таблиця 10.21 

БАЛАНС КОМПАНІЇ «АРТЕМІДА» ЗА ЗВІТНИЙ РІК, грн. 

Актив Сума Пасив Сума 

І. Основні засоби та інші 
позаоборотні активи 

1. Основні засоби 

2. Нематеріальні активи 

3. Капітальні вкладення 
4. Устаткування 
5. Довгострокові фінансові 
вкладення 

 

 

25000 

1000 

350 

7525 

 

500 

І. Джерела власних та при-

рівняних до них коштів 

1. Статутний фонд 

2. Амортизаційний фонд 

3. Балансовий прибуток 
4. У тому числі нерозподілений 

прибуток 
 

 

 

10000 

500 

1500 

 

1050 

 

Всього по розділу І 34375 Всього по розділу І 12000 

ІІ. Запаси і витрати 

1. Виробничі запаси 

2. Незавершене виробництво 
3. Готова продукція 
4. Товари 

5. Інші запаси і витрати 

 

260 

1580 

2235 

745 

240 

ІІ. Довгострокові пасиви 

1. Довгострокові кредити 

2. Довгострокові позикові кошти 

3. Позика, не погашена у строк 

 

730 

350 

950 

Всього по розділу ІІ 5060 Всього по розділу ІІ 2030 

ІІІ. Грошові кошти, роз-
рахунки та інші активи 

1. Каса 
2. Розрахунковий рахунок 
3. Інші грошові кошти 

4. Розрахунки з дебіторами 

 

 

300 

725 

25 

1035 

ІІІ. Розрахунки та інші 
 пасиви 

1. Короткострокові кредити 

2. Короткострокові позики 

3. Розрахунки з кредиторами: 

• за товари і послуги 

• з бюджетом 

• по оплаті праці 
• з іншими кредиторами 

 

 

560 

850 

 

10000 

3500 

10080 

2500 

Всього по розділу ІІІ 2085 Всього по розділу ІІІ 27490 

Баланс 41520 Баланс 41520 

 
1. Розрахувати величину Z за системою Альтмана і зробити ви-

сновок щодо ймовірності банкрутства компанії «Артеміда». 
2. За умови визнання компанії банкрутом визначити черговість 

задоволення претензій кредиторів. 
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ЧАСТИНА ДРУГА 

 

КОНКРЕТНІ СИТУАЦІЇ 
 
 
 
 

• Розділ 11 ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ  
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ  

  

• Розділ 12 ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ 

  

• Розділ 13 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ  
ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

  

• Розділ 14 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА АНТИКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
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Розділ 11 

ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ  
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ  
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ  

 
 
 
 
 
Ситуація 11.1. Вибір форми організації бізнесу 

Характеристика ситуації. Інженер-технолог Микола Мусієн-
ко розробив оригінальну технологію виготовлення окремих видів 
меблів з відходів деревини, що утворюються в значній кількості на 
меблевому комбінаті, де він працює. Потім виникла підприємни-
цька ідея виокремлення виробництва і продажу нових меблів з ві-
дходів деревини. Практична реалізація цієї ідеї потребує вибору 
конкретної форми організації бізнесу. Можливі варіанти цієї підп-
риємницької діяльності зводяться до започаткування одноосібного 
(індивідуального) підприємства або створення невеликої приват-
ної фірми. 
Вимоги до аналізу ситуації. Сформулювати повну і чітку відпо-

відь на запитання, що виникають у процесі аналізу цієї конкретної 
ситуації. Основними запитаннями є такі. 

1. Яку форму організації бізнесу доцільно вибрати в даному кон-
кретному випадку? 

2. Які переваги має та чи інша форма організації бізнесу? 
3. У якому випадку на підприємстві може працювати найманий 

персонал? 
4. Які обставини можуть змусити Миколу Мусієнка відмовитися 

від створення (реєстрації) індивідуального підприємства або приватної 
фірми? 

Ситуація 11.2. Економічний вибір доцільної організа-
ційно-правової форми господарського товариства 

Характеристика ситуації. Підприємець Володимир Матвієнко 
має власне невелике підприємство, яке надає послуги по ремонту жи-
тлових приміщень (квартир) та офісів. На фірмі працює 20 робітників 
високої кваліфікації. Вартість матеріальних активів (основного та 
оборотного капіталу) дорівнює 263000 грн. Поточні зобов’язання у 
вигляді кредиторської заборгованості складають 90000 грн. Річний 
валовий дохід підприємця становить 480000 грн. На поточному влас-
ному рахунку Володимира Матвієнка нагромаджено 120000 грн., а 
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також цінних паперів (акцій та ОВДП) на загальну суму 150000 грн. 
Підприємець Матвієнко має зобов’язання некомерційного характеру 
(власну нерухомість під заставою) на суму 42000 грн. 
З метою подальшого розвитку бізнесу виникла ідея залучити до 

участі в підприємницькій діяльності ще одного партнера з певним 
стартовим капіталом. Новий партнер В. Матвієнка погодився вкласти 
у започатковану останнім справу власий капітал у розмірі 70000 грн. 

Зміст аналізу ситуації. 
1. Яку організаційно-правову форму господарського товариства 

(з повною чи обмеженою відповідальністю) краще обрати двом парт-
нерам по бізнесовій діяльності? 

2. Яка можлива сума підприємницького ризику кожного з партне-
рів залежно від обраної організаційно-правової форми господарського 
товариства? 

3. Яку максимальну суму збитків матиме підприємець В. Матві- 
єнко у разі виникнення пожежі, підтоплення чи виведення з ладу 
комунікаційної системи з вини працівників фірми? 

Ситуація 11.3. Розробка організаційної структури і 
моделі менеджера кадрової служби підприємства 

Характеристика ситуації. На створеному кілька років тому 
акціонерному товаристві закритого типу «Цегла Трипілля» з ме-
тою ефективнішого господарювання прийнято рішення щодо  
вдосконалення організаційної структури управління підприємст-
вом, яка б охоплювала не лише функціонування нових структур-
них підрозділів, а й систему моделей діяльності провідних керів-
ників і менеджерів. На перший план висунуто завдання роз-
робити та запровадити нову організаційну структуру кадрової 
служби підприємства з виокремленням чіткої управлінської мо-
делі провідного менеджера такого інтегрованого функціонально-
го підрозділу. 
Зокрема передбачено: по-перше, ввести керівну посаду першо-

го заступника директора з питань кадрів праці і соціального роз-
витку; по-друге, створити кілька нових підрозділів, які мають 
здійснювати функціонально виокремлене управління персоналом 
підприємства (наприклад, відділи: кадрів, підготовки кадрів, орга-
нізації праці і заробітної плати, соціального розвитку; лабораторії: 
наукової організації праці та управління, автоматизованої системи 
управління «Кадри», соціально-психологічних досліджень; власну 
навчально-курсову мережу тощо); по-третє, розробити модель 
провідного менеджера (організатора) кадрової роботи на підпри-
ємстві. 

Вимоги до аналізу ситуації. Аналіз цієї конкретної ситуації має 
включати економічно обгрунтовані відповіді на такі запитання. 
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1. Чи є доцільним з економічної та соціальної точок зору вдоско-
налення організаційної системи управління персоналом на підпри-
ємстві? 

2. Чи варто створювати названі вище структурні підрозділи в су-
часній системі управління персоналом? Якою ви собі уявляєте орга-
нізаційну структуру управління персоналом на конкретному підпри-
ємстві? 

3. Якою за змістом (спрямованістю) має бути розроблювана на 
підприємстві управлінська модель провідного менеджера з питань 
кадрової роботи? Сформулюйте принципові положення такої управ-
лінської моделі. 

Ситуація 11.4. Удосконалення управління підприємст-
вами та виробничого об’єднання 

Характеристика ситуації. Відповідно до затвердженої схеми 
генерального плану промислового вузла до його складу включені 
заводи: шинні № 1 і № 2, гумотехнічних виробів (ГТВ), азбестотех-
нічних виробів (АТВ) і ремонтно-механічний (РМЗ). У подальшому 
на базі шинного заводу № 1 та заводу АТВ було створено комбінат 
шин і гумоазбестових виробів, а РМЗ був розділений на механічний 
завод (МЗ) та центрально-ремонтне виробництво (ЦРВ). Пізніше до 
комбінату було приєднано й механічний завод. Потім у зв’язку з 
уведенням у дію заводу ГТВ на базі комбінату було створено вироб-
ниче об’єднання, до складу якого були включені всі заводи проми- 
слового вузла. 
Найбільш вагомим аргументом підготовки і прийняття рішен-

ня щодо створення виробничого об’єднання слід вважати той 
факт, що всі підприємства, які включені до його складу, розта- 
шовані на одній компактній площадці, мають спільні комунікації 
та об’єкти виробничої і соціальної інфраструктури. Проте на  
противагу думці опонентів про недостатню обгрунтованість 
прийнятого рішення через відсутність головної передумови 
створення виробничого об’єднання — наявності прямих вироб-
ничо-технологічних зв’язків між об’єднуваними підприємствами 
стало посилання на розвиток опосередкованих зв’язків стосовно 
спільного використання допоміжних та обслуговуючих вироб-
ництв,  
які певною мірою «пом’якшують» вагомість висунутого контрар-
гументу. При цьому зазначалось, що механічний завод забезпе- 
чує інші підприємства об’єднання технологічною оснасткою, за-
пасними частинами і різноманітним нестандартним устатку-
ванням власного виробництва. Частка його товарної продукції  
для потреб об’єднання становить 25 — 35 %. ЦРВ здійснює 
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централізований ремонт устаткування для всіх підприємств 
об’єднання. 
Керівництво новоствореним об’єднанням почав здійснювати ви-

окремлений (автономний) апарат управління в складі генерального 
директора, його кількох заступників, певної сукупності технічних, 
економічних та інших функціональних служб. 
На жаль, впродовж кількох останніх років спостерігалося зни-

ження рівня ефективності господарювання в об’єднанні. На думку 
його фахівців, головним чинником спричинення такого явища є не-
досконалість системи управління об’єднанням і, як наслідок цього, 
«розлад» економічного механізму господарювання. Аналогічна ду-
мка зафіксована в аналітичній записці контрольно-ревізійного уп-
равління міністерства промислової політики України, в якій зазна-
чено: «...Відсутність виробничо-технологічної єдності між виробни-
чими підрозділами об’єднання негативно вплинула на діючу 
систему організаційно-економічного управління ним. Вона багато в 
чому зберігає традиційні схеми управління самостійними підприємст-
вами, доповнюючи їх надмірними «поверхами» структури управлін-
ня. За таких умов неможливо повністю реалізувати переваги ринко-
вої системи господарювання...». 

Зміст аналізу ситуації.  
1. Дати аналітичну оцінку діючої організаційної структури уп- 

равління виробничим об’єднанням та його підприємствами; 
2. Визначити коло техніко-економічних показників, необхідних 

для обгрунтування ефективної організаційної структури управлін-
ня виробничим об’єднанням та окремими його підрозділами, мак-
симально адаптованої до ринкових умов господарювання; 

3. Підготувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення органі-
заційної структури управління виробничим об’єднанням. 
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Розділ 12 

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ  

 
 
 
Ситуація 12.1. Вибір та освоєння продукування нових 

виробів 

Характеристика ситуації. Акціонерне товариство відкритого 
типу «Електроніка», що продукує електронно-вимірювальну техні-
ку, є високоспеціалізованим виробничим комплексом, що склада-
ється з трьох технологічно зв’язаних підприємств. Одним з найваж-
ливіших шляхів підвищення ефективності виробничої діяльності АТ 
«Електроніка» за ринкових умов господарювання має стати осво-
єння нових видів продукції, конкурентоспроможної на внутрішньо-
му і зовнішньому ринках. 
Галузевий НДІ розробив кілька зразків нової вимірювальної тех-

ніки. За ступенем новизни конструкторських рішень вироби мають 
такі характеристики: 

виріб А — традиційний, створений з використанням наявних те-
хнічних рішень; 

виріб Б — принципово новий, сконструйований на основі нового 
технологічного принципу, не має аналогів в Україні та за кордоном; 

виріб В — новий використаний оригінальний інженерний підхід; 
не має вітчизняних аналогів, а за кордоном аналогічні прилади 
створюються з використанням дещо іншого принципу. 
Вибір найбільш ефективного зразка має базуватися на кількісно-

му та якісному аналізі сукупності певних груп факторів. Загальна 
характеристика та оцінка впливу окремих груп факторів зводяться 
ось до чого. 

1. ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ 

1.1. Найбільш повне (раціональне) використання виробничої 
потужності. Інформація про трудомісткість виробів за стадіями 
обробки і річний фонд часу наведено в табл. 12.1. Вплив цього фак-
тора визначається за допомогою укрупнених розрахунків завантажен-
ня резервних потужностей за трьома стадіями обробки. Відповідний 
висновок можна зробити на основі визначення і порівняння коефіціє-
нтів завантаження устаткування. Середній коефіцієнт перевиконання 
норм, що враховується при розрахунках, становить за стадіями: заго-
товчою — 1,1; механообробною і складальною — 1,2. 
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Таблиця 12.1 
ПИТОМА ТРУДОМІСТКІСТЬ ВИРОБІВ І РІЧНИЙ  

ФОНД ЧАСУ ЗА СТАДІЯМИ ОБРОБКИ 

Стадія обробки 

Трудомісткість одиниці 
виробів, нормо-год 

Річний фонд часу  
за стадіями оброб-
ки (резервна по-
тужність), год А Б В 

Заготовча 5 5 5,25 5000 

Механообробна 12 14 13,50 12000 

Складальна 15 18 17,00 10000 

Річна програма випуску, штук 1100 1000 1000 — 

1.2. Можливі витрати на підготовку та освоєння виробницт-
ва. По виробу А може використовуватися традиційна технологія, пот-
рібні додаткові витрати на придбання технічної документації. Для ро-
зробки виробу Б необхідно створити спеціальну групу проектантів і 
нову дільницю плат печатного монтажу. Процесу освоєння продуку-
вання виробу В мають передувати незначні додаткові розробки і деякі 
зміни в технології його виготовлення. Очікувані витрати на підготов-
ку та освоєння виробництва продукції наведено в табл. 12.2. 

Таблиця 12.2 

ОРІЄНТОВНІ ТРИВАЛІСТЬ І ВЕЛИЧИНА ВИТРАТ  

НА ПІДГОТОВКУ ТА ОСВОЄННЯ ПРОДУКУВАННЯ ВИРОБІВ 

Виріб 
Тривалість підготовки та освоєння 

виробництва, місяців 
Витрати, грн. 

А 2 21000 

Б 6 118000 

В 4 43000 

 
1.3. Окремі якісні техніко-експлуатаційні показники. За рів-

нем надійності, довговічності і ремонтопридатності виріб А відпо-
відає вимогам діючого вітчизняного стандарту. Виріб Б додатково 
забезпечує більш високу точність вимірювань. Виріб В має підви-
щену довговічність порівняно з технічним параметром виробу А. 

1.4. Використання конструкційних матеріалів. Для виготов-
лення виробів А і В використовуються традиційні матеріали, а ви-
робу Б — платина та інші нетрадиційні матеріали. 

1.5. Розширення кооперованих зв’язків. Поставки комплектуючих 
вузлів і деталей здійснюються з використанням усталених кооперова-
них зв’язків. Стосовно виробу Б необхідно укласти нові угоди щодо 
поставки кількох комплектуючих деталей: для цього існує реальна 
можливість, оскільки є попередня усна домовленість з конкретними 
постачальниками. Разом з тим виникла необхідність пошуку можли-
вого постачальника трьох комплектуючих деталей для виробу В. 
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1.6. Використання уніфікованих вузлів і деталей при проекту-
ванні виробів. Передбачено забезпечити високий рівень уніфікації 
вузлів і деталей у процесі проектування нових виробів. Вихідна ін-
формація для визначення рівня уніфікації спроектованих виробів 
подана в табл. 12.3. 

Таблиця 12.3 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ УНІФІКОВАНИХ  

ДЕТАЛЕЙ У СПРОЕКТОВАНИХ ВИРОБАХ 

Виріб 
Загальна кількість 

вузлів і деталей, штук 
Кількість уніфікованих 
вузлів і деталей, штук 

А 195 170 

Б 180 142 

В 178 150 

 
1.7. Транспортабельність виробів. Транспортування виробів 

А вимагатиме виготовлення спеціальних і тому дещо дорожчих 
контейнерів, що призведе до підвищення валових витрат на вироб-
ництво (собівартості продукції) на 0,6 %. Для здійснення транспо-
ртування виробу Б можуть використовуватися звичайні пакувальні 
матеріали. Що ж до виробів В, то додаткові витрати на пакування і 
транспортування його становитимуть 0,3 % собівартості продукції. 

1.8. Структура та організація виробництва. Організація та 
освоєння випуску виробів А потребують деякого перепланування 
робочих місць, зумовленого зміною руху потоків вузлів і деталей. 
Необхідні певні зміни у чисельності ВТК підприємства у зв’язку з 
ускладненням процесу контролю якості виробів Б. Виготовлення 
виробів В може забезпечуватися за умови збереження існуючої ор-
ганізації виробництва. 

2.  ФАКТОРИ ВЕЛИЧИНИ  

І СТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ НА ВИРОБИ 

2.1. Широта попиту на нову продукцію. Як свідчать результати 
маркетингового дослідження, існує стабільний ринок збуту виробу А 
в межах України через відсутність більш досконалих виробів цього 
типу. Вироби Б продаються на внутрішньому ринку, але не виключе-
на можливість поставок цієї продукції на експорт за умови сприятли-
вої ситуації на зовнішньому ринку. Збут продукції В здійснюється по-
вністю на вітчизняному ринку. 

2.2. Можливість створення різновидів виробів. Такої можли-
вості немає стосовно виробу А. Проте є можливість на базі виробу Б 
розробити серію однотипних приладів, а щодо виробу В необхідне 
подальше дослідження, щоб виявити таку можливість. 

3. КОМЕРЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ.  
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Очікується достатня прибутковість виробів А і В. Технічний рі-
вень виробу Б дозволяє його сертифікувати і завдяки цьому одержа-
ти додатковий прибуток за рахунок надвишки до продажної ціни. 

4. РЕКЛАМНІ ВИТРАТИ.  

Як показали розрахунки, витрати на рекламу виробу А не потрі-
бні, а по виробах Б і В вони становитимуть приблизно 98 та 73 тися-
чі гривень щорічно впродовж перших трьох років їх продукування. 
Пропонується: 
На основі зіставлення техніко-економічних показників альтерна-

тивних зразків нових електронно-вимірювальних приладів, а також 
кількісного та якісного аналізу виокремлених виробничих й інших 
факторів обгрунтувати найбільш прийнятний варіант організації 
виробництва продукції в АТ «Електроніка» з урахуванням підприє-
мницьких його інтересів. 

 
Ситуація 12.2. Обгрунтування більш вигідного варіа-

нта бізнесової діяльності підприємства 

Характеристика ситуації. Протягом кількох останніх років 
виробниче підприємство «Машпобут» продукувало один вид виро-
бів побутового призначення — пральну машину для механізованих 
фабрик-пралень. За звітний рік воно використало свою виробничу 
потужність на 80 %. Основні показники його діяльності за звітний 
рік наведено в табл. 12.4. 

Таблиця 12.4 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА «МАШПОБУТ» ЗА ЗВІТНИЙ РІК 

Показник Абсолютне значення, грн. 

Продажна ціна одиниці продукції 234 

Обсяг реалізації продукції 772200 

Змінні витрати на виготовлення виробів 594300 

Постійні витрати на виробництво і реалізацію продукції 172200 

Валовий прибуток 15700 

Такі фінансові результати діяльності підприємства можна визна-
ти явно недостатніми, оскільки валовий прибуток складає близько 
4 % від величини власного капіталу фірми. Генеральна дирекція 
підприємства вважає більш-менш нормальними фінансові результа-
ти виробничо-комерційної діяльності, котрі реально забезпечують 
не менше 10 % прибутковості власного капіталу. 
На рівні генеральної дирекції висунуто кілька підприємницьких 

ідей (пропозицій). 
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Першу ідею висунув комерційний директор. Він запропонував 
знизити на 5 % продажну ціну виготовлюваного виробу, аби збіль-
шити обсяг реалізації власної продукції. 
Друга ідея, яка заслуговує на увагу, належить виробничому дирек-

тору підприємства. Вона передбачає проектування та освоєння вироб-
ництва нового виду продукції — машини для миття посуду в закладах 
громадського харчування. Ключові показники цього бізнес-проекту 
наведено в табл. 12.5. За складеним маркетологами прогнозом за пе-
рший рік функціонування нового виробництва очікуваний обсяг про-
дажу виготовлюваних виробів може становити 1200 штук, у наступні 
роки — по 3000 одиниць щорічно. 

Таблиця 12.5 

РОЗРАХУНКОВІ (ПРОГНОЗНІ) ПОКАЗНИКИ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МАШИН ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ 

Показник Абсолютне значення, грн. 

Вартість устаткування для нового виробництва 700000 

Змінні витрати на виготовлення однієї машини 337,5 

Додаткові постійні витрати на річний випуск про-

дукції (за винятком амортизаційних відрахувань) 

 

202500 

Продажна ціна одного виробу 570 

 
Специфічне міркування оприлюднив фінансовий директор підп-

риємства. За його переконанням, розрахунок рентабельності проду-
кції був зроблений некоректно, оскільки жодна частина постійних 
витрат загального характеру не була виокремлена для нового виду 
продукції. Він вважає, що сумісні витрати загального характеру, які 
нині складають 101400 грн., необхідно розподілити між обома ви-
дами продукції. При цьому дві третини цих витрат треба віднести на 
виробництво нового виду продукції. 

Зміст аналізу ситуації має полягати ось у чому: 
по-перше, дати аналітичну оцінку обох бізнес-проектів продов-

ження виробничо-комерційної діяльності підприємства «Машпобут», 
враховуючи міркування його провідних функціональних директорів; 
по-друге, висловити власну думку стосовно продукування одного 

чи двох видів продукції на цьому підприємстві та економічно об-
грунтувати граничні обсяги випуску кожного з виробів. 

 
Ситуація 12.3. Еколого-економічна оцінка та вибір 

ефективнішого інвестиційного проекту енергозабезпе-
чення підприємств і населення великого міста 

Характеристика ситуації. Згідно зі складеним облдержадміні- 
страцією прогнозом соціально-економічного розвитку великого міс-
та на 10 років (1999—2008 рр.) передбачається подальший розвиток 
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промислового виробництва, а також забудова нових житлових ма-
сивів. Це призведе до значного зростання енергоспоживання, вна-
слідок чого стане можливим дефіцит тепло- та електроенергії. 
Енергопостачання підприємств, організацій і житлових будинків 

забезпечується підприємствами виробничо-енергетичного об’єднання 
«Міськенерго» (ТЕЦ-1, ТЕЦ-2, ТЕЦ-3). Для задоволення перспектив-
них потреб необхідно значно збільшити виробництво тепло- та еле-
ктроенергії. Попередні розрахунки показали, що тільки за рахунок 
реконструкції і технічного переозброєння діючих ТЕЦ досягти пот-
рібних обсягів виробництва енергії не вдасться. Тому найбільш імо-
вірними варіантами нарощування енергетичних потужностей міста 
можна визнати: 1) будівництво нової ТЕЦ-4 для виробництва тепло-
вої та електричної енергії; 2) спорудження ГЕС середньої потужно-
сті для продукування електроенергії; 3) реконструкція діючих ТЕЦ з 
метою збільшення виробництва теплової енергії. 
Досягнутий рівень розвитку енергетики великого міста характери-

зується показниками, наведеними в табл. 12.6. За прогнозними розра-
хунками, потреба міста в тепло- та електроенергії на кінець перспек-
тивного періоду (2008 р.) становитиме відповідно 1520 тис. Гкал і 
2230 млн кВт·год. Унаслідок цього можливий дефіцит теплової енер-
гії складе 460 тис. Гкал, а електроенергії — 840 млн кВт·год на рік. 

Таблиця 12.6 
ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ І СПОЖИВАННЯ  

ПАЛИВА НА ТЕЦ МІСТА в 1998 році 

Вироб-
ник 
енергії 

Виробництво Споживання па-
лива, тис. т 
умовн. палива 

У тому числі 

теплоенергії, 
тис. Гкал 

електроенергії, 
млн кВт·год 

газ мазут 
ву-
гілля 

ТЕЦ-1 270 410 235 200 15 20 

ТЕЦ-2 550 690 426 36 390 — 

ТЕЦ-3 240 340 205 183 8 14 

Разом 1060 1440 866 419 413 34 

 
Коротка характеристика можливих варіантів розвитку енер-

гетики міста. 
1. Будівництво нової ТЕЦ. Строк будівництва — 2 роки; капі-

тальні вкладення — 2 млн. грн.; розмір інвестування по роках спо-
рудження: перший — 60 %, другий — 40 %; споживання палива, 
тис. т умовного палива на рік: газу — 30, мазуту — 515; вироблення 
теплової та електричної енергії — відповідно 500 тис. Гкал/рік і 
850 млн кВт·год/рік; собівартість: 1 кВт·год, електроенергії — 
3 коп., 1 Гкал теплоенергії — 12 грн. 

2. Спорудження нової ГЕС. Будівельний цикл — 5 років; капі-
тальні вкладення — 12 млн грн. (перший рік — 40 %; другий — 
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п’ятий — по 15 %); річне виробництво електроенергії — 900 млн 
кВт·год; собівартість одиниці електроенергії — 1,5 коп. 

3. Реконструкція діючих ТЕЦ. Термін реконструкції — 2 роки; 
загальний обсяг інвестування — 1,2 млн грн., у тому числі: перший 
рік — 45 %, другий — 55 %; збільшення споживання палива, тис. т 
умовн. палива/рік: газу — 16, мазуту — 260, вугілля — 10; приріст 
вироблення теплоенергії — 500 тис. Гкал/рік; собівартість 1 Гкал 
теплової енергії після реконструкції ТЕЦ — 13,5 грн. 
Еколого-економічна характеристика впливу енергетики на 

навколишнє середовище. Економічна ефективність використання 
централізованого теплопостачання на базі виробництва електроене-
ргії залежить від потужності ТЕЦ, але обмежується довжиною теп-
лових мереж. Ефективне функціонування ТЕЦ забезпечується за 
умови довжини тепломереж, що не перевищує 15—20 км. 
Оскільки ТЕЦ працює в природній зоні з достатньо потужним фо-

ном забруднення, обумовленим діяльністю насамперед промислових 
підприємств і транспорту, то існують жорсткі вимоги щодо обмежен-
ня впливу таких об’єктів енергетики на довкілля. Основні показники 
впливу ТЕЦ на навколишнє середовище наведено в табл. 12.7. 
Потрібно також враховувати, що будівництво ТЕЦ-4 пов’язане 

з відведенням чималої за площею території, на якій можуть зміни-
тися рельєф місцевості, характеристика поверхневого стоку, стру-
ктура грунтового шару. З охолоджуваною водою ТЕЦ у навколи-
шні водойми буде скидати велику кількість тепла, що може 
негативно вплинути на їхню флору і фауну. Проте забезпечення 
помірного підігріву води, суміщеного з сильною її циркуляцією, 
позитивно впливатиме на процес самоочищення водойм. Крім то-
го, з’явиться можливість використання водойм-охолодників для 
започаткування рибництва. Все це вимагатиме додаткових інвес-
тицій у створення і введення в дію технологічної установки для 
охолодження та очищення води. 
Основними чинниками впливу ГЕС на навколишнє середови-

ще є такі: затоплення корисних земельних площ; зміна ландшаф-
ту місцевості; вплив на клімат, флору і фауну в районі акваторії. 
Проте форми і характер цього впливу принципово відрізняються 
від тих, котрі впливають на довкілля ТЕЦ. Найважливіша з них 
полягає в тому, що гідроелектростанція потребує спорудження 
чималого водоймища, а це, у свою чергу, спричинює затоплення 
значної за площею території. Причому наслідки створення во-
доймища, обумовленого спорудженням ГЕС, поділяються на дві 
групи. 
Першу групу становлять такі наслідки: затоплення лісних і сільсь-

когосподарських земель; зменшення продуктивності заплавної луки 
та рибництва. Ці наслідки були враховані при обгрунтуванні проекту 
спорудження ГЕС шляхом вибору конкретного місця під будівництво 
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станції, її потужності і конструктивного типу греблі. Проте очікується 
затоплення кількасот гектарів орної землі, використовуваної для ви-
рощування зернових культур. При цьому треба зважати на той факт, 
що вартість відновлення сільськогосподарських угідь становить у се-
редньому 10 тис. грн. за один гектар.  

Таблиця 12.7 

ФАКТИЧНІ І ПРОЕКТНІ ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ ТЕЦ  

НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Показник 

Діючі ТЕЦ 

Нова ТЕЦ-4 
до 

реконструкції 
після 

реконструкції 

Водні ресурси, млн м3/рік    

Водоспоживання (забір води) 38,6 46,5 18,4 

Водовідведення 36,1 44,7 16,2 

Скидання стічної води 0,8 1,2 0,6 

У тому числі після переочищення 0,6 0,9 0,3 

Об’єм оборотної і повторно вико-

ристовуваної води 

 

14,8 

 

19,2 

 

6,5 

Повітряний простір, т/рік    

Загальна кількість шкідливих ре-

човин, що викидаються стаціонар-

ними джерелами забруднення 

 

 

21900 

 

 

22400 

 

 

9600 

Загальна кількість уловлюваних і 

знешкоджуваних речовин 

 

13800 

 

18100 

 

7200 

Загальна кількість викидів шкід-

ливих речовин у повітряний 

простір 

 

8100 

 

4300 

 

2400 

Обсяг шлаків 1290 1620 910 

Виробничі відходи, т/рік    

Загальна кількість виробничих від-

ходів 

1314,0 1720,0 650,0 

У тому числі:    

• шлам 1278,0 1516,0 586,0 

• відпрацьоване мастило 0,7 0,9 0,4 

• виробниче сміття 32,0 50,0 36,0 

• інші відходи 3,3 151,0 27,6 

Обсяг використовуваних відходів 304,0 508,0 174,0 

Обсяг вивезення відходів на зва-

лище, поховання або спалювання 1010,0 1212,0 476,0 
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Другу групу становлять наслідки, які можна виявити через 5—
10 років після заповнення водоймища. Вплив водоймища на лока-
льні кліматичні умови має двоїстий характер — охолоджуючий та 
утеплюючий. Зокрема акваторія впливає на нижню хмарність, що 
сприяє збільшенню сумарної радіації на її берегах. У цьому прояв-
ляється посередній вплив на рослинний покрив зон узбережжя. 
Такий вплив може бути як негативним (посилення швидкості вітру 
та зниження температури протягом першої половини вегетаційно-
го періоду), так і позитивним (зменшення ймовірності пізніх замо-
розків та опадів над акваторією, збільшення кількості ясних днів 
тощо). 
У процесі проектування нової ГЕС удалося вирішити низку за-

вдань, пов’язаних зі зрошенням, рибництвом і судноплавством у 
цьому регіоні України, що уможливить одержання значного еконо-
мічного ефекту та зниження певною мірою негативного впливу бу-
дівництва гідроелектростанції на довкілля. Зрозуміло, все це потре-
буватиме будівництва кількох гідротехнічних споруд і додаткових 
інвестиційних ресурсів. 

Завдання щодо аналізу ситуації. На основі наведеної вихідної 
інформації потрібно: 1) проаналізувати можливі варіанти інвесту-
вання енергозабезпечення суб’єктів господарювання і населення ве-
ликого міста на перспективний період (1999—2008 роки); 2) вибра-
ти та обгрунтувати найдоцільніший варіант майбутнього забез-
печення енергією міста з урахуванням не тільки економічних, а й 
екологічних чинників, що впливають на правильне вирішення цієї 
енергетичної проблеми. 

 

Ситуація 12.4. Економічна оцінка можливих способів 
оволодіння прогресивною технологією виготовлення 
виробу 

Характеристика ситуації. Для спеціалістів виробничого 
підприємства стала відомою нова технологія виготовлення поді-
бних виробів. Вона оцінюється розробником як прогресивна і 
високоекономічна. У зв’язку з цим підприємство-виробник рані-
ше освоєної продукції прийняло рішення щодо оволодіння но-
вою технологією. 
Задля конкретного розв’язання поставленого завдання існу- 

ють кілька можливих способів оволодіння прогресивною техно- 
логією: 

1) купити у розробника чи користувача зразки виробу, що проду-
кується за новою технологією; після цього розгорнути цілеспрямо-
ване дослідження конструкційного матеріалу і готового виробу з 
метою виявлення та аналізу конкретних характеристик нового тех-
нологічного процесу; 
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2) придбати у власника не виріб, а технологію його виготовлення 
шляхом купівлі ліцензії, що дає юридичне право на її використання 
зацікавленим товаровиробником; 

3) заволодіти «ноу-хау» згідно з чинним законодавством,  
що уможливить ознайомлення з детальним описом нової тех- 
нології. 

Вимога до аналізу ситуації — економічно обгрунтувати най- 
ефективніший варіант освоєння прогресивної технології виготов-
лення виробу. 

 

Ситуація 12.5. Аналітична оцінка і вибір ресурсоеко-
номічного варіанта конструкції нового виробу 

Характеристика ситуації. Конструкторсько-технологічне уп-
равління науково-виробничого об’єднання розробило кілька варіан-
тів конструкції нового виробу за ресурсомісткістю. Табл. 12.8 міс-
тить вихідні показники для аналізу структури витрати матеріальних 
ресурсів за стадіями життєвого циклу і варіантами конструкції 
спроектованого виробу. 

Таблиця 12.8 

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У НАТУРАЛЬНОМУ  

ВИРАЗІ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ І ВАРІАНТАМИ  

КОНСТРУКЦІЇ НОВОГО ВИРОБУ 

Стадія життєвого  
циклу виробу 

Витрата матеріалів на один виріб за варіантами конструкції 

1-й 2-й 3-й 

кг 
кг/тис. 
год 
роботи 

кг 
кг/тис. 
год 
роботи 

кг 
кг/тис. 
год 

роботи 

Розробка 5 0,2 5 0,2 10 0,4 

Освоєння 10 0,4 10 0,4 20 0,8 

Виробництво 260 10,4 200 8,0 220 8,8 

Впровадження 5 0,2 5 0,2 5 0,2 

Експлуатація 100 4,0 120 4,8 80 3,2 

Відновлення 120 4,8 200 8,0 100 4,0 

Разом 500 20,0 540 21,6 435 17,4 

Маса виробу 190 × 150 × 180 × 

Завдання щодо аналізу ситуації. На основі наявної вихідної ін-
формації належить: 

1) виявити чинники, що змогли зумовити різке (у 1,5—2 рази) 
зменшення витрати матеріалів на стадіях експлуатації та відновлен-
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ня за весь технічний ресурс виробу за третім варіантом його конс-
трукції порівняно з другим; 

2) економічно обгрунтувати найкращий за матеріаломісткістю 
варіант конструкції виробу з урахуванням його фізичної маси (ваги). 

 
Ситуація 12.6. Вибір найефективнішого варіанта тех-

нічного переоснащення цехів машинобудівної фірми 

Характеристика ситуації. Машинобудівна фірма «Енергомаш-
пром» має намір здійснити реконструкцію основних і допоміжних 
цехів. У зв’язку з цим постає проблема придбання чи виготовлення 
власними силами технологічного устаткування універсального типу, 
спеціальних агрегатів і машин та унікальних засобів автоматизації 
виробництва й управління. Задля практичного вирішення проблеми 
фірма має три варіанти дій: 

1) придбати необхідну сукупність технологічного устаткування і 
технічних засобів автоматизації на ринку засобів праці; 

2) замовити виготовлення всієї сукупності необхідного виробни-
чого обладнання відповідним вітчизняним та (чи) іноземним підп-
риємствам; 

3) виготовити потрібний комплект технологічного устаткування 
та засобів автоматизації власними силами. Причому в цьому випад-
ку можливі варіанти: а) скласти всю сукупність обладнання з гото-
вих складальних одиниць (вузлів і деталей), що придбані у відповід-
них товаровиробників на комерційній основі; б) виготовити всі 
складальні одиниці самому від початку до кінця; в) частину вузлів 
(деталей) виготовити власними силами, а іншу купити у відповідних 
виробників. 

Зміст аналізу ситуації. Спираючись на наведену характеристи-
ку ситуації, потрібно: 

• виявити переваги та вразливі місця альтернативних варіантів те-
хнічного переоснащення основних і допоміжних цехів машинобудівної 
фірми; 

• економічно обгрунтувати найпривабливіший варіант технічно-
го переоснащення та реконструкції цехів підприємства; 

• проілюструвати вибір найприйнятливішого варіанта технічного 
переоснащення цехів фірми з використанням умовних цифрових да-
них щодо різних типів устаткування. 

Ситуація 12.7. Доведення доцільності розвитку лізин-
гових послуг 

Характеристика ситуації. Прийняття Закону України «Про лі-
зинг» створило стартові передумови для формування і розвитку віт-
чизняного лізингового ринку. Виходячи із накопиченого досвіду 



 205

країн з розвиненою ринковою економікою, лізинг (здавання в орен-
ду на тривалий строк предметів довгочасного користування) розгля-
дається економістами як різновид довгострокового кредиту, що на-
дається в натуральній формі. Він є однією з перспективних форм 
інвестування, здатних значно пожвавити і прискорити процес онов-
лення матеріально-технічної бази виробництва на підприємствах 
усіх галузей народного господарства. 
Існує усталений порядок подання лізингової послуги. На про-

хання клієнта комерційний банк придбає певне майно (устатку-
вання, транспортні засоби, комп’ютерна техніка тощо) і приймає 
на себе практично всі зобов’язання власника, включаючи відпові-
дальність за збереження майна, внесення страхових платежів, оп-
лату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене 
майно, укладає з банком строковий договір оренди, в якому визна-
чаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періо-
дичність її внесення. Орендна плата складається з двох величин: 
вартості майна та комісійної винагороди за лізингову послугу. 
Відсоткова плата за лізингову послугу нижча від відсотка за кори-
стування грошовою позикою. Прибуток банку від лізингових опе-
рацій формується з лізингового відсотка і залишкової вартості 
майна до моменту закінчення строку оренди, а також податкових 
пільг з інвестицій у виробниче обладнання. 

Практична спрямованість аналізу ситуації. З урахуванням 
основних положень Закону України «Про лізинг» і першого досвіду 
функціонування вітчизняних лізингових компаній: 

1) обгрунтувати основні міркування щодо привабливості лізингу 
для всіх суб’єктів лізингової діяльності (підприємств-виробників, 
орендодавців та орендарів); 

2) розкрити економічні переваги механізму фінансування вироб-
ничих інвестицій за умови укладення договору про надання лізинго-
вих послуг порівняно з контрактом купівлі-продажу відповідних 
груп виробів; 

3) назвати більш чи менш вагомі чинники, які обумовлюють пе-
реваги і недоліки лізингового бізнесу на макрорівні; 

4) сформулювати додаткові правові, економічні та організаційні 
умови для успішного розвитку лізингу в народному господарстві 
України, насамперед у пріоритетних його галузях. 

Ситуація 12.8. Обгрунтування ефективності викорис-
тання зарубіжної програми «Лізинг-мерседес» 

Характеристика ситуації. Під час презентації однієї із зарубіж-
них лізингових фірм генеральному директору багатопрофільної ук-
раїнської корпорації, що здійснює виробничу, закупівельно-
торговельну і сервісну діяльність, була запропонована, на думку за-
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рубіжних спеціалістів, на досить вигідних умовах програма «Лізинг-
мерседес», яка передбачала такі основні показники та умови: 

• строк лізингу — 3,5 рока; 
• кількість орендованих автомобілів-тягачів — не менш як 5 оди-

ниць (штук); 
• вартість одного автомобіля-тягача — від 156 до 164 тис. ДМ; 
• попередня оплата — 20 % від вартості автомобіля; 
• строк надання в оренду автомобілів-тягачів після попередньої 

оплати — 3 місяці; 
• строк підготовки автомобілів-тягачів до комерційних рейсів — 

1 місяць; 
• оплата залишкової суми — поквартальна за ставкою 12 % від 

суми залишку після попередньої оплати. 
Генеральний директор пообіцяв у тижневий термін розглянути 

запропоновану програму лізингу. Він дав доручення економісту сво-
єї корпорації підготувати експертний висновок щодо ефективності лі-
зингової операції з зарубіжною спеціалізованою фірмою. При цьому 
він попросив урахувати такі факти: 

1) автомобілі аналогічного класу є екологічно чистими і можуть 
використовуватися для комерційних рейсів за маршрутами західно-
європейської спрямованості з високою якістю автошляхів; 

2) за досвідом сервісних фірм, протягом одного місяця можна 
здійснити не більш як 4 рейси довжиною 2000 км (з урахуванням 
зворотного проїзду). Середня комерційна вартість 1 км становить 
0,65 грн., а рівень рентабельності транспортних послуг — 45 %; 

3) через відсутність вільних грошових коштів потрібно розрахо-
вувати на одержання валютного кредиту за річною позиковою став-
кою 36 %. Офіційний курс гривні на момент кредитної операції ста-
новив 1,05 грн./DМ. 

Основне завдання щодо аналізу ситуації. Зробити необхідні ро-
зрахунки і дати аргументований висновок щодо економічної ефек-
тивності реалізації зарубіжної програми «Лізинг-мерседес» україн-
ською корпорацією. 
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Розділ 13 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ  

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
 
 

Ситуація 13.1. Аналітична оцінка доцільності розвит-
ку кооперованих зв’язків підприємств 

Характеристика ситуації. Внаслідок реструктуризації велико-
го верстатобудівного підприємства і створення кількох спеціалізо-
ваних виробництв (фірм) з продукування верстатів, що мають вели-
кий попит на ринку, має зрости в 1,5 раза. Збільшення виробництва 
продукції буде забезпечено в основному за рахунок здійснення за-
ходів щодо перерозподілу номенклатури і типорозмірів готових ви-
робів між спеціалізованими виробництвами, досягнення завдяки 
цьому більшого ступеня його однорідності. Поряд зі здійсненням 
предметної, подетальної і технологічної спеціалізації новостворених 
фірм бізнес-проектом також передбачено можливість отримувати 
кооперовані поставки певної кількості деталей загальномашинобу-
дівного застосування (зокрема шестерень кількох типорозмірів), що 
дотепер виготовляються власними силами, з іншого спеціалізованого 
машинобудівного підприємства. За попередньо зробленими економі-
чними розрахунками, потреба фірм реструктуризованого великого 
підприємства, навіть з урахуванням перспективного збільшення ви-
пуску верстатів, не дозволить організувати власне виробництво цих 
деталей (шестерень) в оптимальних обсягах, хоча, за розрахунками 
ефективності строк окупності виробничих інвестицій знаходиться в 
економічно допустимих межах. 

1. Визначити сукупність чинників технічного, організаційного та 
економічного характеру, яку необхідно враховувати при вирішенні 
питання «продукувати самому чи діставати необхідні шестерні з ін-
шого спеціалізованого підприємства». 

2. Виявити додаткову інформацію, якої не вистачає задля прийнят-
тя обгрунтованого управлінського рішення щодо цього питання. 

 

Ситуація 13.2. Застосування економічних санкцій за 
умови поставки продукції з відхиленням від вимог стан-
дартів 

Характеристика ситуації. Головне підприємство акціонер-
ної компанії «Інтерприлад» впродовж останніх кількох років 
одержує зі спеціалізованого заводу з переробки пластмас ком-
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плектуючі пластмасові деталі, котрі йдуть на складання виробу з 
основної номенклатури — приладу «КВП-210». Договірна ціна 
приладу становить 12 тис. грн. У свою чергу АК «Інтерприлад» 
поставляє заводу з переробки пластмас штампи і прес-форми. 
Партія пластмасових ручок вмикання приладу «КВП-210» за ці-
ною 20 грн. за одиницю розміром 10 тис. штук поставлена на го-
ловне підприємство в першому кварталі поточного року. При 
цьому 20 % партії виявились виготовленими з відхиленнями від 
встановленого стандарту за одним параметром — зовнішнім діа-
метром деталі. На черговій нараді у директора головного підпри-
ємства йшлося про нестандартні деталі. Причому керівники від-
повідних структурних підрозділів висловили різні думки. Основ-
ні з них зводилися ось до чого. 
Прилад «КВП-210» нещодавно пройшов обов’язкову сертифіка-

цію. Установлення на ньому нестандартної ручки дещо погіршить 
його зовнішній вигляд, а можливо — це ще треба перевірити — й 
ускладнить дії оператора-контролера. На що у споживачів нашої 
продукції можуть виникнути претензії. 
Це не перше порушення постачальником вимог діючого стандар-

ту. Вочевидь необхідно застосувати передбачені чинним законодав-
ством штрафні санкції за порушення договірних зобов’язань щодо 
поставляння продукції необхідного асортименту та якості. 
Треба враховувати, що відхилення від установлених діючим 

стандартом вимог є незначним і в кінцевому підсумку не впли-
ватиме помітно на якість (дизайнову характеристику) нашого 
приладу. 
Для виконання виробничої програми першого кварталу не виста-

чає 800 стандартних ручок вмикання приладу (з урахуванням наяв-
ного їх запасу). Постачальник запевнив, що може здійснити заміну 
нестандартних пластмасових деталей на початку другого кварталу 
поточного року. 
Зрештою необхідно врахувати той факт, що через непередбачений 

капітальний ремонт фрезерного верстата з ЧПУ у філії АК «Інтерпри-
лад» це підприємство не зможе виконати в першому кварталі зо-
бов’язання поставити дві складні прес-форми спеціалізованому заво-
дові з переробки пластмас. 
Вимоги до аналізу ситуації.  
1. Проаналізувати виробничо-господарську ситуацію, що 

склалася на підприємствах-служниках, і зробити відповідні вис-
новки. 

2. Оцінити дієвість можливих економічних санкцій стосовно по-
рушення вимог чинного стандарту. 

3. Визначити ймовірні дії місцевого центру стандартизації, мет-
рології та сертифікації Держстандарту України за ситуації, що скла-
лася на підприємствах. 
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Ситуація 13.3. Економічне обгрунтування прямих і не-
прямих каналів збуту продукції фірмами, що діють на 
українському ринку телекомунікаційного обладнання 

Характеристика ситуації. В Україні розгорнули свою вироб-
ничо-збутову діяльність вісім іноземних фірм, що спеціалізуються 
на продукуванні сучасного телекомунікаційного обладнання. Остан-
німи роками склалася ситуація в бізнесі, за якої іноземні фірми, що 
діють на українському ринку, використовують у певних пропорціях 
різні канали збуту (див. табл. 13.1). 

Таблиця 13.1 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ КАНАЛІВ ЗБУТУ  

ІНОЗЕМНИМИ ФІРМАМИ, ЩО ДІЮТЬ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ, % від обсягу продажу 

Фірма Прямий канал 
Непрямі канали 

через дилерів через операторів 

ATTIS Telecom 100 — — 

Goldstar (LG Electronics) — 100 — 

Karsch 100 — — 

Lucent Technologies 40 49 11 

Panasonic — 100 — 

Siemens 60 40 — 

Samsung 51 49 — 

Alcatel 100 — — 

 
Зміст аналізу ситуації. Потрібно виявити спонукальну мотива-

цію практичних дій окремих фірм щодо використання прямого і не-
прямих каналів збуту своєї продукції або ж їх комбінації у певних 
пропорціях. 

 
Ситуація 13.4. Порівняльна оцінка і вибір кращого з 

можливих варіантів залучення інвестицій шляхом про-
ведення некомерційного конкурсу з продажу пакета ак-
цій підприємств 

Характеристика ситуації. У засобах масової інформації ого-
лошено про проведення некомерційного конкурсу з продажу пакету 
акцій ВАТ «Центролив» з метою залучення зовнішніх інвестицій. 
Регіональний орган фонду державного майна в обумовлений строк 
прийняв конкурсні пропозиції двох потенційних інвесторів. Зміст 
конкурсних пропозицій кожного з двох потенційних інвесторів зво-
диться ось до чого. 

Перший потенційний інвестор запропонував внести всю суму 
інвестицій (14600 тис. грн.) на початку першого року реалізації інве-
стиційного проекту, розрахованого на п’ять років. Власний капітал 
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цього інвестора становить 2400 тис. грн. Крім того, він має намір 
узяти банківську позику на суму 12200 тис. грн. При цьому банків-
ська позика має сплачуватися протягом усіх п’яти років рівними за 
величиною річними частками. 
Цим варіантом інвестиційного проекту передбачаються однакові 

для кожного року його здійснення обсяги виробництва і продажу 
продукції, продажні ціни, змінні та умовно-постійні поточні витра-
ти. Зазначені показники наведено в табл. 13.2. 

Таблиця 13.2 

ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ ПРОДАЖУ, ВЕЛИЧИНИ ПОТОЧНИХ 

 ВИТРАТ І ОДЕРЖУВАНОГО ПРИБУТКУ ЗА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ 

 П’ЯТИРІЧНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

Показник 
Одиниця 

вимірювання 
Сталеве 
литво 

Чавунне 
литво 

Разом 

Обсяг продажу продукції т 18400 43000 61400 

Ціна 1 т продукції тис. грн. 1,8 0,7 × 

Виручка від продажу продукції тис. грн. 33120 30100 63220 

Змінні витрати тис. грн. 24409 22184 46593 

Постійні витрати тис. грн. 2650 2408 5058 

Одержаний валовий прибуток тис. грн. 6061 5508 11569 

На підставі розрахункових показників чистого прибутку і нара-
хованих амортизаційних відрахувань можна спрогнозувати грошові 
потоки та їх теперішню вартість (див. табл. 13.3). 

Таблиця 13.3 

ПРОГНОЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ЗА УМОВИ 

 ЗДІЙСНЕННЯ П’ЯТИРІЧНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, тис. грн. 

Показник 
Рік здійснення інвестиційного проекту 

Разом 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Валовий прибуток 11569 11569 11569 11569 11569 57845 

Податок на прибуток (30 

% від ВП) 

3471 3471 3471 3471 3471 17355 

Чистий прибуток 8098 8098 8089 8089 8089 40490 

Амортизаційні відраху-

вання 

922 922 922 922 922 4610 

Грошовий потік 9020 9020 9020 9020 9020 45100 
Теперішня вартість гро-
шового потоку (ставка 
дисконтна 19 %) 9020 7577 6368 5349 4501 32815 

Пропозиція другого потенційного інвестора полягає в інвесту-
ванні заміни діючого обладнання на нове протягом чотирьох років. 
Відповідно до умов конкурсу в перший рік реалізації інвестиційного 
проекту  має  бути  внесено  не  менше  однієї  третини загальної суми 
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інвестицій. У табл. 13.4 показані щорічні величини інвестиційних 
ресурсів та нараховані суми амортизаційних відрахувань. 

Таблиця 13.4 

НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИДБАННЯ УСТАТКУВАННЯ 

І НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ВІДПОВІДНО 

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЧОТИРИРІЧНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, тис. грн. 

Показник  
Рік реалізації інвестиційного проекту 

Разом 
1-й 2-й 3-й 4-й 

Обсяг інвестицій (капітальних 

вкладень) 4900 3600 3200 2900 14600 

Амортизаційні відрахування 

(наростаючим підсумком) 735 1275 1755 2190 × 

Спрогнозовані обсяги виробництва і виручка від продажу окремих 
видів продукції в процесі реалізації чотирирічного інвестиційного 
проекту представлені в табл. 13.5, а розрахована на основі даних двох 
попередніх таблиць теперішня вартість грошових потоків наведена в 
табл. 13.6. 

Таблиця 13.5 

ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА І ВИРУЧКА ВІД ПРОДАЖУ ОКРЕМИХ 

ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЧОТИРИРІЧНИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ 

Вид продукції і показник 
Одиниця 

виміру 

Рік реалізації інвестиційного проекту 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Сталеве литво      

Обсяг виробництва т 8900 13200 15400 18400 

Виручка від реалізації продукції тис. грн. 16020 23760 27720 33120 

Чавунне литво      

Обсяг виробництва т 19700 22300 34600 43000 

Виручка від реалізації продукції тис. грн. 13790 15610 24220 30100 

Таблиця 13.6 

ГРОШОВИЙ ПОТІК ТА ЙОГО ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ ЗА РОКАМИ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ЧОТИРИРІЧНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, тис. грн. 

Показник 
Рік реалізації інвестиційного проекту 

Разом 
1-й 2-й 3-й 4-й 

Виручка від продажу продукції 29810 39370 51940 63220 184340 

Валові витрати на виробництво 22656 29921 39475 48047 140099 

Валовий прибуток 7154 9449 12465 15173 44241 

Податок на прибуток 2146 2835 3740 4552 13273 

Грошовий потік 5743 7889 10480 12811 36923 

Теперішня вартість грошового 

потоку 5743 6627 7399 7597 27366 
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Основне завдання щодо аналізу ситуації. На основі аналітичної 
оцінки вихідних показників і певних економічних розрахунків ви-
значити переможця (інвестора) некомерційного конкурсу з ураху-
ванням не тільки чистої теперішньої вартості грошового потоку і 
внутрішньої норми прибутковості інвестицій, а й дисконтованого 
обсягу останніх. 

 

Ситуація 13.5. Обгрунтування організаційно-техніч-
них заходів щодо підвищення пропорційності виробни-
чого процесу 

Характеристика ситуації. Розрахункова пропускна спромож-
ність (потужність) робочих місць (операцій) по виготовленню дета-
лей на виробничій дільниці механічного цеху підприємства наведе-
на в табл. 13.7. 

Таблиця 13.7 

ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ ОКРЕМИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ  

ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ДЕТАЛЕЙ НА ВИРОБНИЧІЙ ДІЛЬНИЦІ  
МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ 

Порядковий номер робочого місця 1 2 3 4 

Пропускна спроможність робочого 

місця за зміну, штук 
20 30 12 20 

 
У цілому пропускна спроможність виробничої дільниці складає 

12 штук деталей за зміну. Третє робоче місце (технологічна опера-
ція) є «вузьким» місцем технологічного процесу. Через це решта ро-
бочих місць має низький рівень використання потужності. Змінна 
потреба в оброблених деталях певного найменування становить 
20 штук. 

Основний зміст аналізу ситуації — обгрунтування конкретних 
заходів щодо забезпечення необхідної пропорційності виробничого 
процесу на дільниці механічного цеху. При цьому треба враховува-
ти такі можливі напрями підвищення пропорційності виробничих 
процесів: 

1) перегляд конструкції деталі з метою забезпечення належної 
пропорційності технологічних операцій за трудомісткістю; 

2) вдосконалення технологічного процесу, режимів обробки ок-
ремих деталей; 

3) дозавантаження робочих місць виготовленням інших деталей 
аналогічного призначення; 

4) розробка і здійснення організаційних заходів, спрямованих  
на заміну устаткування і технологічне перепланування виробничої 
дільниці. 
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Ситуація 13.6. Вибір прийнятнішого для трансконти-
нентальної корпорації варіанта одержання сертифіката 
відповідності на продукцію, що реалізується в Україні 

Характеристика ситуації. Велика та успішно господарюю-
ча трансконтинентальна корпорація «УТЕКС», підприємства якої 
розміщені в семи країнах Європи, розпочала освоєння українсь-
кого ринку хімічних товарів. Обсяг очікуваного продажу шампу-
ню, рідких і порошкоподібних миючих засобів, за оцінкою мар-
кетологів корпорації, найближчим часом становитиме від 5 до 
15 тис. т на рік. 
Названі види хімічної продукції входять до переліку товарів, ко-

трі продавати на території України можна лише після того, як упов-
новажена Держстандартом України організація «Укрсертхім» пере-
вірить їх на відповідність вітчизняним нормам і видасть 
спеціальний сертифікат. 
Відповідно до чинного в Україні законодавства сертифікати від-

повідності можна одержувати на кожну партію привізних товарів 
окремо чи на весь певний їх обсяг на конкретний термін. У іншому 
випадку підприємства корпорації обстежуються українськими спе-
ціалістами, щоб переконатися в тому, що виробництво здійснюється 
на належному технологічному рівні, спроможному забезпечувати 
високу і стабільну якість вироблюваної продукції. За умови позити-
вних результатів експертизи корпорація одержує сертифікат на вве-
зення і продаж будь-яких партій зазначених у ньому товарів протя-
гом певного терміну. 
Завдання щодо аналізу ситуації. Необхідно обгрунтувати: 
1) який з варіантів одержання сертифіката відповідності є прийнят-

нішим для корпорації «УТЕКС» з урахуванням того, що здійснювані 
перевірки партій привізних товарів підтверджують стабільно високий 
рівень їх якості та експертне обстеження підприємств-товаровироб-
ників триває майже рік; 

2) які санкції можуть бути вчинені проти корпорації в таких ви-
падках: а) користуючись наявністю сертифіката відповідності імпо-
ртер-реалізатор почне завозити в Україну миючі засоби з новою біо-
системою і рекламувати підвищену їх якість; б) буде встановлено, 
що на маркіруванні товару зазначена країна-виробник з вищим 
іміджем конкурентоспроможності, а це не відповідає сертифікацій-
ним даним. 

 

Ситуація 13.7. Виявлення залежності між якістю і ре-
сурсомісткістю виготовлюваної продукції 

Характеристика ситуації. Теоретично доведена й практикою 
господарювання підтверджена певна залежність між якістю і ресур-
сомісткістю виготовлюваної, реалізованої та споживаної продукції. 
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Зокрема існує залежність між корисним ефектом, одержаним від 
споживання продукції за весь строк її служби, і сукупними витрата-
ми за життєвий цикл, починаючи зі стадії маркетингу та закінчуючи 
утилізацією після використання. При цьому важливо наголосити, 
що при досягненні певного («критичного») рівня якості конкретного 
виробу подальше його підвищення вимагає різкозростаючого обсягу 
ресурсів. 

Зміст аналізу ситуації. Спираючись на знання території і прак-
тики господарювання: 

1) побудувати графік теоретичної залежності між якістю товару і 
сукупними витратами за життєвий його цикл; 

2) відтворити на папері усвідомлену вами матрицю «якість — ре-
сурсомісткість, виокремивши в ній сектори з відповідними рівнями 
(високим, низьким) якості та ресурсомісткості виробу; 

3) знайти на матриці сектор, в якому знаходиться вибраний ва-
ми товар за рівнем якості і ресурсомісткості, після цього поперед-
ньо визначити основний напрям стратегії розвитку виробництва 
продукції. 

 

Ситуація 13.8. Розробка та економічна оцінка програ-
ми, заходів щодо підвищення ефективності комерційної 
діяльності корпорації «Укрекспорт» 

Характеристика ситуації. У зв’язку з суттєвим зниженням рів-
ня рентабельності комерційних операцій (до 10—15 %) постала на 
часі необхідність значного скорочення загальнокорпоративних ви-
трат, а також удосконалення механізму розподілу прибутку між го-
ловною організаційною структурою корпорації «Укрекспорт», яка 
здійснює закупівельну діяльність в Україні, і комерційними її підроз-
ділами (філіями, представництвами), котрі займаються доставкою та 
реалізацією закупленої продукції в Росії. Діяльність останніх орга-
нізовує і контролює фірма «Росімпорт», яка є однією зі структурних 
ланок корпорації. 
Оскільки головна організаційна структура корпорації «Укрекс-

порт» визначає стратегічні напрями розвитку і підвищення ефектив-
ності, то вона запропонувала фірмі «Росімпорт» розробити конкрет-
ні заходи щодо скорочення загальнофірмових витрат і вдоскона-
лення пайової участі в розподілі прибутку, одержуваного від 
реалізації продукції на російському ринку. 
Фірма «Росімпорт» розробила і надіслала корпорації «Укрекс-

порт» програму заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
комерційної діяльності, у тому числі щодо запровадження паспортів 
комерційних операцій, котрої мають містити всю необхідну інфор-
мацію по всіх їх етапах (від закупівлі продуктів, їх просування на 
ринок, до їх продажу та одержання грошових коштів). Це уможли-
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вить поточний контроль за рівнем витрат і дохідності по кожній 
операції. Спираючись на результати внутрішньофірмового аналізу, 
керівництво фірми вважає можливим і доцільним зробити жорсткі-
шим механізм формування загальноприйнятих витрат за рахунок 
зниження діючого нормативу з 9 до 7,5 % від суми закупівлі товару 
на місяць. Крім того, було запропоновано зменшити з 30 до 25 % 
пайову участь фірми «Росімпорт» у розподілі одержуваного корпо-
рацією прибутку. 

Завдання щодо аналізу ситуації. На підставі наведеної інфор-
мації та узагальнень, що випливають з неї: 

1) дати оцінку можливим варіантам пом’якшення негативного 
впливу кон’юнктури ринку на ефективність діяльності корпорації; 

2) висловити свою думку щодо того, як (позитивно чи негативно) 
керівництво корпорації сприяло пропозиції фірми «Росімпорт»; 

3) аргументувати письмово власні висновки щодо сильних і сла-
бких сторін пропонованих фірмою заходів та за необхідності підт-
вердити їх відповідними розрахунками. 

 
Ситуація 13.9. Новий методичний підхід до визна-

чення рейтингу успішно господарюючих компаній і 
корпорацій 

Характеристика ситуації. Помірна податкова політика, низькі 
кредитні ставки і незначна інфляція створюють сприятливі умови 
для стабільного динамічного розвитку підприємницьких структур. 
На відміну від традиційних однокритеріальних річних рейтингів 
підприємств (фірм, компаній, корпорацій) журнал «Фортуна» запо-
чаткував комплексну восьмикритеріальну оцінку та виявив 50 пер-
ших підприємницьких структур, які працюють найуспішніше. 

Аналітична оцінка ситуації. Потрібно обгрунтувати, які крите-
рії, на вашу думку, необхідно використовувати для майбутнього 
рейтингу, а також визначити алгоритм розрахунку загального оцін-
ного показника. 

 
Ситуація 13.10. Обчислення приросту обсягу продажу 

продукції фірми і визначення напрямів розширення внут-
рішнього ринку 

Характеристика ситуації. Кілька років тому вітчизняна фірма 
«Атлас» за умови жорсткої конкуренції вийшла на нові зовнішні 
ринки 1, 2 і 3. Обсяги продажу товарів А і Б цієї фірми за звітний та 
наступний роки наведено у табл. 13.8.  
Проте потенційні можливості фірми щодо продажу продукції на 

зовнішньому ринку істотно перевищують дотеперішній його попит. 
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Таблиця 13.8 
ОБСЯГ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ФІРМИ Й ТЕМПИ  

ЙОГО ПРИРОСТУ ЗА ДВА СУМІЖНІ РОКИ 

Ринок 

Абсолютний обсяг продажу 
за звітний рік, тис. умовн. од. 

Приріст обсягу продажу 
в наступному році, % 

Товар А Товар Б Товар А Товар Б 

1 450 1240 5,0 2,5 

2 130 — 12,0 — 

3 — 3150 — 4,5 

 
Вимоги до аналізу ситуації. На підставі наведеної вихідної ін-

формації: 
1) розрахувати абсолютний обсяг продажу окремих товарів і се-

редній темп приросту обсягу продажу в наступному за звітним році; 
зробити висновок щодо достатності обсягу продажу продукції фір-
ми на зовнішньому ринку з урахуванням потенційних виробничих її 
можливостей; 

2) обгрунтувати конкретні організаційно-економічні заходи, спря-
мовані на розширення внутрішнього ринку продажу власних товарів 
фірми «Атлас» на перспективний період її діяльності. 

 

Ситуація 13.11. Вибір і прогнозні розрахунки реалізації 
стратегії фірми задля одержання необхідного прибутку 

Характеристика ситуації. Фірма «Дельта ЛТД» почала втрача-
ти свої конкурентні переваги на ринку. Внаслідок цього почав зни-
жуватися рівень конкурентоспроможності вироблюваної фірмою 
продукції. Для одержання необхідного прибутку (достатньої прибу-
тковості бізнесу) фірма може вибрати і реалізувати одну з трьох ос-
новних стратегій: 

• підвищення якості вироблюваної продукції шляхом переходу 
на продукування нової прогресивної її моделі; 

• зниження ціни на свій товар шляхом удосконалення організації 
виробництва, технології, застосування нових конструкційних матері-
алів тощо; 

• пошук та освоєння нових сегментів ринку збуту свого товару. 
На момент виникнення проблеми фірма не мала відпрацьованої 

конструкторсько-технологічної документації на більш прогресивну 
модель власного виробу. Натомість менеджери і спеціалісти функ-
ціональних відділів фірми розробили та узгодили пропозиції щодо 
вдосконалення технології, організації виробництва, системи гнучко-
го менеджменту. 
Для вибору і реалізації певної стратегії слід використати наступ-

ну наявну внутрішньофірмову інформацію: 
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1) рівняння регресії задля чинникового аналізу валових витрат на 
виробництво продукції (ВВ)  

ВВ = 0,347 М Т К К0,652 0,340
пр

0,148
ст

0,085⋅ ⋅ ⋅ ⋅− − , 

де М — норма витрати матеріалів на виробництво одиниці продук-
ції, кг; 
Т — повна трудомісткість виготовлення продукції, нормо-годин; 
Kпр — середньозважений коефіцієнт пропорційності основних 

виробничих процесів, частка одиниці; 
Kст — коефіцієнт стабільності кадрів фірми, частка одиниці; 
2) річна програма випуску продукції — 2500 штук; 
3) реалізація організаційно-технічних заходів щодо вдосконален-

ня технології, організації виробництва і системи менеджменту 
уможливить: 

а) знизити норму витрати матеріалів на 4,5 %; 
б) зменшити трудомісткість виготовлення продукції на 8 %; 
в) збільшити середньозважений коефіцієнт пропорційності ос-

новних виробничих процесів на 6 %; 
г) зменшити плинність кадрів на 10 %; 

4) термін дії розроблених організаційно-технічних заходів — 3 роки; 
5) інвестиції в розробку і реалізацію організаційно-технічних за-

ходів — 240 тис. грн.; 
6) собівартість одиниці продукції до здійснення організаційно-

технічних заходів — 820 грн.; 
7) норма прибутковості виготовлюваної продукції — 8,8 %; 
8) ступінь ризику реалізації заходів — 0,8. 

Зміст аналізу ситуації. Використавши наведену вихідну ін-
формацію: 
по-перше, вибрати прийнятну для фірми стратегію досягнення 

необхідного рівня прибутковості виробництва; 
по-друге, спрогнозувати основні показники, що характеризу- 

ють реалізаційні можливості вибраної фірмою стратегії щодо до- 
сягнення необхідної прибутковості виробничо-господарської дія-
льності. 

 

Ситуація 13.12. Аналіз сукупної (уречевленої, живої і май-
бутньої) праці за стадіями життєвого циклу та визна-
чення пріоритетів процесу забезпечення належної конку-
рентоспроможності вантажного автомобіля 

Характеристика ситуації. Конкурентоспроможність призна-
чених для продажу на ринку виробів тривалого користування зна-
чною мірою залежить від величини і структури сукупних витрат 
праці за життєвий цикл товару. Сукупна праця за життєвий цикл 
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виробу — це сума минулої (уречевленої), живої та майбутньої 
праці. При цьому до початку першої стадії (маркетингових дослід-
жень) сукупна праця за величиною дорівнює майбутній. Після 
останньої стадії, тобто утилізації виробу, навпаки, вся сукупна 
праця складається з уречевленої праці. Майбутня праця з настан-
ням певної стадії життєвого циклу розкладається на минулу (уре-
чевлену) і живу працю. 
Задля прикладу в табл. 13.9 наведено приблизну структуру ви- 

трат окремих видів праці за стадіями життєвого циклу виробу дов-
готривалого користування. 

Таблиця 13.9 

СТРУКТУРА СУКУПНОЇ ПРАЦІ НА ОДИНИЦЮ АВТОМОБІЛЯ  

«ТУРБОДЕЙЛІ», ВИРОБЛЮВАНОГО СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

«ІВЕКО-КРАЗ», % 

Стадія життєвого циклу  

автомобіля 

Праця 

уречевлена жива майбутня сукупна 

1. Маркетинг і НДДКР 0,20 0,10 99,70 100 

2. Організаційно-технологіч-

на підготовка виробництва 0,85 0,15 99,00 100 

3. Виробництво 3,50 0,80 95,70 100 

4. Підготовка до експлуатації 9,40 1,20 89,40 100 

5. Експлуатація 77,30 16,60 6,10 100 

6. Капітальні ремонти 98,60 1,35 0,05 100 

7. Утилізація 99,95 0,05 0,00 100 

 

Завдання щодо аналізу ситуації. На підставі використання на-
веденої фактологічної інформації: 

1) визначити частку окремих стадій у сукупних витратах уречев-
леної, живої та майбутньої праці за весь життєвий цикл вантажного 
автомобіля; 

2) виявити «вузькі» місця в загальній ресурсомісткості вантажно-
го автомобіля за його життєвий цикл; 

3) уточнити пріоритети процесу забезпечення конкурентоспро-
можності вантажного автомобіля «Турбодейлі» з урахуванням орієн-
тації діяльності продуцента на потреби споживача. 
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Розділ 14 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА АНТИКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 
 
 
 

Ситуація 14.1. Оцінка привабливості фінансового 
стану акціонерної компанії для майбутніх кредиторів 
та акціонерів 

Характеристика ситуації. Акціонерна компанія «Київтрансенер-
го» створена на базі Київської ТЕЦ-3. Вона продукує і реалізує спо-
живачам відповідної частини київського регіону теплову та елект-
ричну енергію. Фінансовий стан її господарської діяльності за 
звітний рік наведено в табл. 14.1 і 14.2. 

Завдання щодо аналізу ситуації. На підставі наведеної вихідної 
інформації, що характеризує господарську діяльність АК «Київ- 
трансенерго» за звітний рік, та набутих теоретичних знань з прикла-
дної економіки: 

1) визначити фінансову стабільність компанії, розрахувавши 
групи показників, що характеризують: а) співвідношення влас-
них і позикових коштів; б) стан обігових коштів; в) стан основ-
них засобів; 

2) зіставити розрахункові показники з рекомендованими чи кри-
тичними їх значеннями; 

3) виокремити кілька основних показників, що найпереконливі-
ше характеризують ступінь фінансової стабільності будь-якого ви-
робничого підприємства взагалі та оцінюваної компанії зокрема; 

4) назвати показники фінансово-господарської діяльності, які мо-
жуть цікавити потенційних кредиторів та акціонерів компанії «Київ- 
трансенерго»; 

5) аналітично оцінити привабливість фінансового стану АК «Київ-
трансенерго» для потенційних її інвесторів. 
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Таблиця 14.1 
БАЛАНС АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «КИЇВТРАНСЕНЕРГО» ЗА ЗВІТНИЙ РІК, тис. грн. 

Актив 
Код 
рядка 

Сума на 

Пасив 
Код 
рядка 

Сума на 

початок 
року 

кінець 
року 

початок 
року 

кінець 
року 

І. Основні засоби та інші 
позаоборотні активи 

   І. Джерела власних і прирівнених 

до них коштів 
   

Основні засоби    Статутний фонд 400 40406 40407 
• залишкова вартість 010 15578 107993 Фінансування капітальних     

• спрацювання 011 7745 62587 вкладень 420 2440 6996 

• первісна вартість 012 23323 170580 Соціальні фонди    
Нематеріальні активи    і цільове фінансування 430 3682 89334 

• залишкова вартість 020 — 4 Прибуток звітного року:    

• спрацювання 021 — — • нерозподілений 480 × — 

• первісна вартість 022 — 4 • використаний 481 × 10312 
Інші позаоборотні активи 060 27489 29297 • одержаний 482 × 10312 

Разом по розділу І 070 43067 137294 Збитки:    

ІІ. Запаси і витрати    за минулі роки 485 ×  

Виробничі запаси 080 10860 8694 за звітний рік 490 ×  

Малоцінні і швидкозношувані     Разом по розділу І 495 46528 147049 

предмети 100 41 66 ІІ. Довгострокові пасиви    

Незавершене виробництво 110 — — Кредити банків 500 — — 
Витрати майбутніх періодів 120 — — Інші довгострокові пасиви 520 — — 

Готова продукція 140 19 26 Разом по розділу ІІ 530 — — 

Разом по розділу ІІ 150 10920 8786 ІІІ. Розрахунки та інші    

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки    короткострокові пасиви    

та інші активи    Кредити банків 600 — — 
Товари відвантажені 160 64 34 Розрахунки з кредиторами 630 26827 60017 

Розрахунки з дебіторами 170 19282 59607 Разом по розділу ІІІ 750 26827 60017 

Грошові кошти 260 6 115     
Інші оборотні активи 310 16 1230     

Разом по розділу ІІІ 320 19368 60986     

Баланс 330 73355 207066 Баланс 760 73355 207066 
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Таблиця 14.2 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АК «КИЇВТРАНСЕНЕРГО», тис. грн. 

Показник Код рядка Сума 

Виручка від реалізації продукції 010 109286 

Податок на додану вартість 015 14270 

Чиста виручка від реалізованої продукції 030 95016 

Валові витрати на виробництво і реалізацію (повна собі-
вартість) продукції 

 
040 

 
85081 

Результат (прибуток) від реалізації продукції основного 
виробництва 

 
050 

 
9935 

Результат (прибуток) від реалізації іншої продукції (послуг) 060 342 

Дохід від позареалізаційних операцій 070 35 

Валовий прибуток (050 + 060 + 070) 090 10312 

Ситуація 14.2. Вибір прийнятного варіанта покриття 
дебіторської заборгованості 

Характеристика ситуації. Величина дебіторської заборгованості 
підприємства «АВС» на початок розрахункового року становила 200 
тис. грн. Підприємство-боржник обіцяє повернути борг до кінця по-
точного року або ж розплатитися за нього власною продукцією на су-
му 70 тис. грн. Фірма-посередник пропонує передати за продукцію 
підприємства-боржника фірмі «АВС» 18000 компенсаційних сертифі-
катів вартістю 4,16 грн. кожний. Номінальна ціна одного компенса-
ційного сертифіката на приватизаційному аукціоні становить 10 грн. 
На найближчий приватизаційний аукціон має бути запропоновано 
12 % акцій підприємства-боржника на загальну суму 180 тис. грн. 
Факторинговий відділ комерційного банку «Денді» пропонує вику-

пити боргові зобов’язання фірми-боржника. При цьому факторинговий 
відсоток складає 20. Консалтингова фірма «Довіра» вважає достатньо 
дієвою систему штрафних санкцій, яка дорівнювала б нормативній рен-
табельності продукції (відсотка інфляції або середньої банківської ста-
вки по вкладах грошових коштів). Досягнутий рівень рентабельності 
продукції становить 50 %, рівень інфляції за рік — 40 %, середній бан-
ківський відсоток по грошових вкладах — 35 %. 
Зміст аналізу ситуації зводиться до економічного обгрунту-

вання можливих варіантів покриття дебіторської заборгованості і 
вибору кращого з них. 

Ситуація 14.3. Визначення і розподіл конкурсної май-
нової маси підприємства, проти якого порушена справа 
про визнання його банкрутом 

Характеристика ситуації. Арбітражний суд м. Києва (252030, 
вул. Б. Хмельницького, 44-В) за заявою Державної податкової адмініст-
рації у Шевченківському районі м. Києва порушив справу № 17/323 про 
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банкрутство приватного підприємства «Трипілля» (м. Київ, вул. Салют-
на, 11-А, розрахунковий рахунок № 644145 в АБ «Демосбанк» м. Києва, 
МФО 321228). Основні показники господарської діяльності ПП «Три-
пілля» наведено у його балансі за звітний рік (див. табл. 14.3). 

Таблиця 14.3 

БАЛАНС ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТРИПІЛЛЯ» ЗА ЗВІТНИЙ РІК  

(НА ДАТУ ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО), грн. 

Актив Сума Пасив Сума 

І. Основні засоби та інші по-

заоборотні активи 

 

4100 

І. Джерела власних і прирівнених 

до них коштів: 

 

ІІ. Запаси і витрати:  • статутний фонд 2000 

• виробничі запаси 1200 ІІ. Довгострокові пасиви — 

• незавершене виробництво 280 ІІІ. Розрахунки та інші пасиви:  

• витрати майбутніх періодів 90 • короткострокові кредити банку 1000 

• готова продукція 320 • розрахунки з кредиторами:  

ІІІ. Грошові кошти, розрахун-

ки та інші активи: 

 – за товари, роботи, послуги 

– з оплати праці 

3040 

50 

• дебітори 1200 – із соціального страхування 20 

• аванси видані 555 – з бюджетом 50 

• грошові кошти 5 – з позабюджетних виплат 40 

  – інші кредитори 1550 

Баланс 7750 Баланс 7750 

Банківська позика забезпечена заставою виробничих запасів 
підприємства. Незалежні експерти дали оцінку вартості майна під-
приємства «Трипілля», що представлена в табл. 14.4. Витрати, 
пов’язані з веденням справи про банкрутство цього приватного під-
приємства, складають 160 грн. 

Змістовна спрямованість 
аналізу ситуації. Розподілити 
майно збанкрутілого приватно-
го підприємства «Трипілля» 
між кредиторами, дотримую-
чись установленої чинним за-
конодавством черговості здійс-
нення цієї операції. Чи вис-
тачить оціненого експертами 
майна підприємства для задо-
волення всіх вимог кредиторів? 
Якою має бути ухвала арбітра-
жного суду в разі повного чи 
неповного задоволення вимог 
кредиторів. 

Таблиця 14.4 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ 
МАЙНА ПП «ТРИПІЛЛЯ», грн. 

Елементи майна Сума 

Основні засоби та інші 

позаоборотні активи 3400 

Виробничі запаси 800 

Незавершене виробництво 56 

Готова продукція 210 

Дебітори 850 

Аванси видані 170 

Грошові кошти 50 

Разом 5536 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ  

ЗАДАЧ ТА АНАЛІЗУ  

СИТУАЦІЙ  
 
 
 
 
 
 
 

• Розділ 15 МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧ-

НИХ ЗАДАЧ  

  

• Розділ 16 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ 

КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ  
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Розділ 15 

МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗАННЯ  

ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ  

 

 

 

Матеріальні і нематеріальні активи. Задачі розділу 1 ма-
ють таку змістовно-методичну спрямованість: а) визначення та аналіз 
видової, функціонально-групової і поелементної структури матеріа-
льних активів, виробничих основних та оборотних фондів; б) оцінка 
виробничих основних фондів за балансовою, первісною і залишковою 
вартістю; в) розрахунок та аналіз показників ефективності відтво-
рення і використання виробничих основних фондів; г) обчислення 
норм і щорічних сум амортизаційних відрахувань із застосуванням рі-
зних методів; д) визначення окремих показників ефективності вико-
ристання оборотних фондів; е) визначення загальної величини і стру-
ктури нематеріальних активів, ефективності їх застосування. Тому 
важливо виокремити методичні особливості розв’язання різних ти-
пів задач щодо формування і використання активів первинних 
суб’єктів господарювання. 

Визначення видової структури матеріальних активів перед-
бачає обчислення частки виробничих основних фондів (засобів), 
оборотних фондів і майна соціального призначення в загальній їх 
вартості за відповідний ретроспективний (перспективний) період 
виробничо-господарської діяльності підприємства (організації). 
Аналітична оцінка такої структури дозволяє визначити тенденцію 
щодо зміни співвідношення окремих складників матеріальних ак-
тивів, яке помітно впливає на соціально-економічну ефективність 
господарювання. Поряд з цим важливе практичне значення має ро-
зрахунок та аналіз функціонально-групової структури виробни-
чих основних фондів, тобто часток окремих груп у загальній їх ве-
личині на певну дату, що по-різному впливають на обсяг 
виробництва, оскільки уможливлює краще засвоєння та усвідом-
лення нової класифікації цих фондів за трьома групами. 

Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств» (травень 1997 р.) балансова вартість групи основних фондів 
підприємства на початок розрахункового року (БВоф) обчислюється 
за формулою 

 БВоф = БВо + Вноф + Вкр + Врек – Вв – АВо ,  (1) 

де БВо — балансова вартість групи основних фондів на початок ро-
ку, що передував звітному; 

Вноф — витрати на придбання нових основних фондів; 
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Вкр — вартість здійснення капітального ремонту основних фондів; 
Врек — витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модер-

нізацію устаткування; 
Вв — вартість виведених з експлуатації основних фондів протя-

гом року, що передував звітному; 
АВо — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що 

передував звітному. 
Середньорічна вартість основних фондів підприємства визна-

чається шляхом додавання до їх суми на початок року середньоріч-
ної величини введення в дію нових і віднімання такої ж величини 
виведення з експлуатації діючих через фізичне спрацювання, техні-
ко-економічне старіння або з інших причин. Середньорічна величи-
на введення в дію основних фондів обчислюється як абсолютна су-
ма, перемножена на частку їх дії протягом року (стосовно кількості 
місяців чи днів року), а виведення з експлуатації — перемноженням 
суми вибуття і частки їх невикористання протягом того ж періоду. 
Якщо ж конкретні дати введення в дію нових чи вибуття діючих ос-
новних фондів на момент здійснюваних розрахунків є невідомими, 
то для обчислення середньорічних значень уведення в дію і вибуття 
основних фондів застосовується встановлений дослідним шляхом 
коефіцієнт 0,35. З цією метою дозволяється використовувати інше 
числове значення такого коефіцієнта в межах 0,35—0,50. 

Для визначення первісної (балансової) вартості виробничих ос-
новних фондів на початок наступного за звітним року потрібно 
враховувати абсолютні величини введення в дію та вибуття впро-
довж звітного року, оскільки останні мають діяти (не діяти) протя-
гом усього наступного року незалежно від дати введення чи вибуття 
основних фондів за звітний рік. 

Оцінка та аналіз процесу відтворення основних фондів здійснюють-
ся з використанням системи показників, у тому числі коефіцієнтів: 
економічного спрацювання — відношення накопиченої суми аморти-
зації на кінець року до середньорічної вартості основних фондів; ви-
буття — відношення суми основних фондів, що вибули з експлуатації 
протягом поточного року, до середньорічної їх величини; екстенсив-
ного оновлення — відношення суми введених в дію на підприємстві 
основних фондів до середньорічної величини останніх; інтенсивного 
оновлення — співвідношення абсолютних або відносних величин ви-
буття і введення в дію основних фондів за звітний (розрахунковий) рік. 

Фактичний ступінь техніко-економічного старіння діючого 
устаткування порівняно із кращими вітчизняними (світовими) зра-
зками визначається за допомогою коефіцієнта kтес, обчислюваного за 
формулою 

 ,тес
1

0

1

0

П

П

Ц

Ц
1 ⋅−=k  (2) 
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де Ц0, Ц1 — продажна ціна одиниці діючого і нового устаткування, 
по відношенню до якого визначається ступінь техніко-економічного 
старіння; 

П0, П1 — паспортна продуктивність відповідно діючого і нового 
устаткування. 

Амортизаційні відрахування справляють за певними нормами на 
реновацію (повне відновлення) основних фондів, які характеризу-
ють щорічну суму відрахувань у відсотках до балансової вартості 
основних фондів. Зазвичай норму амортизаційних відрахувань Нав 
розраховують на основі такої усталеної формули: 

 100
ФА

ЛФ
Н

бп

б
ав ⋅

−= , (3) 

де Фб — балансова (первісна чи відновна) вартість основних фондів 
на кінець розрахункового року; 

Л — ліквідаційна вартість основних фондів; 
Ап — амортизаційний період (нормативний строк служби). 
Наведена норма амортизаційних відрахувань застосовується за 

умови практичного використання методу рівномірної (лінійної) 
амортизації. Відповідно до чинного законодавства встановлені такі 
норми амортизаційних відрахувань по групах основних фондів, %: 
перша група (будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і переда-
вальні пристрої) — 5; друга група (автомобільний транспорт; меблі; 
побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інстру-
мент; включаючи ЕОМ, інші машини для автоматичної обробки ін-
формації, телефони, інше офісне обладнання) —25; третя група (будь-
які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2) — 15. 

Крім того, у практиці господарювання можуть застосовуватися 
інші методи встановлення норм і нарахування щорічних сум амор-
тизаційних відрахувань. Зокрема в Україні започатковано застосу-
вання подвійно-залишкової та прискореної амортизації основних 
фондів. 
Норма амортизаційних відрахувань за методом подвійно-

залишкової амортизації встановлюється подвоєнням норми, обчис-
леної за умови застосування методу рівномірної амортизації, але ві-
дносно не до балансової, а залишкової вартості основних фондів. 
Підприємства можуть самостійно прийняти рішення щодо застосу-
вання прискореної амортизації основних фондів, віднесених за но-
вою класифікацією до групи 3 і придбаних після набуття чинності 
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 
травня 1997 року № 283/97 – ВР. При цьому використовуються такі 
норми прискореної амортизації за роками експлуатації засобів пра-
ці: перший — 15 %; другий — 30 %; третій — 20 %; четвертий — 
15 %; п’ятий — 10 %; шостий і сьомий — 5 %. 
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Незалежно від застосовуваного методу амортизації річна сума 
амортизаційних відрахувань визначається шляхом перемноження 
балансової вартості основних фондів на кінець розрахункового року 
та відповідної норми у відсотках. 
Фондовіддачу за продукцією (прибутком) найточніше можна 

обчислити шляхом ділення відповідно виробленої і реалізованої то-
варної продукції або одержаного валового (чистого) прибутку на 
попередньо розраховану середньорічну величину основних вироб-
ничих фондів конкретного суб’єкта господарювання (підприємства, 
об’єднання, концерну, корпорації тощо). При визначенні фондовід-
дачі за продукцією рекомендується застосовувати показник обсягу 
чистої продукції, що об’єктивніше відбиває результативність вироб-
ничих процесів у первинній ланці господарювання. 

Об’єктивно на приріст (збільшення) обсягу товарної (чистої) 
продукції впливає одночасно зміна рівня фондовіддачі та величини 
основних фондів. При цьому відносний ступінь впливу фондовід-
дачі на приріст обсягу товарної (чистої) продукції у конкретному 
розрахунковому році порівняно з попереднім роком обчислюється 
як різниця між індексами збільшення товарної (чистої) продукції і 
вартості основних фондів. Різниця між індексами приросту товарної 
(чистої) продукції та зміною рівня фондовіддачі характеризує відно-
сний ступінь впливу динаміки основних фондів на загальне збіль-
шення обсягу продукції. 

Окремі задачі розділу присвячені визначенню частки впливу тих 
або інших чинників на динаміку фондовіддачі як узагальнюючого 
показника ефективності використання основних фондів підприємст-
ва. Зокрема йдеться про виявлення ступеня підвищення чи зниження 
рівня фондовіддачі під дією зміни оптових цін на продукцію, серед-
ньорічної вартості основних фондів, продуктивності праці і чисель-
ності персоналу. 
Абсолютну величину зміни фондовіддачі під впливом підви-

щення (зниження) оптових цін можна виявити шляхом зіставлен-
ня рівнів фондовіддачі, розрахованих за обсягом товарної продукції 
відповідно в діючих і порівнянних цінах, а вплив зміни середньоріч-
ної вартості основних фондів — через порівняння фондовіддачі за 
товарною продукцією в діючих цінах, яку обчислено без урахування 
і з урахуванням приросту обсягу основних фондів підприємства. 
Зміна абсолютного рівня фондовіддачі під одночасним впливом 

продуктивності праці, чисельності персоналу і вартості основних 
виробничих фондів визначається за такою методичною схемою. По-
перше, ступінь впливу продуктивності праці на рівень фондовідда-
чі — порівнянням фондовіддачі, розрахованої діленням відповідно 
обсягу продукції як добутку продуктивності праці за розрахунковий і 
звітний роки та чисельності персоналу розрахункового року на обсяг 
основних виробничих фондів за розрахунковий рік. По-друге, підви-
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щення фондовіддачі під впливом збільшення чисельності персона-
лу — шляхом зіставлення віддачі основних фондів розрахункового 
року, обчисленої на основі обсягу товарної продукції як добутку про-
дуктивності праці та чисельності персоналу відповідно за розрахун-
ковий і звітний роки. По-третє, вплив різкого збільшення величини 
основних фондів у розрахунковому році на абсолютне зменшення 
фондовіддачі — через визначення і порівняння віддачі основних фон-
дів відповідно в розрахунковому та звітному роках з урахуванням об-
сягу продукції розрахункового року як добутку продуктивності праці 
й чисельності персоналу за той самий рік. 
Фондомісткість продукції як обернений показник фондовіддачі 

обчислюється діленням середньорічної вартості основних фондів на 
обсяг товарної продукції. Її зміна у розрахунковому році під впли-
вом збільшення обсягу реалізованої продукції визначається порів-
нянням показника фондомісткості за розрахунковий і звітний роки, 
обчисленого з урахуванням величини основних фондів звітного (ба-
зисного) року, а під дією зростання вартості основних фондів — зіс-
тавленням фондомісткості продукції розрахункового року, визначе-
ної на основі величини основних фондів відповідно розрахункового 
та звітного періодів. 

До числа основних показників, що характеризують рівень викори-
стання устаткування в часі, відноситься коефіцієнт змінності його 
роботи — відношення суми відпрацьованих за добу машино-змін до 
кількості встановленого устаткування. Проте таке визначення виок-
ремленого показника не враховує внутрішньозмінних втрат робочого 
часу. Тому доцільніше застосовувати інший спосіб обчислення коефі-
цієнта змінності роботи устаткування — як відношення загальної су-
ми відпрацьованих за добу машино-год до змінного фонду часу робо-
ти всього встановленого устаткування. 

Аналіз виробничо-технологічної структури оборотних фондів 
підприємства здійснюється на основі попередньо зроблених розра-
хунків часток виробничих запасів, незавершеного виробництва і на-
півфабрикатів власного виготовлення, видатків майбутніх періодів у 
загальному їх обсязі за певний період, що уможливлює виявлення 
негативних, позитивних і бажаних тенденцій в динаміці структури 
цих фондів. 
Коефіцієнт використання металу визначається відношенням 

чистої маси деталі (готового виробу) до нормативної чи фактичної 
витрати металу на виготовлення цієї деталі (виробу). Загальний об-
сяг його перевитрати чи економії обчислюється як добуток різниці 
між фактичною і нормативною питомою витратою та річного обсягу 
виробництва деталей (готових виробів). 

Щоб розрахувати оптимальний розмір закупівельної партії сиро-
вини, матеріалів чи інших видів матеріальних ресурсів (Q), потрібно 
використати спеціальну формулу Вільсона, що має такий вигляд: 
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, (4) 

де т — річний обсяг закупівлі конкретного виду матеріальних ресу-
рсів у натуральному вираженні; 

О — витрати підприємства на обслуговування закупівлі матеріа-
льних ресурсів, гр. од.; 

k — ціна франко-склад покупця одиниці матеріальних ресурсів, 
грош. од.; 

r — витрати, пов’язані зі зберіганням закуплених матеріальних 
ресурсів, % від вартості виробничих їх запасів. 

Ритмічність (періодичність) постачання однієї закупівельної пар-
тії певного виду матеріальних ресурсів обчислюється шляхом ді-
лення 360 днів календарного року на число закупівельних партій 
протягом одного року. 
Гранична (економічно виправдана) ціна ліцензії на право вико-

ристання конструкції і технології виготовлення продукції визнача-
ється на основі річного валового прибутку з урахуванням відносно-
го (відсоткового) обмеження його абсолютної величини. 
Загальна балансова вартість нематеріальних активів підпри-

ємства (іншого організаційного утворення) розраховується шля-
хом підсумовування окремих її складників (при потребі — поперед-
ньо обчислених), а річна сума амортизаційних відрахувань — на 
основі норми, встановленої чинним законодавством (10 %). 

Оборотні кошти. Задачі розділу 2 за своєю змістовно-мето-
дичною спрямованістю охоплюють визначення, оцінку та аналіз: 
а) функціонально-технологічної й елементної структури оборотних 
коштів; б) поелементного і загального нормативу оборотних коштів 
підприємства; в) показників ефективності використання оборотних 
коштів первинних суб’єктів господарювання. 
Функціонально-технологічна структура оборотних коштів то-

го чи іншого суб’єкта господарювання характеризує відсоткове спів-
відношення часток оборотних фондів і фондів обігу. При цьому треба 
зважати на той важливий факт, що частка оборотних фондів завжди 
має перевищувати частку фондів обігу приблизно в 2—2,5 раза. Еле-
ментна структура оборотних коштів обчислюється шляхом роз-
рахунків частки окремих їх елементів-складників (виробничих запа-
сів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів власного виготов-
лення, витрат майбутніх періодів, залишків готової продукції, 
відвантаженої продукції, грошових коштів на розрахунковому рахун-
ку, дебіторської заборгованості, інших оборотних коштів) у загально-
му обсязі на певну дату (у конкретному розрахунковому році). 

Загальний норматив оборотних коштів являє собою суму норма-
тивів останніх у виробничих запасах, незавершеному виробництві, 
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витратах майбутніх періодів і залишках готової продукції. Норматив 
оборотних коштів у виробничих запасах, що відносяться за існую-
чою системою обліку матеріальних цінностей до оборотних фондів 
(сировина, матеріали, паливо тощо), визначається множенням серед-
ньодобового їх споживання у вартісному (натуральному) виразі на 
норму сукупного запасу (транспортного, підготовчого, поточного і 
страхового) у днях. Необхідний розмір оборотних коштів у незаве-
ршеному виробництві обчислюють за загальновідомою для економі-
стів формулою: 

 Ннз.в = Вп ⋅ Тц ⋅ kнв, (5) 

де Вп — середньодобовий випуск товарної продукції за її виробни-
чою собівартістю; 

Тц — середня тривалість виробничого циклу в днях; 
kнв — коефіцієнт наростання витрат (собівартості незавершеного 

виробництва). 
Останній можна визначити за двома спеціальними методиками. 

Найточніше його розраховують шляхом розподілу витрат по днях 
виробничого циклу, обчислення суми витрат за всі дні виробничого 
циклу за наростаючим підсумком і визначення середньої собіварто-
сті незавершеного виробництва. На основі такої інформації коефіці-
єнт наростання витрат дорівнює результату ділення середньої 
собівартості незавершеного виробництва на собівартість виготов-
люваного виробу. У випадку, коли продукується матеріаломістка 
продукція і через це має місце велика частка одноразових витрат, 
коефіцієнт наростання витрат можна обчислювати за спрощеною 
формулою 

 kнв = qпц + 0,5 ⋅ qрв, (6) 

де qпц — частка витрат у перший день виробничого циклу; 
qрв — частка решти витрат на виготовлення виробу. 
Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів 

розраховується виходячи із залишку цих цілеспрямованих коштів на 
початок періоду і суми витрат протягом наступного розрахункового 
періоду за вирахуванням величини наступного погашення витрат за 
рахунок собівартості продукції. Норматив оборотних коштів у 
залишках готової продукції на складі підприємства чи іншого 
суб’єкта господарювання визначається добутком вартості одноден-
ного випуску готових виробів на норму їх запасу в днях. Норма за-
пасу продукції на складі підприємства утворюється з кількості днів, 
необхідних для підготовки товарів до продажу (реалізації), тобто їх 
комплектування, пакування і відвантаження споживачам, а також 
оформлення платіжних документів у відповідному банку (банку, що 
обслуговує товаровиробника). 

Економічну ефективність використання оборотних коштів будь-
якого суб’єкта господарювання зазвичай характеризують коефіцієнт 
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їх оборотності (кількість оборотів на рік) і тривалість одного оборо-
ту в днях (швидкість обороту). Коефіцієнт оборотності (кількість 
оборотів на рік) розраховується методом ділення вартості реалізова-
ної (проданої) за діючими оптовими (роздрібними) цінами за рік на 
середній залишок оборотних коштів за той же відтинок часу. Зворо-
тний показник прийнято називати коефіцієнтом завантаження, 
котрий показує, скільки обігових коштів (у частках одиниці) припа-
дає на кожну гривню реалізованої продукції. Тривалість одного 
обороту (швидкість обороту) обігових коштів визначається як спів-
відношення кількості днів у розрахунковому році (загальноприйня-
тою кількістю є 360 днів) і коефіцієнта оборотності таких коштів. 

Краще використання обігових коштів спричинює їх вивільнення 
(економію). Абсолютна сума вивільнення (економії) обігових ко-
штів внаслідок прискорення їх оборотності (збільшення числа обо-
ротів і відповідного зменшення тривалості одного обороту) може 
бути розрахована як різниця між сумами обігових коштів, необхід-
них підприємству за умови звичайного (досягнутого) і прискореного 
рівня їх оборотності. 

У випадках помітного погіршення рівня використання обігових 
коштів внаслідок уповільнення швидкості обороту і збільшення ко-
ефіцієнта завантаження виникає потреба в додатковому залученні 
цих коштів. Обсяг додаткового залучення обігових коштів можна 
визначити шляхом множення різниці між порівнюваними (більшим і 
меншим) коефіцієнтами завантаження на обсяг реалізованої факти-
чно продукції. 

 
Інвестиції. У розділі 3 містяться задачі трьох типів: перший — 

визначення та аналіз елементно-технологічної структури виробни-
чих інвестицій (реальних капітальних вкладень); другий — розраху-
нки необхідного обсягу капітальних вкладень, основного та оборот-
ного капіталу, кошторисної вартості багатоспрямованих інвести-
ційних проектів, здійснюваних у різногалузевих сферах діяльності 
суб’єктів господарювання; третій — оцінка економічної ефективно-
сті виробничих і фінансових інвестицій, реалізації різноманітних ін-
вестиційних проектів. 
Визначення елементно-технологічної структури виробничих 

інвестицій (реальних капітальних вкладень) є нескладним завдан-
ням і зводиться до розрахунку часток окремих складників (вартості 
будівельно-монтажних робіт, устаткування та інших капітальних 
робіт і витрат) у загальному їх обсязі. Структура капітальних вкла-
день з більшою часткою вартості устаткування прийнято вважати 
раціональнішою порівняно з іншою числовою характеристикою. 

Важливим завданням інвестиційної діяльності підприємств та 
інших суб’єктів господарювання є визначення їх потреби в інвести-
ціях (капітальних вкладеннях), основному та оборотному капіталі. 
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Практична реалізація цього завдання вимагає знання методики кон-
кретних розрахунків необхідних перспективних і поточних обсягів 
інвестиційних ресурсів. 

Зокрема конкретний алгоритм обчислення необхідного розміру ка-
пітальних вкладень на основі питомої їх величини зводиться до на-
ступних послідовно здійснюваних розрахункових процедур, що перед-
бачають визначення: 1) можливого обсягу виробництва продукції з 
наявних виробничих потужностей шляхом множення абсолютної ве-
личини останніх на початок розрахункового періоду на нормативний 
(прогнозований) коефіцієнт їх використання; 2) необхідного додатко-
вого щорічного випуску продукції як різницю між обсягом попиту ри-
нку і можливим її випуском з діючих виробничих потужностей; 
3) потрібної величини нарощування виробничої потужності підприємс-
тва як частки від ділення розміру незадоволеного ринкового попиту на 
продукцію на прогнозований коефіцієнт використання виробничої по-
тужності; 4) необхідного обсягу капітальних вкладень у розвиток під-
приємства як добуток питомих капітальних вкладень на одиницю при-
росту продукції (потужності) і потрібного приросту останньої. 

Доповненням до викладеної методичної схеми обчислення необ-
хідного обсягу капітальних вкладень (інвестицій) у прогнозований 
розвиток підприємства слугує в необхідних випадках визначення ін-
вестиційних ресурсів на відшкодування вибуття основних фондів (в 
межах величини амортизаційних відрахувань чи й додаткових до 
них виробничих інвестицій та створення будівельного заділу для 
нарощування нових основних фондів). При цьому розмір інвести-
ційних ресурсів, необхідних для відшкодування вибуття основних 
фондів протягом прогнозованого періоду ( )ввоф

ipV , можна визначити 

за формулою 
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де ОФакт і ОФпас — відповідно активна і пасивна частини балансової 
вартості основних фондів на початок розрахункового періоду; 

qa i qn — коефіцієнти вибуття основних фондів відповідно актив-
ної та пасивної частин залежно від їх строку експлуатації і темпів рі-
чного приросту; 
Т — кількість років у прогнозованому (розрахунковому) періоді; 
k∆інв — коефіцієнт капітальних витрат, що не збільшують вар-

тість основних фондів, у частках одиниці від загальної величини ін-
вестицій на відшкодування вибуття засобів праці. 
Величину інвестицій (капітальних вкладень), необхідну для ство-

рення будівельного заділу (∆Із) визначають за формулою 

 ∆Із = Фз ⋅ kг / (1 – p), (8) 
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де Фз — величина заділу створюваних основних фондів на останній 
рік розрахункового (прогнозованого) періоду; 

kг — коефіцієнт готовності задільних виробничих чи інших 
об’єктів на кінець розрахункового періоду, в частках одиниці; 

p — величина капітальних витрат, що не збільшують вартості 
створюваних за їх рахунок основних фондів. 

У багатоспрямованому випадку загальний обсяг інвестицій (капі-
тальних вкладень), що вкладаються в подальший розвиток будь-
якого суб’єкта господарювання (організаційного утворення) визна-
чається як сума капітальних витрат на компенсацію вибуття основ-
них фондів, приріст виробничого потенціалу і створення заділу но-
вих фондів і потужностей. 

Започаткування активної підприємницької діяльності вимагає 
формування певного стартового капіталу — основного та оборотно-
го. Одним з можливих варіантів визначення необхідних окремому 
підприємцю чи групі підприємців-партнерів інвестиційних ресурсів 
є обчислення не лише певного стартового капіталу (основного, су-
купного), а й відповідної суми кредиту (позикових коштів). 

Зазвичай переважну частину основного капіталу становлять 
інвестиційні ресурси на придбання виробничого устаткування і тра-
нспортних засобів. Решту потреби в стартовому капіталі складають 
окремі елементи оборотного капіталу (наприклад, витрати на креди-
тування покупців, закупівлю матеріалів, оплату праці, оренду виро-
бничих та офісних приміщень, а також певну суму готівки в касі 
суб’єкта господарювання). Загальну суму капіталу на кредитування 
покупців (ОбКкр) за здійснення продажу продукції повністю чи час-
тками на умовах використання попередньо визначеного в часі кре-
диту можна розрахувати за формулою 

 
( )

∑
⋅⋅

=
(12)360
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двчрп
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tV
,  (9) 

де Vрп(ч) — повний обсяг або частка продукції у вартісному виразі, 
що має реалізовуватися на умовах одно- чи двомісячного кредиту; 

t — термін надання кредиту в днях (якщо t виражено у місяцях, 
то у знаменнику формули (9) ставиться число 12; 

Пдв — податок на додану вартість (за ставки цього податку, яка 
становить 20 %, Пдв = 1,2). 
Загальна потреба в оборотному капіталі визначається як сума 

окремих його елементів-складників, поділена на коефіцієнт оборот-
ності (кількість оборотів) обігових коштів. Інакше кажучи, для цьо-
го використовується формула 

 ( )ОбК ОбК В В В Гкр м зп оп к об= + + + +∑ k ,  (10) 

де OбК∑ — загальна сума необхідного оборотного капіталу; 
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ОбКкр — сума капіталу на кредитування покупців; 
Вм — витрати на закупівлю матеріалів; 
Взп — витрати на оплату праці; 
Воп — орендна плата за рік; 
Гк — сума готівки в касі підприємницької структури; 
kоб — коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) оборотних коштів. 
У практиці господарювання іноді виникає ситуація, коли загаль-

ну потребу в оборотному капіталі треба визначити як суму нормо-
ваних обігових коштів і величини комерційного кредиту. Здебіль-
шого у випадках господарської практики обчислення загальної 
величини основного капіталу з методичної точки зору є прозорим і 
зводиться до підсумовування його окремих елементів (зокрема, вар-
тості: адміністративних, виробничих та складських приміщень; об-
ладнання офісів; устаткування виробничих цехів; господарського 
інвентаря, технологічного інструменту і вимірювальних приладів; 
вантажних та легкових автомобілів). 

Важливішою за значенням і складнішою за методикою розв’я-
зання є порівняно велика сукупність задач, спрямованих на визна-
чення ефективності різнофункціональних (реальних, фінансових) 
інвестицій, обгрунтування і вибір найпривабливіших інвестиційних 
проектів. Причому йдеться про оцінку порівняльної та абсолютної 
ефективності реальних інвестицій (проектів) з коротким (до трьох 
років) і довготривалим (понад три роки) інвестиційним циклом. 
Ефективність реальних інвестицій (інвестиційних проектів) 

з коротким інвестиційним циклом можна визначити, використав-
ши метод так званих зведених витрат чи ланцюговий метод і без 
урахування чинника часу. Зведені витрати (Zві) являють собою суму 
поточних витрат на виробництво (собівартість) одиниці продукції 
(Cі) і питомих капітальних вкладень (Кі), зведених до однакової ро-
змірності в часі відповідно до нормативного коефіцієнта порівняль-
ної ефективності капітальних витрат (Ен), тобто для визначення їх 
величини застосовується формула 

 Zві = Cі + Ен ·  Кі. (11) 

За умови однакового обсягу виробництва по порівняних варіан-
тах можуть братися не питомі (в розрахунку на одиницю), а загальні 
показники собівартості річного випуску і капітальних вкладень. 
Найкращим (економічно вигідним) вважається варіант інвестування 
з найменшими зведеними витратами. Величина перевищення зведе-
них витрат за порівнюваними варіантами характеризує економічний 
ефект від реалізації кращого з них. Річний економічний ефект від 
здійснення окремого привабливішого заходу, що обумовлює зни-
ження собівартості продукції, але потребує додаткових капітальних 
вкладень, можна розрахувати, використавши дещо модифіковану 
формулу 
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 EEp = (∆П – Ен Kд) N , (12) 

де ЕЕр — річний економічний ефект від здійснення заходу; 
∆П — додатковий прибуток від реалізації одиниці продукції вна-

слідок зменшення її собівартості; 
Кд — додаткові питомі капітальні вкладення; 
N — річний обсяг випуску продукції в натуральному вираженні. 
За умови наявності невеликої кількості варіантів інвестиційних 

рішень з метою вибору кращого з них можна використовувати й ла-
нцюговий метод (метод попарного порівняння) за властивою йому 
формулою 
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де Ер — розрахунковий коефіцієнт ефективності додаткових капіта-
льних вкладень; 

Сі, Сі + 1 — собівартість продукції за двома порівнюваними варіа-
нтами; 

Кі, Кі + 1 — капітальні вкладення за двома порівнюваними варіан-
тами. 

Більш капіталомісткий варіант інвестиційного рішення буде еко-
номічно ефективним, якщо Ер > Eн. 

Вибір ефективнішого варіанта об’єктового інвестування, здійс-
нюваного на основі порівняно найменших зведених витрат, може 
доповнюватися таким посилюючим чинником, як визначення рента-
бельності продукції за загальновідомою формулою 
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де Ці — продажна ціна одиниці продукції. 
Насамкінець, за вибраним найефективнішим варіантом інвесту-

вання конкретної форми розширеного відтворення основних фондів 
підприємства може додатково обчислюватися коефіцієнт абсолют-
ної ефективності капітальних вкладень як відношення прибутку на 
одиницю продукції до їх питомої величини. 

Половина задач розділу 3 присвячена визначенню ефективнос-
ті реальних інвестицій (інвестиційних проектів) з використан-
ням нових методичних підходів, адаптованих до ринкових умов 
господарювання. Останні мають охоплювати чітко окреслені прин-
ципи й алгоритми розрахунків окремих показників, що характери-
зують економічну ефективність інвестування проектів. Двома осно-
воположними принципами оцінки ефективності реальних інвестицій 
слугують: перший — віддача інвестованого капіталу у вигляді гро-
шового потоку (суми чистого прибутку та амортизаційних відраху-
вань від вартості матеріальних і нематеріальних активів); другий — 
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обов’язкове приведення загальних величин капіталу і грошового по-
току до теперішньої чи майбутньої вартості шляхом дисконтування 
за допомогою спеціально розраховуваного коефіцієнта приведення 
(дисконтного множника). Коефіцієнт приведення αтв, використову-
ваний для визначення теперішньої вартості капіталу і грошового по-
току, обчислюється за формулою 

 α α
тв = +
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де eα — дисконтна ставка, % 
tp — розрахунковий рік; 
t — кількість років перед або після розрахункового. 
Дисконтний множник αмв, що використовується для обчислення 

майбутньої вартості капіталу і грошового потоку, визначається за 
аналогічною формулою 
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Безпосередньо ефективність інвестицій (інвестиційних проектів) 
в ринкових умовах господарювання характеризує система показни-
ків, що охоплює: 1) чистий приведений дохід (чисту теперішню чи 
майбутню приведену вартість); 2) індекс дохідності (прибутковості, 
рентабельності) інвестицій; 3) термін окупності інвестицій; 4) внут-
рішня норма дохідності. 
Показник чистого приведеного доходу (ЧПД) дає узагальнену 

характеристику результату інвестування — абсолютну величину 
ефекту від реалізації певного обсягу інвестицій. При оцінці ефекти-
вності реальних інвестицій він є основним (критеріальним) і залеж-
но від конкретної ситуації (необхідності обчислення чистої тепері-
шньої чи майбутньої вартості) визначається з однієї з двох формул 
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де ГПі — грошовий потік і-го розрахункового року; 
ІКі — сума інвестицій і-го розрахункового року. 
Як синоніми стосовно чистого приведеного доходу в окремих за-

дачах цього розділу використовується показник чистої приведеної 
(поточної, дисконтної) вартості. 
Індекс дохідності (ІД) у методичному відношенні є схожим на ви-

користовуваний раніше показник «коефіцієнт ефективності капіталь-
них вкладень». Проте в даному випадку як дохід виступає не прибу-
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ток, а грошовий потік (ГП) стосовно інвестиційних коштів (ІК), при-
ведених за умови різночасності до теперішньої або ж майбутньої вар-
тості. Виокремлений показник характеризує не абсолютну, а відносну 
ефективність інвестицій і розраховується за формулою 

 ІД = ГП / ІК. (19) 

У кількох задачах розділу замість точнішого за назвою індексу до-
хідності використовуються індекси прибутковості та рентабельності 
інвестицій. Хоч останні правильніше було б визначати на основі 
лише прибутку. 
Термін окупності інвестицій (Ток) як показник їх ефективності 

також базується на дисконтованій величині грошового потоку. Най-
точніше його можна розрахувати, користуючись формулою 
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де Тіц — тривалість інвестиційного циклу (кількість років грошових 
надходжень); 

ІКді — дисконтована сума інвестицій за і-й рік розрахункового 
періоду; 

ГПд
1

T 1(2)

і
i=

−
∑ — сума грошових потоків за зростаючим підсумком, що 

за абсолютною величиною найбільше наближається до дисконтова-
ної суми інвестицій; 

ГПд
( 1)t t − — дисконтована сума грошового потоку в останній чи 

передостанній розрахунковий рік. 
Цілком допустимим, хоч і менш точним, є методичний підхід до 

визначення терміну окупності інвестицій на основі середньорічної 
величини грошових потоків. 

З огляду на технологію обчислення складнішим за інші є показник 
внутрішньої норми дохідності (ВНД), який характеризує рівень до-
хідності інвестицій через дисконтну ставку, за котрої чистий приве-
дений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю, тобто аб-
солютні величини дисконтованих грошових потоків та інвестицій 
стають однаковими. ВНД завжди знаходиться в межах кількісно ме-
ншої і більшої дисконтної ставки та обчислюється за формулою 
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де ДСм, ДСб — задана умовою задачі відповідно кількісно менша (ін-

декс «м») і більша (індекс «б») дисконтна ставка, %; 
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ЧТВмдс, ЧТВбдс — чиста теперішня вартість за умови взятої від-
повідно меншої і більшої дисконтної ставки. 

Можливим є дещо інший методичний підхід до визначення ВНД, 
який зводиться до розв’язання рівняння 
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де ГПд — сумарний дисконтований грошовий потік за весь період 
реалізації інвестиційного проекту; 

ІК — обсяг інвестиційних коштів за альтернативними проектами; 
t — тривалість реалізації інвестиційного проекту, років. 
Таке рівняння прийнятне для визначення ВНД за можливими ва-

ріантами інвестування за умови невеликого (тривалістю 3—4 роки) 
періоду реалізації інвестиційного проекту, оскільки стає квадратним 
або кубічним і розв’язується за загальновідомою розрахунковою 
процедурою. Тому по відповідних задачах розділу 3 ВНД рекомен-
дується визначати за універсальнішою формулою (21). 
Обсяг фінансових ресурсів, одержуваних емітентом від про-

дажу акцій на аукціоні, дорівнює добутку ринкової ціни однієї акції 
і кількості проданих акцій. У свою чергу ринкова ціна однієї акції 
Цар визначається за формулою 
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де Цан — номінальна ціна однієї акції; 
Па — прибутковість акцій, %; 
Вп — ставка позикового відсотка. 
Кількість акцій для аукціонного продажу розраховується як їх 

залишок після реалізації працівникам підприємства (фірми), вклю-
чаючи реалізацію за готівку, приватизаційні сертифікати і так звані 
«акції на посаду». Прибутковість однієї акції визначається співвід-
ношенням розміру дивідендів у розрахунку на одну акцію й ринко-
вої вартості акцій у конкретний період господарювання. Відносний 
рівень віддачі на капітал у наступному році, яку очікує інвестор від 
купівлі акцій підприємства на фондовому ринку обчислюється шля-
хом ділення очікуваного розміру дивідендів на ймовірну вартість 
акцій на фондовому ринку. Зрештою доцільність купівлі акцій того 
або іншого підприємства при наявності альтернативного варіанта 
вкладення капіталу можна визначити, якщо порівняти майбутню ва-
ртість акцій на кінець прогнозованого періоду і майбутню вартість 
доходу за альтернативним варіантом. 

Науково-технічний та організаційний прогрес. Розділ 4, 
як видно з його назви, охоплює два взаємодоповнюючі блоки задач. 
У першому з них містяться задачі, за змістом пов’язані з науково-
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технічним прогресом: вартісній оцінці основних результатів вико-
ристання нових засобів і предметів праці, визначенню та аналізу 
економічної ефективності застосування у виробничій сфері нових 
технологій, технологічного устаткування, конструкційних і допомі-
жних матеріалів, механізації та автоматизації виробничих процесів і 
процесів управління. Другий блок складається зі значної кількості 
задач, що охоплюють організаційний прогрес, зокрема обчислення 
рівня та ефективності процесів концентрації, спеціалізації, кооперу-
вання, комбінування і диверсифікації виробництва. Заключною для 
розділу є комплексна задача по визначенню інтегрального організа-
ційно-технічного рівня виробництва на гіпотетичному підприємстві. 
Вартісна оцінка результатів використання виготовлених 

впродовж кількох років нових засобів праці здійснюється шляхом 
перемножування ціни і продуктивності одиниці та обсягу їх щоріч-
ного використання в усіх сферах. При цьому задля безпомилкового 
визначення обсягу використання нових засобів праці по роках роз-
рахункового періоду доцільно побудувати спеціальну таблицю із за-
значенням років їх експлуатації і сфер використання. Вартісна оці-
нка результатів використання нових предметів праці зводиться 
до визначення сукупного обсягу виробництва відповідної кількості 
продукції у вартісному виразі по всіх сферах застосування. Методи-
чно розрахунки здійснюються у такій послідовності: 1) об-
числюється можливий обсяг виробництва продукції з нових предме-
тів праці по сферах використання шляхом ділення обсягу 
застосування нових предметів праці за певний рік на нормативну 
величину їх витрати на один виріб; 2) визначається вартісна оцінка 
основних результатів використання нових предметів праці множен-
ням ціни одиниці продукції на річний обсяг її виготовлення по кож-
ній сфері застосування; 3) здобуті результати розрахунків за сфера-
ми використання нових матеріалів підсумовуються і таким спосо-
бом визначається шуканий показник. 

Основним показником ефективності переважної більшості об’єк-
тових напрямів науково-технічного прогресу слугує річний еконо-
мічний ефект. Методичний підхід до його визначення диференцію-
ється залежно від груп заходів у галузі науково-технічного прогресу. 

Розрахунок річного економічного ефекту від механізації та авто-
матизації виробництва, застосування нових технологічних процесів, 
що забезпечують економію виробничих ресурсів за умови випуску 
однотипної продукції, здійснюється за формулою різниці зведених 
витрат 

 ( )E З З Аep 1 2 2= − ,  (24) 

де З1, З2 — зведені витрати на виготовлення одиниці продукції за 
допомогою відповідно базової (індекс «1») і нової (індекс «2») тех-
ніки чи технології; 
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А2 — річний обсяг виробництва продукції (виконання роботи) за 
допомогою нового заходу науково-технічного спрямування, фіз. од. 

Для розрахунків річного економічного ефекту від виробництва 
і використання нових засобів праці застосовують модифіковану 
формулу різниці зведених витрат, що враховує коефіцієнти зростан-
ня продуктивності kзп і зміни довговічності (строку служби) kt ново-
го засобу праці порівняно з базовим, а також економію споживача за 
весь строк експлуатації нового засобу праці Ес. Ця формула має та-
кий вигляд 

 ( )E З З Е Аep 1 зп 2 с 2= − +k kt ,  (25) 

де А2 — річний обсяг виробництва нового засобу праці. 
При цьому величина Ес розраховується за формулою чистої еко-

номії експлуатаційних витрат 

 ( ) ( )Е В В Е K Kс 1
екс

2
екс

н 2
с

1
с= − − − ,  (26) 

де В , В1
екс

2
екс  — річні експлуатаційні витрати споживача за умови ви-

користання відповідно базового (індекс «1») і нового (індекс «2») 
засобу праці у розрахунку на обсяг продукції (роботи), вироблюва-
ної (виконуваної) за допомогою нового засобу праці; 

K , K1
c

2
c  — сукупні капітальні вкладення споживача за умови ви-

користання базового і нового засобу праці; 
Ен — нормативний (прийнятний) коефіцієнт ефективності (прибут-

ковості, рентабельності) інвестиційних ресурсів споживача нового за-
собу праці. 

При визначенні річного економічного ефекту від виробництва і 
використання нових предметів праці застосовується модифікова-
на формула різниці зведених витрат 

 ,ЕЗЗ 2пс2пв
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+−=рЭ  (27) 

де пв
2

пв
1 , qq — питома витрата відповідно базового і нового предмета 

праці на одиницю вироблюваної споживачем продукції; 
Епс — питома економія поточних і капітальних витрат у спожи-

вача у розрахунку на одиницю споживаного нового предмета праці; 
А2 — річний обсяг виробництва нового предмета праці. 
Річний економічний ефект від вироблення нової кінцевої продук-

ції підвищеної якості й конкурентоспроможної на ринку, включаючи 
товари споживчого призначення, можна визначити за формулою (12). 

На госпрозрахунковому рівні річний економічний ефект визнача-
ється окремо у продуцента і споживача технічних новин, а також 
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народногосподарський (сукупний) економічний ефект, що являє 
собою алгебраїчну суму ефектів виробника і споживача нової техні-
ки та технології. Для повнішої (комплексної) оцінки ефективності 
технічних новин і нововведень можуть використовуватися, крім рі-
чного економічного ефекту, інші окремі показники: річна чи загаль-
на економія відокремлених видів за поточними і капітальними ви-
тратами, зростання продуктивності праці, зниження трудомісткості 
виробів, вивільнення працівників, коефіцієнт (індекс) прибутковості 
чи термін окупності інвестиційних ресурсів як обернені вимірники 
тощо. При цьому останні два показники (коефіцієнт прибутковості і 
термін окупності інвестицій) дозволяється розраховувати на основі 
не грошового потоку, а прибутку (валового, чистого). Насамкінець 
варто виокремити необхідність у відповідних випадках визначення 
соціального ефекту від виробництва та застосування нових засобів і 
предметів праці, товарів споживацького призначення, підвищення рі-
вня екологізації виробництва. У загальну вартісну оцінку соціального 
ефекту можуть включатись у першу чергу такі його складові елемен-
ти, як економія фонду заробітної плати внаслідок усунення важких 
умов праці, зменшення витрат на оплату листків непрацездатності, 
скорочення обсягу капітальних вкладень в охорону праці тощо. 

Рівень спеціалізації виробничого підприємства (об’єднання, кор-
порації) тієї або іншої галузі народного господарства визначається 
коефіцієнтом спеціалізації, що розраховується як частка основної 
(профільної) продукції у загальному обсязі товарної продукції від-
повідного суб’єкта господарювання. При цьому важливо зазначити, 
що основною (профільною) вважається та продукція, заради вироб-
ництва якої створювалося (будувалося) спеціалізоване підприємство 
певної галузевої підпорядкованості. Об’єктивно обумовлений спеці-
алізацією виробництва рівень розвитку кооперування даного підп-
риємства з іншими використовується коефіцієнт кооперування, що 
характеризує частку купованих напівфабрикатів і комплектуючих 
виробів у повній собівартості товарної продукції підприємства-
виробника. 

Оптимальний розмір підприємства (об’єднання), економічна 
ефективність розвитку спеціалізації, кооперування і комбінування 
виробництва визначаються на базі показника загальних (питомих) 
зведених витрат з урахуванням додаткових чинників (транспортних 
витрат, вартості витрат сировини й матеріалів, капітальних вкладень 
у суміжні галузі та інфраструктуру). З огляду на це формула зведе-

них витрат Zзв
оп  для вибору (обгрунтування) оптимальних розмірів 

підприємства має вигляд 

 ( )Z i i і i i i iзв
оп

т нС В Q Е К К К К= + + + + + + →1 2 3 4
min,  (28) 
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де Вті — транспортні витрати на доставку сировини (матеріалів) для 
виробництва та готової продукції споживачам; 

Qi — вартість втрат сировини (матеріалів) і готової продукції у 
процесі транспортування та зберігання; 

Ki
1 — капітальні вкладення (інвестиції) у створення (споруджен-

ня) підприємства і-го розміру; 

К К Кi i i
2 3 4, , — додаткові інвестиційні ресурси у водопостачання, 

комунікаційні системи та очисні споруди, транспорт. 
Для визначення економічної ефективності концентрації, спеціалі-

зації, кооперування і комбінування виробництва обчислюється зага-
льний річний економічний ефект Еер у вигляді різниці зведених ви-
трат з урахуванням транспортних витрат до (індекс «1») та після 
(індекс «2») підвищення рівня розвитку відповідної суспільної форми 
організації виробництва в розрахунку на річний обсяг випуску проду-
кції ВП2 після проведення заходів щодо розвитку тієї або іншої фор-
ми організації виробництва за формулою 

 ( ) ( )[ ]E C В Е К С В Е К ВПep 1 т1 н 1 2 т2 н 2 2= + + − + + .  (29) 

При цьому враховуються також поодинокі оцінні показники: від-
носне збільшення обсягу виробництва, приріст прибутку, зростання 
продуктивності праці, фондовіддачі та рентабельності продукції, аб-
солютне і відносне зменшення окремих елементів поточних витрат. 
Визначення економічної ефективності диверсифікації вироб-

ництва, яка стає однією з поширених форм його організації за умо-
ви посилення конкуренції продуцентів на ринку, має базуватися на 
обчисленні кількох взаємопов’язаних показників: зростання обсягу 
виручки від реалізації диверсифікованої продукції, приріст валового 
і чистого прибутку, коефіцієнт прибутковості та термін окупності 
інвестицій у подальший розвиток диверсифікації виробництва. При 
цьому варто наголосити, що розрахунки коефіцієнта прибутковості і 
терміну окупності повинні обов’язково здійснюватися з викорис-
танням дисконтованих (зведених до теперішньої вартості) щорічних 
інвестицій та грошових потоків. 
Інтегральний коефіцієнт організаційно-технічного рівня ви-

робництва визначається застосуванням двох розрахункових опера-
цій. Під час першої з них розраховуються окремо коефіцієнт техніч-
ного та організаційного рівня виробництва (kтpв, kopв) за формулою 
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= , (30) 

де qві — коефіцієнт вагомості і-го показника певної їх сукупності, 
що відібрані для визначення технічного та організаційного рівня ви-
робництва; 
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Пні, Прі — відповідно нормативне і розрахункове за конкретний 
рік значення і-го показника технічного чи організаційного рівня ви-
робництва; 

n — кількість показників у групі, що використовуються для ви-
значення окремо технічного та організаційного рівня виробництва. 

Друга розрахункова операція зводиться до безпосереднього ви-
значення шуканого інтегрального коефіцієнта організаційно-техніч-
ного рівня виробництва шляхом середньозваженої інтеграції коефі-
цієнтів, що характеризують окремо технічний та організаційний 
рівень виробництва, на основі заданої їх вагомості. 

Технічний розвиток і виробнича потужність. У розділі 5 
представлено дві групи (сукупності) задач, що мають відповідні ме-
тодичні особливості щодо їх розв’язання. Першу з них складають за-
дачі, зміст яких спрямований на: а) кількісне визначення технічного 
оснащення праці, рівня прогресивності технологічних процесів, стану 
технічного розвитку підприємств, досягнутого рівня механізації та 
автоматизації виробництва; б) цілеоцінні розрахунки економічної 
ефективності використання нових видів технологічного устаткування 
та автоматичних ліній, різних форм підтримання на дієздатному рівні 
й розвитку техніко-технологічної бази виробничого підприємства, 
включаючи капітальний ремонт та оновлення діючого устаткування, 
технічного переозброєння і реконструкції, розширення функціо-
нуючих підприємств, спорудження та розміщення нових виробни-
чих об’єктів. Друга група задач відображає методичні основи визна-
чення величин і рівня використання виробничих потужностей 
різногалузевих підприємств та їх структурних підрозділів. 

Насамперед варто нагадати, що фондоозброєність праці на тому 
чи іншому підприємстві обчислюється діленням балансової вартості 
основних виробничих фондів на загальну чисельність персоналу, а 
механоозброєність праці — відношенням вартості машин та устат-
кування до облікової чисельності робітників. Зіставлення названих 
показників за базовий і кілька наступних років уможливлює вияв-
лення їх динаміки. 
Коефіцієнт рівня прогресивності технології kпт можна визна-

чити, скориставшись формулою 

 k q q qпт в
вм

вм в
зс

зс в
кт

нтК К К= + + , (31) 

де qв
вм

вмК,  — відповідно коефіцієнт вагомості й відносне значення 
коефіцієнта використання металу; 

qв
зс

зсК,  — відповідно коефіцієнт вагомості й відносне значення 
частки заготовчої стадії технології; 

qв
нт

нтК,  — відповідно коефіцієнт вагомості й відносне значення 

частки продукції, вироблюваної за допомогою нової технології. 



 244

Обчислення інтегрального коефіцієнта технічного рівня ок-
ремої групи і всього парку металорізальних верстатів здійсню-
ється за такою схемою. Спочатку розраховується середнє значення 
конкретного показника (коефіцієнта продуктивності; коефіцієнта 
ремонтомісткості; коефіцієнта питомої металомісткості; частка про-
гресивних видів устаткування; частка технічно та економічно заста-
рілого устаткування) по всіх виокремлених групах металорізальних 
верстатів. Потім визначається інтегральний показник технічного рі-
вня окремої групи металорізальних верстатів (токарних, свердлиль-
них, фрезерних, шліфувальних та інших) шляхом перемноження чи-
слового значення і коефіцієнта вагомості кожного окремого 
показника та підсумовування одержаних результатів (добутків). 
Зрештою, якщо помножити середні значення всіх п’яти показників 
на відповідні коефіцієнти їх вагомості й підсумувати добутки, то 
відтак буде знайдено числове значення шуканого інтегрального по-
казника технічного рівня всього парку металорізальних верстатів 
підприємства. 

Подібний алгоритм обчислення покладено в основу визначен-
ня інтегрального коефіцієнта механізації та автоматизації 
виробництва на окремих підприємствах з урахуванням числово-
го значення і коефіцієнта вагомості (значущості) двох показників: 
загального ступеня охоплення персоналу механізованою працею 
й частки продукції, вироблюваної за допомогою автоматизованих 
засобів праці. Такий же методичний підхід рекомендується вико-
ристовувати для інтегральної оцінки рівня технічного розвитку 
окремих виробничих підприємств у розрахунковому році. Згідно 
з ним інтегральний коефіцієнт обчислюється на основі розрахун-
кових значень і коефіцієнтів вагомості чотирьох показників: 
1) рівня фондоозброєності праці; 2) рівня прогресивності техно-
логії; 3) технічного рівня використовуваного устаткування; 4) за-
гального рівня механізації та автоматизації виробничо-управ-
лінських процесів. 

Визначення економічної ефективності використання різноманіт-
них напрямів (елементів, форм) технічного розвитку підприємства і 
відтворення його матеріально-технічної бази здійснюється зазвичай 
за допомогою безлічі усталених показників, методика обчислення 
яких викладена у попередніх розділах навчального посібника. Зок-
рема для оцінки економічної ефективності окремих об’єктів чи на-
прямів технічного розвитку підприємства можна зголоситися на за-
стосування таких показників: 

• використання поодиноких виробничих об’єктів матеріально-
технічної бази (устаткування, автоматичних ліній, механізації тех-
нологічних процесів) — річного економічного ефекту у вигляді за-
гальної економії поточних і капітальних витрат; терміну окупності 
інвестицій за рахунок зменшеної суми поточних витрат; 
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• розміщення та спорудження нових виробничих об’єктів — міні-
мальну величину зведених витрат, у тому числі з урахуванням тран-
спортних витрат і дисконтованих інвестицій; 

• здійснення інших інвестиційних проектів технічного розвитку, 
включаючи реконструкцію і модернізацію техніко-технологічних 
об’єктів, — коефіцієнта прибутковості й терміну окупності інвести-
цій, що перевищують їх нормативне значення; коефіцієнта викорис-
тання виробничих потужностей; приросту товарної продукції та об-
сягу її продажу; рівня фондовіддачі за продукцією і прибутком; 
зменшення питомих зведених витрат тощо; 

• скорочення терміну спорудження нового виробничого об’єк-
та — загального економічного ефекту, що складається з економії 
умовно-постійних витрат і додаткового прибутку від дострокової 
реалізації інвестиційних ресурсів. 

Для оцінки ступеня ефективності витрат на капітальний ре-
монт машини або ж капітальний ремонт і модернізацію, здійс-
нюваних одночасно, розраховують коефіцієнти ефективності витрат 
на капітальний ремонт діючої машини, а також на капітальний ре-
монт й модернізацію, суміщених у часі, за формулами 
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де Ri, M — витрати відповідно на капітальний ремонт і модерніза-
цію діючої машини; 

Se — перевищення експлуатаційних витрат (собівартості вигото-
влення виробу) по капітально відремонтованій, капітально відремо-
нтованій та модернізованій машині над поточними витратами (собі-
вартістю продукції) за новою машиною; 

Bн — витрати на придбання і введення в дію нової машини; 
α, β — коефіцієнти, що характеризують відповідно співвідношен-

ня продуктивності й тривалості ремонтного циклу діючої (капіталь-
но відремонтованої чи капітально відремонтованої та модернізова-
ної) і нової машини; 

Qa— втрати від недоамортизації діючої машини у випадку її за-
міни на нову аналогічного призначення. 

Коефіцієнти α і β, обчислені за формулами (32, 33), можуть мати 
додатне, від’ємне чи нульове значення. Витрати на капітальний ре-
монт і модернізацію діючого устаткування можуть вважатися еко-
номічно ефективними за умови будь-якого додатного значення кое-
фіцієнта. 

Середньорічна величина виробничої потужності цеху підприємс-
тва обчислюється за методичною схемою визначення середньорічної 
балансової вартості основних фондів (див. розділ «Матеріальні і не-
матеріальні активи»), а коефіцієнт її використання — шляхом ділен-
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ня обсягу виробленої у розрахунковому році продукції на середньо-
річну величину потужності. 
Величина виробничої потужності технологічної лінії за роз-

рахунковий період (рік, квартал) визначається як співвідношення 
фонду робочого часу в цьому періоді і трудомісткості одного виробу 
(деталі), виражених в однакових одиницях виміру часу (годинах, 
хвилинах). Якщо ж треба обчислити виробничу потужність механі-
чного цеху підприємства, то використовують аналогічний обчислю-
вальний алгоритм, але при цьому враховують кількість устаткування 
провідної (найменш спроможної) його групи. 

Дещо специфічна методика застосовується для обчислення виро-
бничої потужності складальної дільниці (складального цеху) під-
приємства. Зокрема для розрахунку річної її величини використову-
ється формула 
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де Nскл — виробнича потужність складальної дільниці (складального 
цеху) підприємства; 

Sк — корисна виробнича площа дільниці (цеху); 
Sс — виробнича площа, необхідна для складання одного виробу; 
Тр — кількість робочих днів розрахункового періоду; 
tц — тривалість циклу складання одного виробу, днів. 
Визначення величини виробничої потужності підприємств різних 

галузей народного господарства має певні особливості. Зокрема на 
металургійному комбінаті з повним технологічним циклом виокре-
млюються виробничі потужності доменного (Nд), сталеплавильного 
(Nс) і прокатного (Nп) виробництв (цехів). 
Виробнича потужність окремих металургійних переділів роз-

раховується за формулами 
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де  Vi — корисний об’єм і-ї домни (доменної печі), м3; 
КВКО  — коефіцієнт використання корисного об’єму і-ї домни (се-

редній за квартал максимальної продуктивності у звітному році), т/м3; 
+ Пi  — коефіцієнт зростання добової продуктивності і-ї домни у 

розрахунковому році; 
Тн — номінальний фонд часу роботи металургійних агрегатів, діб; 
tpi — час на передбачувані ремонти агрегатів, діб; 
Bi — маса плавки (садка і-ї мартенівської печі), т; 
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tпi — тривалість плавки в і-й мартенівській печі, год; 
Пгi — годинна продуктивність і-го прокатного стану; 
k — кількість однотипних металургійних агрегатів. 
Виробничу потужність прядильного (Nпр) і ткацького (Nтк) ви-

робництв бавовняного комбінату визначають за формулами 
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де kвс — середньорічна кількість веретен у розрахунковому році, штук; 
Пг — годинна продуктивність прядильних машин у розрахунку 

на 1000 веретен; 
m — середній номер пряжі; 
Тн — річний номінальний фонд часу роботи устаткування, год; 
tp — передбачувані простої устаткування в ремонтах, год; 
kтвс — середньорічна кількість ткацьких верстатів, фіз. од.; 
Пгв — годинна продуктивність ткацьких верстатів, уточних ниток 

у розрахунку на один верстат; 
α — середня щільність по утку на 1 см тканини, кількість ниток. 
 

Організація і технічне обслуговування виробництва. 
Розділ 6 під такою назвою включає практичні задачі, що охоплю-
ють: 1) обчислення тривалості технологічного і виробничого циклу 
обробки деталей при різних видах поєднання операцій, а зміни три-
валості циклу обробки за умови переходу від одного до іншого по-
єднання та поділу, вдосконалення технологічного процесу в цілому; 
2) оптимізацію розташування металообробних верстатів; 3) визна-
чення основних експлуатаційних параметрів різних типів потокових 
ліній (конвеєрів); 4) розрахунки: тривалості ремонтного циклу і мі-
жремонтних періодів, обсягу ремонтних робіт; витрати, потреби та 
норми запасу різних видів інструментів; потрібної кількості транс-
портних засобів (електрокарів, піддонів, навантажувачів) для пере-
везення різноманітних вантажів; 5) оцінку ритмічності роботи виро-
бничого підприємства. 
Тривалість технологічного циклу обробки партії предметів 

(деталей) при послідовному способі їх передачі з операції на опе-
рацію (поєднанні операцій) Тт.посл обчислюється за формулою 
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де  n — кількість предметів (деталей) у партії; 
m — кількість операцій технологічного процесу; 
ti — тривалість обробки одного предмета (деталі) на і-ій операції; 
Мi — кількість робочих місць, на яких виконується і-та операція. 
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Технологічний цикл обробки предметів (деталей) за умови па-
ралельного поєднання операцій Тт.пар дорівнює тривалості обробки 
партії деталей на максимальній (найбільшій за тривалістю) операції 
і транспортної партії — на решті операцій. Отже, для визначення 
величини Тт.пар використовують формулу  
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де nm — розмір передаточної (транспортної) партії; за умови переда-
чі деталей з операції на операцію поштучно nm = 1; 

tmax — найбільша тривалість однієї з виконуваних операцій, хв. 
Особливістю паралельно-послідовного способу передачі предме-

тів (деталей) з операції на операцію є те, що обробка будь-якого 
предмета (деталі) на наступній операції починається до закінчення 
обробки всієї партії на попередній операції, але за умови безперерв-
ної обробки всієї партії на кожній операції. Тому технологічний 
цикл обробки деталей при паралельно-послідовному поєднанні 
операцій буде коротшим за цикл за умови послідовного їх поєднан-
ня на відтинок часу паралельного виконання суміжних операцій τ , 
тобто 
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Для будь-якої пари суміжних операцій 
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Коли взяти до уваги, що для m операцій таких суміщень буде  
m – 1, то формула для визначення величини Тт.пар.-посл. матиме такий 
вигляд 
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Тривалість виробничого циклу обробки партії предметів, що 
охоплює технологічний цикл і час міжопераційних перерв. За умов 
застосування різних способів передачі деталей з операції на опера-
цію загальна тривалість виробничого циклу обчислюється за та-
кими формулами 

• при послідовному поєднанні операцій 
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• при паралельному поєднанні операцій 
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• при паралельно-послідовному поєднанні операцій 
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де Ккал — коефіцієнт календарності (відношення кількості календар-
них до числа робочих днів у розрахунковому періоді); 

Тзм — фонд робочого часу зміни, хв; 
kзм — кількість змін роботи на добу; 
Rt — коефіцієнт використання добового фонду робочого часу; 
Тмо — середній міжопераційний час перерв, хв; 
Тпр — тривалість природних процесів, год. 
Кількісна зміна тривалості технічного чи виробничого циклів при 

переході від одного виду поєднання операцій до іншого, об’єднанні 
або поділі окремих операцій та інших діях удосконалюючого харак-
теру визначається як різниця тривалості відповідних циклів вироб-
лення деталей до і після здійснення конкретних заходів. 

При розв’язанні задачі на оптимізацію розташування металооб-
робних (свердлильних, токарних і фрезерних) верстатів на виробни-
чій дільниці механічного цеху треба дотримуватися такої послідов-
ності дій методично-обчислювального спрямування: 1) прийняття 
будь-якого випадкового розташування металообробних верстатів; 
2) виявлення можливих варіантів розташування верстатів на дільни-
ці; 3) побудова матриць відстаней між верстатами і маси вантажів, 
що передаються з однієї технологічної операції на іншу; 4) роз-
рахунок загального вантажообігу на виробничій дільниці по кожно-
му можливому варіанту розташування верстатів; 5) вибір за критерієм 
мінімального вантажообігу оптимального варіанта послідовності ро-
зташування металообробних верстатів на виробничій дільниці меха-
нічного цеху. 

Основні експлуатаційні параметри різновидів потокових ліній 
(конвеєрів) визначаються з використанням наступних співвідношень 
(формул): 

• такт r — відношення дійсного фонду часу роботи потокової 
лінії у розрахунковому періоді у хвилинах Тр до обсягу виробництва 
продукції за той же період у натуральному вимірі N, тобто  

 r N= Тр ;  (48) 
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• ритм R — множення такту потокової лінії r на величину тран-
спортної партії nm, тобто  

 R = r nm;  (49) 

• число робочих місць по кожній операції Mpi — зіставлення 
трудомісткості i-ої операції і такту потокової лінії r, тобто  

 Мрі it r= ; (50) 

• коефіцієнт завантаження робочого місця i-ої операції kз — ді-
лення розрахункової кількості робочих місць Mpi на більше ціле чис-
ло робочих місць по і-ій операції М і , тобто  

 k i iз рМ М= ;  (51) 

• розрахункова чисельність робітників на і-й операції, Чpi — 
відношення розрахункової кількості робочих місць по операції Mpi 
до норми обслуговування nоб, тобто  

 Чрі = Мрі / nоб; (52) 

• довжина конвеєра (потокової лінії) Lк(пл) — добуток відстані між 
центрами двох суміжних виробів на конвеєрі lo і кількості робочих 
місць на ньому Mpi.  

 Lк(пл) = lo Mpi; (53) 

• швидкість конвеєра (потокової лінії) Vк(пл) — співвідношення 
відстані між двома суміжними виробами lo і такту конвеєра (потоко-
вої лінії) r, тобто  

 Vк(пл) = lo r;   (54) 

• площа виробничої дільниці, зайнята конвеєром (потоковою 
лінією), Sдк — множення довжини конвеєра Lк на його ширину з 
урахуванням проходів з обох боків h + 2, тобто  

 Sдк = Lк (h + 2p). (55) 

Для організації ремонтного господарства на підприємстві важливо 
правильно визначити тривалість ремонтного циклу устаткування, мі-
жремонтного періоду і періоду технічного обслуговування (огляду), а 
також обсяг ремонтних робіт і необхідну чисельність ремонтників. 
Ремонтний цикл однотипного устаткування у роках Трц ви-

значається за формулою 

Трц =
Тн βом βзі βкг βву βду βкм

Тдч qт

, (56)

 

де Тн — нормативний фонд часу експлуатації до капітального ремон-
ту (між капітальними ремонтами), год; 
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βом — коефіцієнт виду оброблюваного матеріалу; 
βзі — коефіцієнт типу застосовуваного інструмента; 
βкт — коефіцієнт класу точності устаткування; 
βву — коефіцієнт віку (строку служби) устаткування; 
βду — коефіцієнт довговічності устаткування; 
βкм — коефіцієнт категорії маси устаткування; 
Тдч — дійсний річний фонд часу роботи устаткування; 
qт — частка оперативного часу в дійсному фонді. 
Для обчислення тривалості міжремонтного періоду Тмр і пе-

ріодичності технічного обслуговування Тто, варто користуватися 
формулами 

 
1

Т
T

пр

рц

+
=

n
мр ;  

1

Т
T

топр

рц
то ++

=
nn

, (57, 58) 

де nпр, nто — число поточних ремонтів і технічних обслуговувань 
протягом ремонтного циклу певного виду устаткування. 
Річний обсяг ремонтних робіт ремонто-механічного цеху підп-

риємства Vрр
РМЦ  визначається укрупненим методом з використанням 

такої формули 

 ( ) ci

m

i
i knttV ∑

=
+=

1
Речмч

РМЦ
рр  (59) 

де tмч — середня трудомісткість ремонту механічної частини у роз-
рахунку на одиницю ремонтної складності устаткування, нормо-год; 

tеч — середня трудомісткість ремонту електричної частини у роз-
рахунку на одиницю ремонтної складності устаткування, нормо-год; 

npi — кількість ремонтів і-ї групи устаткування у розрахунко-
вому році; 

kci — категорія складності ремонту і-ї групи устаткування, умов. од. 
Система економічного управління інструментальним господарс-

твом підприємства потребує також розрахунків річної витрати і пот-
реби у певному виді інструмента, норми запасу та обсягу замовлен-
ня потрібних його різновидів. Річну витрату конкретного виду 
інструмента можна обчислити, спираючись на наступні два вихідні 
показники: 1) норму спрацювання одиниці інструмента, хвилин (го-
дин) — Тспр; 2) тривалість роботи інструмента у розрахунку на річну 
програму оброблюваних предметів (деталей) —Тр.ін.. Вони визнача-
ються за формулами 

 ( )Тспр ст о= +t m 1 ;  Тр.ін. м рд= t N ,   (60, 61) 

де  tст — стійкість інструмента, хв; 
mо — число переточок одиниці інструмента; 
tм — машинний час обробки одного предмета одиницею інстру-

мента, хв; 
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Nрд — річна програма обробки предметів (деталей), шт. 
Абсолютний обсяг річної витрати інструмента Bін.р., обчислюєть-

ся як відношення тривалості роботи інструмента у розрахунку на рі-
чну програму обробки предметів (деталей) до норми спрацювання 
одиниці інструмента, тобто В T Tін.р. р.ін. спр= . Якщо ж до абсолютно-

го обсягу річної витрати додати розрахунковий і відняти фактичний 
оборотний фонд інструмента (з урахуванням часу і розміру надхо-
дження останнього), то одержимо загальну величину потреби в ньо-
му на наступний рік. 
Норма запасу інструмента на підприємстві Нз.ін. розраховується 

за формулою 
 Н В Зз.ін. м.ін. вз min= +t , (62) 

де Вм.ін. — місячна витрата інструмента, шт.; 
tвз — тривалість виготовлення замовлення, число місяців; 
Зmin — мінімальний (страховий) запас на складі, шт. 
Шляхом вилучення із загальної норми запасу його мінімальної 

величини визначається потрібний обсяг замовлення інструмента. 
Одним з важливих завдань належної організації транспортного 

господарства є обгрунтоване обчислення потреби в різних транспо-
ртних засобах насамперед для внутрішньофірмового використання. 
Зокрема йдеться про визначення потрібної кількості електрокарів 
для транспортування готової продукції. Необхідні розрахунки здій-
снюються на основі наступної вихідної інформації: 1) тривалості 
транспортного циклу (суми часу, необхідного для подолання відста-
ні транспортування в обидва кінці і вантажно-розвантажувальних 
робіт) — tтц, хв; 2) добової продуктивності одного електрокара, об-
числювальної з урахуванням величини tтц і змінності роботи цеху, — 
Пд, т; 3) середньодобового вантажопотоку від цеху до складу — Рд, 
т. Іншими словами, для визначення потрібної кількості електрокарів 
Nек використовується формула 

 Nек = Р Пд д . (63) 

Аналогічний методичний підхід має застосовуватися щодо ви-
значення необхідної кількості електронавантажувачів. При цьому 
послідовність розрахунків є такою: 1) середньорічний вантажопотік, т; 
2) час подолання відстані транспортування в обидва кінці, хв; 3) за-
гальний транспортний цикл (час пробігу подвоєної відстані транс-
портування з доданням середньої тривалості простою при наванта-
женні й розвантаженні), хв; 4) добова продуктивність транспортного 
засобу, т; 5) необхідна кількість транспортного засобу цього типу. 

Кількість спеціальних піддонів з певним статичним навантажен-
ням Nсп для міжцехових перевезень вантажів можна визначити, ко-
ристуючись формулою 
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, (64) 

де Q — загальний вантажопотік, т; 
kнв — коефіцієнт нерівномірності вантажопотоку; 
kрп — коефіцієнт тривалості ремонтних робіт; 
Vвп — вантажопотік у розрахунку на один піддон, т. 
На закінчення розділу 6 наведена задача на визначення коефіцієн-

та ритмічності випуску продукції, який обчислюється як відношення 
суми фактичного обсягу продукції по декадах, але в межах заплано-
ваного обсягу до загального передбаченого її випуску за місяць. 
 

Виробництво продукції та надання послуг, їх якість і 
конкурентоспроможність. Змістова цілеспрямованість задач ро-
зділу 7 уможливлює виокремлення кількох їх типів: 1) обчислення 
показників товарної, валової, чистої і реалізованої продукції, валового 
обороту на підприємствах певної галузі, а також оптимальної величи-
ни серії вироблюваних виробів; 2) оцінка маркетингового потенціалу 
та побудова матриці конкурентного профілю фірми; 3) визначення за-
гальної величини втрат від браку продукції і розрахунки економічної 
ефективності підвищення якості продукції у різних його проявах, 
включаючи оцінку виробничої діяльності підприємства з урахуванням 
рівня якості виробів; 4) виявлення конкурентоспроможності продукції 
та підприємства, кількох вітчизняних і зарубіжних корпорацій (фірм). 

Товарна продукція підприємства являє собою суму обсягів гото-
вих виробів, призначених для реалізації замовникам; своїм капіта-
льному будівництву і непромисловим господарствам; напівфабри-
катів власного виготовлення і продукції допоміжних і підсобних 
господарств, призначених для відпуску на сторону; робіт промисло-
вого характеру, виконаних на замовлення зовнішніх і внутрішніх 
споживачів. Показник валової продукції включає обсяг товарної 
продукції, зміну залишків незавершеного виробництва протягом ро-
зрахункового періоду, вартість сировини і матеріалів замовника. 
Вихідною базою для обчислення чистої продукції слугує обсяг то-
варної продукції, з вартості якої виключають матеріальні та прирів-
нювані до них витрати. Обсяг реалізованої продукції підприємства 
визначається на основі обсягу товарної продукції з урахуванням 
зміни залишків нереалізованих виробів на кінець розрахункового 
періоду (зменшення додається, збільшення віднімається). 

Валовий оборот будь-якого виробничого (текстильного, металур-
гійного чи іншого) комбінату обчислюється як сума обсягів вироб-
люваної продукції чи наданих послуг усіма внутрішньокомбінатсь-
кими підрозділами без урахування її (їх) частки, що передається у 
подальшу переробку з одного цеху в інший. 
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Свою методичну особливість має визначення оптимальної вели-
чини серії виготовлюваних виробів. Послідовність конкретних про-
цедурно-обчислювальних етапів зводиться до таких дій: 1) виходячи 
з заданих річного обсягу продукції і мінімально допустимого розмі-
ру серії, моделюють кілька варіантів числа та розмірів серій виро-
бів; 2) визначають середньорічну вартість запасу готових виробів як 
задану частку розміру серії у вартісному вимірі; 3) обчислюють ви-
трати на підготовку виробництва залежно від кількості серій на рік 
як добуток заданих витрат і змодельованої кількості серій виробів за 
можливими варіантами; 4) розраховують витрати по складуванню 
готових виробів на рік як задану частку середньорічної вартості їх 
запасу за кожним варіантом; 5) підсумовують результати розрахун-
ків по пунктах 3 та 4 і на основі виявлення мінімальної величини 
визначають оптимальну величину серії й відповідне число серій. 

Маркетинговий потенціал окремої компанії  Nмарк в Україні 
почали визначати кілька років тому, користуючись нескладною фо-
рмулою 

 і

n

i
і kN зн

1

∑
=

= мпмарк R , (65) 

де Rмпі — рейтинг виокремленого і-го складника маркетингового 
потенціалу за п’ятибальною системою; 

kзні — коефіцієнт значущості окремого і-го складника (сума час-
ток завжди має дорівнювати одиниці незалежно від кількості вио-
кремлюваних складників n). 
Розрахункова оцінка маркетингового потенціалу (число балів) 

порівнюється з максимально можливим його рівнем, що становить 5 
балів. На основі цього формулюється висновок щодо його досягну-
того рівня в досліджуваній компанії. 
За такою ж методичною схемою (на основі рейтингової оцінки і 

коефіцієнтів вагомості ключових чинників успіху) складається ма-
триця конкурентного профілю кількох фірм задля визначення їх 
конкурентної позиції на ринку з виокремленням висновку стосовно 
аналітично оцінюваної фірми. 

Загальні втрати підприємства (об’єднання) через допущений 
брак продукції можна визначити за формулою 

 Qбр = (Сбп + Вуд) – (Vрб + Увб), (66) 

де  Сбп — собівартість (валові витрати на виробництво) забракованої 
продукції; 
Вуд — витрати на усунення дефектів продукції з поправним 

браком; 
Vрб — вартість реалізації продукції з непоправним браком; 
Увб — сума відрахування з винуватців браку продукції. 
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Якщо треба визначити економічну ефективність підвищення 
якості продукції у різноманітних його формах, то для цього пере-
важно обчислюють: 1) економію поточних витрат у сферах виготов-
лення та експлуатації (використання) за методом прямого рахунку; 
2) народногосподарський економічний ефект (загальне зменшення 
зведених витрат у сферах виготовлення і використання виробів під-
вищеної якості); 3) коефіцієнт народногосподарської ефективності 
як відношення народногосподарського ефекту до народногосподар-
ських витрат, пов’язаних з підвищенням якості продукції. 
В окремих випадках умови задачі вимагають розрахунків: а) на-

родногосподарського економічного ефекту на основі зведених витрат 
у сферах виготовлення та використання нового засобу праці з ураху-
ванням зростання його продуктивності; б) загальної економії поточ-
них витрат внаслідок зниження собівартості оброблюваних предметів 
чи зменшення лише ремонтних витрат; в) критичної точки додатко-
вих витрат для підвищення якості виробу як добутку різниці валових 
витрат на вироблення одиниці продукції за варіантами підвищення 
якості і річного випуску виробів (електричних лампочок) з поліпше-
ними експлуатаційними характеристиками. 
Важливе практичне значення має вміння оцінювати ефектив-

ність діяльності підприємства з урахуванням якості вироблюва-
ної продукції. У збірнику міститься задача такого спрямування, яка 
складена за даними шинних заводів. Вона розв’язується шляхом ви-
значення: 1) підсумкового (по всіх трьох заводах) і додаткового (по 
заводах «Росава-2» та «Росава-3») пробігу вироблюваних шин, км; 
2) натурального еквіваленту  додаткового пробігу шин, фіз. од.; 
3) фактичної суми прибутку по кожному заводу (розрахунок з вико-
ристанням продажної ціни, рентабельності і річного випуску шин); 
4) витрати шин у гривнях на 1000 км пробігу по підприємствах; 
5) народногосподарської економії від використання шин, виробле-
них підприємствами «Росава-2» та «Росава-3» (обчислення шляхом 
множення різниці витрати шин на 1000 км пробігу на загальний їх 
пробіг у кілометрах). 
Виокремлена у збірнику задача на оптимізацію довговічності 

нової моделі машини розв’язується шляхом знаходження мінімаль-
ної величини питомих експлуатаційних зведених витрат при різній 
довговічності за кількістю років експлуатації до капітального ремо-
нту. Для цього використовується формула 
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де Zпеі — питомі експлуатаційні зведені витрати по і-му варіанті до-
вговічності нової моделі машини; 
Цнм — ціна придбання нової машини; 
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Вкр — загальна вартість капітального ремонту; 
С екс — середньорічні експлуатаційні витрати; 
Кс — сукупні капітальні вкладення у сферу експлуатації; 
Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень; 
tс — нормативний строк служби нової машини, років; 
Пмt — продуктивність нової машини за весь строк її служби, 

умов. од. 
Визначення конкурентоспроможності продукції за індексом 

задоволення потреб споживачів зводиться до обчислення одинич-
них, зведених та інтегрального індексів, що характеризують віднос-
ний (у частках одиниці) рівень задоволення потреб споживачів за 
окремими показниками (групами показників). Одиничний індекс за-
доволення потреб споживачів за окремим показником розраховуєть-
ся як співвідношення рейтингових оцінок по продукції власного ви-
роблення і продукції-еталона, а зведений груповий індекс Ізв.гр  — 

за формулою 

 Ізв.гр б.вв в б.ет вО О=
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∑ ∑k kі
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, (68) 

де Об.вв — рейтингова оцінка в балах продукції власного виробницт-
ва за десятибаловою системою; 
Об.ет — рейтингова оцінка у балах продукції-еталона за тією ж 

системою; 
kві — коефіцієнт вагомості і-го показника, встановленого щодо 

числа 10; 
n — кількість виокремлених і використовуваних при розрахун-

ках одиничних показників. 
Інтегральний індекс задоволення потреб споживачів визначаєть-

ся як добуток зведених індексів за окремими групами показників. 
Зрозуміло, що рівень конкурентоспроможності буде вищим у про-
дукції з більшим за величиною інтегральним коефіцієнтом задово-
лення потреб споживачів. 
Викладений щойно методичний підхід може бути також покла-

дено в основу розрахунків рівня конкурентоспроможності кіль-
кох (групи) конкуруючих на ринку корпорацій (фірм). Відмінність 
полягає лише в установленні коефіцієнтів вагомості (значущості) у 
межах одиниці незалежно від числа виокремлюваних показників і 
рейтингової оцінки окремих складників (показників) не тільки за де-
сятибаловою, а й інакше побудованою системою. Серед групи корпо-
рацій (фірм) визнається конкурентоспроможнішою та з них, що має 
більший оцінний коефіцієнт (кількість зважених балів). 
Своєрідним різновидом рівня господарювання та іміджу підпри-

ємства (фірми) є оцінка рівня його (її) конкурентоспроможності 
на основі показників господарсько-фінансової діяльності. Саме 
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остання задача розділу 7 належить до задач такого змістового спря-
мування. Вона розв’язується із застосуванням загальновідомої бало-
вої оцінки. При цьому коефіцієнти вагомості установлюються за де-
сятибаловою системою, а значення виокремленого показника — 
відносна величина у відсотках (частка одиниці). Підприємство (фір-
ма) з найбільшим числом умовних балів вважається господарюючим 
суб’єктом з найвищим рівнем конкурентоспроможності. 

 
Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата 

праці. У розділі 8 практичні задачі об’єднані у три змістові блоки: 
перший — визначення необхідної чисельності працівників; оцінка 
ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу та привабливо-
сті праці, а також ділових якостей менеджера; виявлення впливу 
зміни чисельності й плинності персоналу відповідно на обсяг вироб-
ництва та витрати підприємства; другий — обчислення рівня й дина-
міки продуктивності праці, підвищення останньої під впливом дії ок-
ремих чинників; третій — розрахунки місячної заробітної плати 
окремих категорій персоналу, фонду заробітної плати виробничих 
підрозділів і підприємства в цілому; оцінка ефективності преміюван-
ня працівників, застосування бригадної форми організації та оплати 
праці. Розглянемо послідовно методику розв’язування практичних за-
дач кожного з трьох блоків. 

Розрахунок необхідної чисельності основних виробничих робі-
тників-відрядників здійснюється у процесі послідовного виконання 
таких розрахункових процедур: 1) знаходження зміненої (збільшеної 
чи зменшеної) трудомісткості виробничої програми підприємства ро-
зрахункового року; 2) визначення збільшеного річного фонду робочо-
го часу одного робітника у розрахунковому році; 3) уточнення очіку-
ваного ступеня виконання норм виробітку робітниками-відрядника-
ми; 4) безпосереднє обчислення чисельності робітників як співвідно-
шення трудомісткості річної програми і фонду робочого часу одного 
робітника, скоригованого на коефіцієнт виконання норм виробітку. 

Перевірка достатності чи недостатності наявної чисельно-
сті зовнішніх працівників має базуватися на розрахунках загальної 
кількості відвідувань торговельних підприємств і кількості відвіду-
вань за рік у розрахунку на одного продавця (торгового агента) та 
порівнянні розрахункової і наявної чисельності цих працівників. 

Дослідження рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудового 
колективу певного виробничого підрозділу підприємства здійсню-
ється за результатами анкетного опитування. Зміст опитування по-
лягає в тому, що кожний робітник виробничого підрозділу на влас-
ний розсуд ставить на певне місце (від першого до останнього) 
виокремлену морально-ділову характеристику залежно від їх зага-
льної кількості. На основі результатів анкетного опитування, зане-
сених у спеціальну таблицю, послідовно: 
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1) визначаються загальна сума місць по кожній виокремленій 
морально-діловій характеристиці та середня сума місць по ній як 
частка від ділення загальної їх суми на чисельність опитуваних ро-
бітників; 

2) за величиною коефіцієнта середньої суми місць виявляються 
ті морально-ділові характеристики, що внаслідок анкетного опиту-
вання посіли перші та останні місця; 

3) підсумовується чисельність робітників, які поставили відпові-
дну морально-ділову характеристику на три перші місця (1, 2, 3) і 
три останні місця (n – 2, n – 1, n); 

4) шляхом додавання обчислюється загальна чисельність робіт-
ників, які поставили відповідну морально-ділову характеристику на 
три перші і три останні місця; 

5) визначається кількість можливих попадань у першу та остан-
ню трійку місць на основі множення чисельності опитуваних робіт-
ників на число 6 (кількість перших і останніх трьох місць); 

6) безпосередньо розраховується коефіцієнт рівня ціннісно-
орієнтаційної єдності трудового колективу як співвідношення вели-
чин, визначених у пунктах 4 і 5; 

7) порівнюється розрахунковий коефіцієнт з рекомендованим йо-
го значенням, що має перевищувати 0,5, і формулюється однознач-
ний висновок щодо досягнутого рівня ціннісно-орієнтаційної єднос-
ті трудового колективу підприємства. 
За аналогічним методичним сценарієм досліджується досягнутий 

на підприємстві рівень привабливості праці (відповідності викону-
ваної роботи прихильності й запитам робітника, спеціаліста, керів-
ника). У цьому випадку встановлюються лише інші за назвою та кі-
лькістю одиничні показники привабливості праці. 
Фахівцями у галузі соціології розроблено модель оцінки ділових 

якостей менеджерів (спеціалістів, керівників). Вона охоплює три 
послідовно здійснювані визначально-обчислювальні дії: 1) само-
стійний вибір чи прийняття рекомендованих фахівцями суттєвих 
вихідних показників оцінки; 2) установлення системи оцінки в ба-
лах (рекомендована соціологами: а) якість відсутня — 1 бал; 
б) якість виявляється дуже рідко — 2 бали; в) якість виявляється не 
сильно і не слабко — 3 бали; г) якість виявляється часто — 4 бали; 
д) якість виявляється систематично — 5 балів; 3) визначення споча-
тку коефіцієнта вагомості кожної виокремленої якості (переважно 
експертним методом), а потім — середньозваженого значення діло-
вих якостей менеджера (спеціаліста, керівника) 
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де i = 1, 2 ... n — чисельність залучених експертів; 
j = 1, 2 ... 8 — кількість оцінюваних якостей менеджера (спеціа-

ліста, керівника); 
αj — коефіцієнт вагомості j-ї якості, що визначається для кожної 

групи працівників за п’ятибаловою системою; 
βij — оцінка і-м експертом j-ї якості менеджера (спеціаліста, ке-

рівника) за п’ятибаловою системою. 
Насамкінець розрахунковий коефіцієнт kдя зіставляється з його 

значенням: мінімальним ( k jдя
min = ⋅∑α 1), середнім ( k = kдя

сер
дя
min ⋅3 ), ма-

ксимальним ( k = kдя
max

дя
min ⋅5 ). На підставі такого порівняння форму-

люється певний висновок щодо рівня ділових якостей оцінюваного 
працівника. 

Для виявлення ступеня впливу зміни чисельності персоналу 
на обсяг виробництва продукції обчислюється індекс зростання 
обох показників у розрахунковому році. На основі пропорції, в якій 
змінюються індекси оцінюваних показників, визначається частка 
впливу зміни чисельності персоналу на приріст обсягу виробництва 
продукції. 
Певне пізнавальне значення має визначення втрат (зменшення 

обсягу виконаних робіт) будівельно-монтажного тресту через плин-
ність кадрів. Для цього, на перший погляд, треба було б враховувати 
середньоденний виробіток одного робітника у вартісному виразі. 
Проте цього не варто робити, оскільки відносне зменшення обсягу 
будівельно-монтажних робіт можливо обчислити лише на основі зі-
ставлення втрачених відпрацьованих людино-днів і загальної їх кі-
лькості у звітному році. Тому для розрахунку величини втрат у ви-
гляді відносного зменшення обсягу будівельно-монтажних робіт 
під впливом плинності персоналу Qбмр  достатньо скористатися 

формулою 
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де Чзв — чисельність працівників, звільнених за власним бажанням і 
порушення трудової дисципліни, чол.; 
Чзр — облікова чисельність персоналу у звітному році, чол.; 
Трд — фактична кількість робочих днів у звітному році; 
Тдзв — середня кількість відпрацьованих 1 робітником днів до зві-

льнення. 
Загальновідомо, що досягнутий (очікуваний) рівень продукти-

вності праці на будь-якому виробничому підприємстві визначаєть-
ся діленням обсягу продукції (товарної, валової, чистої) на серед-
ньооблікову чисельність промислово-виробничого персоналу. На 
основі рівня продуктивності праці можна розрахувати необхідну чи-
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сельність персоналу в наступному за звітним році. При розв’язанні 
окремих задач треба використовувати взаємозалежність темпів 
зміни виробітку і трудомісткості продукції. Останню можна кі-
лькісно виразити за допомогою двох формул: 

 в =
т 100

т

⋅
−100

;  т =
в 100

в

⋅
+100

,   (71, 72) 

де в — збільшення виробітку продукції у розрахунку на одного пра-
цівника (робітника), %; 
т — зниження трудомісткості продукції, %. 
Методика визначення частки приросту обсягу виробництва 

продукції за рахунок підвищення продуктивності праці і збіль-
шення чисельності персоналу передбачає послідовне здійснення 
розрахунків: 

1) фактичного абсолютного та відносного приросту продукції у 
звітному році (тис. грн., %); 

2) абсолютного приросту обсягу продукції у розрахунку на 1 % 
цього приросту; 

3) абсолютного приросту обсягу продукції за рахунок підвищен-
ня продуктивності праці 

 ∆Vабс.пп = (ППф – ППо)Чпл, (73) 

де  ППф і ППо — фактична та очікувана продуктивність праці, 
тис. грн./чол.; 
Чпл — запланована чисельність персоналу, чол.; 
4) абсолютного приросту обсягу продукції за рахунок збільшен-

ня чисельності персоналу як різницю між загальним приростом і 
приростом за рахунок підвищення продуктивності праці; 

5) часток приросту обсягу продукції за рахунок відповідно під-
вищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу 
у відсотках за формулою 
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де ∆Vабс — абсолютний приріст обсягу продукції за рахунок відпо-
відно підвищення продуктивності праці чи збільшення чисельності 
персоналу; 

∆Vабс/в — абсолютне значення 1 % приросту обсягу продукції. 
Завдання щодо підвищення продуктивності праці за умов не-

збільшення чисельності персоналу зводиться до визначення індек-
су збільшення обсягу виробництва продукції, а необхідне зниження 
трудомісткості продукції обчислюється за формулою (72). 
За нормальних умов господарювання на виробничих підприємст-

вах систематично змінюються обсяги і структура виробництва про-
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дукції, що, вочевидь, впливають на динаміку продуктивності праці. 
Визначення ступеня впливу збільшення обсягу виробництва на 
підвищення продуктивності праці передбачає послідовно здійс-
нювані розрахунки: 1) чисельності працівників, у тому числі без ос-
новних виробничих робітників у базисному році; 2) відносного при-
росту обсягу виробництва продукції у розрахунковому році; 3) 
відносного зменшення чисельності працівників внаслідок збільшен-
ня обсягу виробництва 

Еов п-вр
ікп п= −∆ ∆V

100Ч Ч
Ч

(75),

 

де Чп–вр — чисельність персоналу без основних виробничих робітників;  
Чікп — збільшення чисельності допоміжних робітників та інших 

категорій персоналу, %;  
∆Vп — приріст обсягу виробництва продукції, %; 4) вихідної чи-

сельності персоналу для розрахункового року обчислюваної ділен-
ням обсягу виробництва продукції розрахункового року на виробі-
ток продукції на одного працівника у базовому році; 5) відсотка 
підвищення продуктивності праці 

∆ПП
Е

Е

ов

вих
овv =

⋅

−

100

Ч

ч (76)

ч

,

 
де Чвих — вихідна чисельність персоналу для розрахункового року. 
Що ж до виявлення ступеня впливу зміни структури виробни-

цтва на динаміку (підвищення чи зменшення) рівня продуктив-
ності праці, то цей процес включає послідовний розрахунок: 
а) обсягу виробництва продукції без вартості купованих виробів і 
напівфабрикатів у базовому і розрахунковому роках; б) питомої 
трудомісткості продукції у порівнюваних роках, нормо-годин; 
в) відсотка зміни (збільшення, зменшення) трудомісткості продук-
ції; г) відсотка зміни продуктивності праці на основі використання 
формули (71). 
У загальному випадку можливе підвищення продуктивності 

праці під впливом дії окремих чинників (технічних, організацій-
них, структурних) визначається з урахуванням очікуваної чи фак-
тично досягнутої сумарної економії (абсолютного зменшення) виро-
бничого персоналу підприємства за формулою (76). При цьому 
важливо знати методичні особливості обчислення абсолютної (від-
носної) економії робочої сили внаслідок дії різних груп чинників. 
Зокрема, економію чисельності працівників внаслідок підви-

щення технічного рівня виробництва шляхом уведення в дію но-
вого і модернізації діючого устаткування Етрв можна визначити 
укрупненим методом — на основі змін у структурі парку устатку-
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вання з урахуванням коефіцієнтів продуктивності певних його ви-
дів, користуючись такою формулою 
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, (77) 

де αрв  — частка робітників-верстатників у загальній чисельності 

виробничого персоналу; 

α i
0 , α i

1  — частки і-ї групи устаткування в загальному його парку 
відповідно у звітному і розрахунковому роках; 

kпi — коефіцієнт продуктивності і-ї групи устаткування; 
п — кількість груп устаткування. 
Розрахунок економії робочої сили за рахунок розвитку коопе-

рованих зв’язків шляхом збільшення частки купованих виробів і 
напівфабрикатів у собівартості товарної продукції здійснюється на 
основі формули 

Eкз вих
пв
0

пв
1

=
−
−

100

100

q

q
,Ч (78)

 

де qпв
0 , qпв

1  — частки купованих виробів і напівфабрикатів у повній 

собівартості товарної продукції відповідно у звітному та розрахун-
ковому роках, %. 
Для визначення економії робочої сили внаслідок кращого вико-

ристання робочого часу може бути застосована формула 

Ер вих вр
рд
0

рд
1

= −










α 1

k

k
,Чч (79)

 

де αвр  — частка виробничих робітників у загальній чисельності пе-

рсоналу підприємства; 
kрд

0 , kрд
1  — кількість робочих днів відповідно у звітному та роз-

рахунковому роках. 
Певна економія робочої сили можлива також в результаті зни-

ження втрат від виробничого браку підприємства. Її можна розраху-
вати множенням вихідної чисельності персоналу підприємства на 
зменшену частку втрат від виробничого браку продукції. 

Умовне вивільнення робітників внаслідок підвищення проду-
ктивності праці  визначається за формулою 
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( )Ер
пп

вих пп= −I 1 ,Ч (80)
 

де Iпп — індекс зростання продуктивності праці. 
Якщо за умовою задачі відомі строки здійснення заходів, під 

впливом яких відбулося зростання продуктивності праці та умовне 
вивільнення працівників, то результати розрахунків мають бути 
скориговані на частку року, впродовж якої діяли заходи. При здійс-
ненні заходів рівномірно протягом року до результатів розрахунків 
застосовується коефіцієнт 0,5. 
На динаміку продуктивності праці — річного виробітку на одно-

го робітника ( )В Вр
0

р
1

,  та обсягу виробництва продукції ( )V Vп
0

п
1

,  по-

мітно впливають чисельність робітників ( )1
р

0
р Ч,Ч  середня кількість 

відпрацьованих днів одним робітником ( )Д Дв
0

в
1

, , середньодобовий 

виробіток ( )В Вд
0

д
1

, , середня тривалість робочої зміни ( )Т Тзм
0

зм
1

, , се-

редньогодинний виробіток одного робітника ( )В Вг
0

г
1

,  відповідно 

попереднього (індекс «0») і розрахункового (індекс «1») років. 
Для розрахунків ступеня впливу зазначених вихідних показників на 

динаміку продуктивності праці у відсотках застосовуються формули 
• зміни середньої кількості відпрацьованих днів —  
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• зміни тривалості робочої зміни —  
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• зміни середньогодинного виробітку одного робітника — 
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Визначення ступеня впливу зазначених показників на динамі-
ку обсягу виробництва продукції у відсотках здійснюється за до-
помогою таких формул: 

• зменшення (збільшення) чисельності робітників — 

 
( )

100
ЧЧВ

0
п

0
р

1
р

0
р

чр
V

V
−

=∆ ; (84) 
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• зміни середньої кількості відпрацьованих днів — 
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• зміни середньої тривалості робочої зміни — 
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• збільшення середньогодинного виробітку одного робітника — 
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Необхідне збільшення продуктивності праці, яке має компен-
сувати збільшення тривалості відпусток певної чисельності пра-
цівників можна розрахувати, користуючись формулою 
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де 0
вt , 1

вt  — тривалість відпусток відповідно до й після їх збільшен-

ня, днів; 
αпр.зб.в — частка робітників, яким збільшена відпустка; 
Трд — річний фонд робочого часу, днів. 
Зазвичай місячний заробіток робітника за умови застосуван-

ня різних систем заробітної плати (крім простої почасової і за 
посадовими окладами) складається з основного заробітку за відпо-
відною системою і суми премії. Зокрема загальний місячний заробі-
ток робітника певного розряду обчислюється за формулою 

 ЗП Д
п п в

100
р тс в зм

вп пп пп= + + ⋅





r t 1 , (89) 

де  rтс — годинна тарифна ставка, грн.; 
Дв — кількість відпрацьованих за місяць змін; 
tзм — тривалість робочої зміни, год.; 
пвп, ппп — розмір премії відповідно за виконання та перевиконан-

ня змінних завдань, відсоток від тарифного фонду заробітної плати 
(годинної тарифної ставки); 
впп — відсоток перевиконання змінних завдань. 
Певну специфіку має розрахунок місячної заробітної плати 

допоміжного робітника, який обслуговує основних робітників-
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відрядників. Спочатку обчислюється розцінка за один виріб для до-
поміжного робітника за формулою 

 
обсор/зм

змтс.др
вдp

В
Р

n

tr
=  (90) 

де  rтс.др — тарифна ставка допоміжного робітника, грн.; 
Вор/зм — змінна норма виробітку основного робітника-відряд-

ника, кількість виробів (деталей); 
nобс — норма обслуговування основних робітників-відрядників 

одним допоміжним робітником, чол. 
Потім розраховується непрямий відрядний заробіток множенням 

розцінки за один виріб (деталь) на вироблену кількість виробів за 
місяць. Загальний же місячний заробіток такого робітника дорівнює 
сумі відрядного заробітку і нарахованої премії за виконання норм 
виробітку основними робітниками. 
Якщо до складу виробничої бригади входять робітники різних 

розрядів і середній їх розряд відомий (наприклад, останній стано-
вить 3,5), а облік обсягу виконаних робіт здійснюється у нормо-
годинах, то місячний заробіток такої бригади визначається за та-
кою методичною схемою. Насамперед обчислюється середня пого-
динна тарифна ставка середнього розряду робітників. Для цього ви-
користовується формула 

 ( )r
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n
r ri
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р р3 р4 2= + +
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∑

1

, (91) 

де  ri — погодинна тарифна ставка робітника і-го розряду, коп.; 
n — кількість тарифних розрядів робітників; 
rр3, rр4 — тарифна ставка робітників відповідно третього і четве-

ртого розрядів. 
Потім шляхом множення розрахованої середньої погодинної та-

рифної ставки на виконаний обсяг робіт у нормо-годинах визначаєть-
ся тарифний фонд заробітної плати бригади, до якого зрештою дода-
ється сума премій за виконання і перевиконання планових завдань. 

Розподіл колективного заробітку бригади, яка працює за спіль-
ним нарядом, здійснюється пропорційно до відпрацьованого за мі-
сяць часу і з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ). При 
цьому якщо до загального заробітку бригади включено й нараховано 
суму премії, то послідовно обчислюється: 1) розрахункова величина 
заробітної плати для розподілу загального заробітку як сума добутків 
кількості відпрацьованих кожним робітником бригади годин за мі-
сяць Твг, погодинної тарифної ставки rтс і коефіцієнта трудової участі 

kту, тобто ЗП Трозр вг тс ту=
=
∑ r k
i

n

1

; 2) кількість гривень заробітку в розра-
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хунку на одиницю розрахункової його частини (коефіцієнт відношен-
ня загальної величини заробітку до розрахункової його частки); 3) мі-
сячний заробіток кожного члена бригади множенням величини ЗПрозр 
на спеціальний коефіцієнт, розрахований у п. 2 цього абзацу. 

Річний фонд заробітної плати виробничого цеху, в якому пра-
цюють переважно робітники однакового розряду, можна визначити 
перемноженням таких вихідних (заданих умовою задачі) показни-
ків: а) погодинних тарифних ставок; б) річного фонду робочого часу 
одного робітника; в) середнього коефіцієнта виконання норм виро-
бітку; г) середньої облікової чисельності робітників. 

Місячна заробітна плата спеціаліста (керівника структур-
ного підрозділу) за традиційних умов праці обчислюється на основі 
посадового окладу, розміру поточної премії, кількості відпрацьова-
них днів з урахуванням днів відрядження та відпустки без збере-
ження заробітної плати. 

Визначення фонду заробітної плати виробничого підприємс-
тва методом прямого розрахунку є методично прозорою і зво-
диться до обчислення та підсумовування таких його елементів: 

1) тарифного фонду заробітної плати, розрахованого на основі 
річної виробничої програми і розцінок за одиницю продукції; 

2) доплат у відсотках до годинної, денної та річної заробітної плати; 
3) фонду заробітної плати допоміжних робітників; 
4) річного фонду заробітної плати спеціалістів і керівників; 
5) фонду заробітної плати працівників соціальної сфери та поза-

облікового персоналу. 
Фонд заробітної плати корпорації як інтеграційної підприєм-

ницької структури можна прогнозувати з застосуванням методу 
укрупнених розрахунків на основі зміни нормативної трудомісткості 
продукції. Цей метод передбачає послідовне визначення: 

• загального фонду заробітної плати базисного (звітного) періо-
ду — ЗПфр

0 ; 

• середнього відсотка зростання обсягу продукції для першого 
(останнього) року розрахункового періоду по всіх підприємствах ін-
теграційної структури — ∆Вv; 

• середнього відсотка зниження витрат на оплату праці для від-
повідного року розрахункового періоду по інтеграційній структурі в 
цілому — ∆Взп; 

• розрахункового фонду заробітної плати для відповідного року 
за формулою 

 ЗП ЗП
В В

100
фр
1

фр
0 зп= +

−







1

∆ ∆v . (92) 

Основна ідея обгрунтування розміру премії за економію мате-
ріальних ресурсів (наждачних кругів) полягає в тому, щоб визначи-
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ти достатню суму премії задля досягнення заданого коефіцієнта 
економічної ефективності системи преміювання (відношення нара-
хованої премії до середньомісячної заробітної плати трудового ко-
лективу відповідного підрозділу підприємства). З цією метою вико-
ристовується такий обчислювальний алгоритм: 

1) розраховується річна витрата наждачних кругів Внк за формулою 

 Внк = Цнк q Vм , (93) 

де Цнк — купівельна ціна одного наждачного круга, грн.; 
q — норматив витрати наждачних кругів на обробку 1 т металу, 

штук; 
Vм — середньомісячна кількість металу, що потребує механічної 

зачистки, т; 
2) визначається необхідна сума премії за економію наждачних 

кругів Пнкі, що здатна забезпечити заданий коефіцієнт ефективності 
системи преміювання kепі для i-го діапазону її шкали з використан-
ням формули 

 Пнкі = Внк kепі вmax , (94) 

де вmax — максимальний відсоток відповідного виокремленого діа-
пазону шкали зниження нормативу витрат наждачних кругів; 

3) встановлюється відносний розмір премії (% до тарифного за-
робітку) за і-й рівень зниження витрат наждачних кругів шляхом ді-
лення величини Пнкі на середньомісячний фонд заробітної плати 
трудового колективу бригади (цеху). 

Визначення ефективності діючої системи преміювання за до-
сягнення того чи іншого показника ефективності виробничо-
господарської діяльності зазвичай здійснюється на основі розрахун-
ку коефіцієнта її економічної ефективності. Стосовно відповідної 
задачі цього розділу збірника процес її розв’язання зводиться до по-
слідовних обчислень: 1) можливого обсягу виготовлення комплектів 
деталей за умови різних рівнів перевиконання норм; 2) розміру пи-
томих постійних витрат (у розрахунку на 1 комплект деталей місяч-
ної норми виробітку за різних рівнів її перевиконання та економії 
постійних витрат на весь обсяг місячної норми виробітку за умови 
кожного виокремленого рівня виконання норм; 3) розрахункового 
коефіцієнта ефективності діючої системи преміювання (двома спо-
собами: першим — відношенням абсолютної суми премії до умов-
ної економії постійних витрат; другим — співвідношенням економії 
постійних витрат та абсолютної суми премії (розрахункові коефіці-
єнти, розраховані у такий спосіб, є оберненими величинами одна ві-
дносно іншої). 

Ефективність застосування колективної (бригадної) форми 
організації та оплати праці можна охарактеризувати кількома ро-
зрахунковими показниками: а) відносним зниженням трудомісткості 
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виконуваних робіт; б) зростанням продуктивності праці, обчисле-
ним за формулою (71); в) умовним вивільненням чисельності робіт-
ників за рахунок зниження втрат робочого часу, визначеного ділен-
ням абсолютного зниження втрат робочого часу на річний фонд 
робочого часу одного робітника; г) економією тарифного фонду за-
робітної плати на основі абсолютного зменшення колективної роз-
цінки за одиницю виробу і річної виробничої програми бригади. 

 

Поточні витрати і ціни на продукцію (послуги). Роз-
діл 9 містить необхідну сукупність задач, що відповідає змісту від-
повідної теми навчальної програми дисципліни «Економіка підпри-
ємства». Всю сукупність задач цього розділу можна поділити на 
кілька груп, спрямованих на визначення та аналітичну оцінку: 
1) кошторису витрат, собівартості (валових витрат на виробництво) 
річного обсягу продукції, калькуляції одиниці виробів, зниження 
валових і питомих витрат під дією окремих чинників; 2) точки без- 
збитковості вироблення продукції (критичного обсягу виробницт-
ва); 3) різних видів цін на вироблювану продукцію (надавані послу-
ги виробничого характеру). 

Кошторис витрат на виробництво визначається прямим під-
сумовуванням його економічних елементів, виокремлених в умові 
задачі (матеріальних витрат; амортизаційних відрахувань; витрат на 
оплату праці; відрахувань на соціальні потреби; інших поточних ви-
трат; витрат, що не включаються у виробничу собівартість продук-
ції), а відсоток зниження питомих витрат на виробництво — 
обчисленням шляхом ділення кошторису витрат на виручку від реа-
лізації) і зіставленням абсолютної їх величини за базисний та розра-
хунковий роки. 

Собівартість валової продукції Свп можна обчислити на основі 
використання формули 

 Свп = Скв + Зрмп – (Внв.св + Звмп), (95) 

де  Скв — загальна величина кошторису поточних витрат; 
Зрмп — зміна залишків резервів майбутніх платежів; 
Внв.св — витрати, що не включаються у виробничу собівартість 

продукції; 
Звмп — зміна залишків витрат майбутніх періодів. 
Якщо від розрахованої величини собівартості валової продукції 

вирахувати залишки незавершеного виробництва й додати позави-
робничі витрати, то можна таким чином одержати повну собівар-
тість товарної продукції. 

Розмежування прямих і непрямих витрат на виробництво 
продукції базується на розумінні їх сутності та знанні конкретних 
елементів, що відносяться відповідно до перших і других. До складу 
прямих витрат включаються витрати на: 1) сировину і матеріали; 
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2) куповані вироби і напівфабрикати; 3) основну заробітну плату 
виробничих робітників; 4) додаткову заробітну плату виробничих 
робітників; 5) соціальне страхування. Непрямими прийнято вважати 
витрати на утримання та експлуатацію устаткування, а також зага-
льновиробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати. Крім 
того, позавиробничі витрати відносяться до прямих і непрямих на-
впіл (у половинному розмірі). Зрозуміло, що сума зазначених еле-
ментів прямих і непрямих витрат складає виробничу собівартість 
будь-якого виробу, а додаванням до останньої позавиробничих ви-
трат обчислюється повна собівартість цього виробу. 

Зниження поточних витрат на 1 грн. товарної продукції за 
окремими групами чинників можна визначити, здійснюючи послі-
довно розрахунки: 

• собівартості товарної продукції розрахункового року, обчисле-
ної на основі фактичного рівня витрат на грошову одиницю її обся-
гу у базисному році; 

• сумарної економії витрат на виробництво товарної продукції 
під впливом дії технічних, організаційних і структурних чинників (з 
урахуванням додаткових витрат на освоєння та підвищення якості 
нових виробів); 

• собівартості товарної продукції розрахункового року, визначе-
ної з урахуванням загальної економії поточних витрат і зміни цін на 
окремі види матеріальних ресурсів; 

• обсягу товарної продукції розрахункового року, обчисленого з 
урахуванням підвищення цін на виготовлювані вироби; 

• абсолютного рівня поточних витрат на 1 грн. товарної продукції 
розрахункового року і відносного його зниження порівняно з базис-
ним роком. 

Складання калькуляції одиниці продукції, вироблюваної з ок-
ремих конструкційних матеріалів, здійснюється за традиційною 
методичною схемою, яка вимагає визначення у розрахунку на один 
виріб відповідних прямих і непрямих витрат з наступним їх підсу-
мовуванням. Вартість конструкційних матеріалів Вм обчислюється 
множенням нормативної їх витрати у натуральному виразі на поку-
пну ціну за одиницю. Питомі витрати на оплату праці включають 
основну заробітну плату ЗПосн , додаткову заробітну плату ЗПд (у 
відсотках до основної) та відрахування на соціальне страхування Всс 
(у відсотках до основної і додаткової заробітної плати). Витрати на 
експлуатацію та утримання устаткування Векс і загальновиробничі 
витрати Взв у розрахунку на одиницю продукції визначаються як до-
буток заданого їх відсотка та абсолютної величини основної і дода-
ткової заробітної плати. 
Важливо знайти методичну особливість визначення собіварто-

сті одиниці кількох видів продукції, вироблюваних з комплексної 
сировини. У збірник включена задача по обчисленню собівартості 



 270

1 т продуктів, одержуваних шляхом комплексної переробки кам’яно-
вугільної смоли. Методичні підходи до її розв’язання зводяться до 
послідовного обчислення: 

1) кількості тонн виробленої продукції, зведеної до одного про-
дукту за допомогою спеціального коефіцієнта, величина якого, за 
умовою задачі, коливається від 1 до 4,2; 

2) відсоткової структури вироблених видів продуктів (частки ок-
ремих продуктів) у зведеній їх кількості; 

3) валових витрат на виробництво кожного продукту множенням 
повної собівартості усієї виробленої продукції на розраховану част-
ку окремого продукту; 

4) собівартості 1 т відповідного продукту як частки від ділення 
валових витрат на його виробництво на вироблену кількість тонн. 
Дещо специфічним є також розв’язання задачі по складанню 

планової калькуляції одиниці продукції, одержуваної внаслідок 
товарообмінної (бартерної) операції. Конкретно йдеться про об-
мін бензину на насіння соняшнику, з якого виробляються олія і 
шрот. Щоб скласти прогнозно-планову калькуляцію однієї тонни 
соняшникової олії (основного продукту) та шроту (відходу вироб-
ництва), слід послідовно розрахувати наступні проміжні показники 
(з використанням відповідних формул): 

• вартість кількості обмінюваного бензину Вб; 
• кількість насіння соняшнику, яку посередницька фірма одер-

жує внаслідок бартерної операції, — за формулою 

 N N kнс б об
рв

100
= −









1 , (96) 

де  Nб — кількість запропонованого для бартеру бензину, т; 
kоб — коефіцієнт обміну бензину на насіння соняшнику; 
вр — плата за розподіл паливно-мастильних матеріалів, %; 
• загальну кількість одержаної олії соняшникової і шроту, — від-

повідно за формулами 

 Nос = Nнс kвол qво;  Nшр = Nнс  kвшр,   (97; 98) 

де  kвол — коефіцієнт виходу олії з соняшникового насіння; 
kвшр — коефіцієнт виходу шроту у процесі виробництва олії; 
qво — коефіцієнт, що враховує витрати олії у процесі її відстою-

вання; 
• виплату постачальницькій організації суми за приймання і роз-

поділ бензину — за формулою 

 В
в

100
прб б

р= N ; (99) 
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• плату за користування кредитом — за формулою 

 В
100 360

пкр кр
кр ккр= ⋅S

n t
, (100) 

де Sкр — сума банківського кредиту для здійснення товарообмінної 
операції; 

nкр — плата за користування банківським кредитом, %; 
tккр — кількість днів користування кредитом і термін його повер-

нення; 
• транспортні витрати на перевезення насіння соняшнику — за 

формулою 
 Втр = Ттр  Nнс , (101) 

де Ттр — тариф за перевезення 1 т насіння соняшнику; 
• загальнофірмові поточні витрати — за формулою 

 
100
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В

зф
прзф V= , (102) 

де Vпр — вартісний обсяг продажу акцій; 
взф — загальнофірмові витрати у відсотках до обсягу продажу 

продукції; 
• валові витрати на виробництво олії та шроту — за формулою 

 ВВош = Вб + Впрб + Впкр + Втр + Взф; (103) 

• собівартість 1 т олії соняшникової і шроту — відповідно за фор-
мулами 
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де Чос, Чшр — частки валових витрат, віднесених на собівартість від-
повідно олії та шроту. 
У практиці господарювання нерідко виникають ситуації, коли 

треба аналітично оцінити наявні резерви відносного зниження со-
бівартості продукції за рахунок збільшення обсягу її виробницт-
ва (∆Сов) і випереджаючих темпів підвищення продуктивності 
праці порівняно зі збільшенням заробітної плати (∆Спп). Така 
оцінка вимагає відповідних розрахунків за формулами 
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де  Вуп — умовно-постійні витрати на річний випуск продукції у зві-
тному році; 
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∆вуп — збільшення умовно-постійних витрат у наступному ро- 
ці, %; 

∆Vв — збільшення обсягу виробництва продукції у наступному 
році, %; 
Сод — собівартість одиниці продукції у звітному році; 
∆Vрп — річний випуск продукції у натуральному виразі; 
Iзоп — індекс збільшення обсягу виробництва у наступному році; 
Iзп — індекс збільшення заробітної плати; 
Iпп — індекс підвищення продуктивності праці; 
Чоп — частка витрат на оплату праці в очікуваній собівартості 

продукції. 
Загальновідомо, що існує певна залежність рівня витрат (змін-

них, постійних) і прибутку від обсягу виробництва, яку мають зав-
жди використовувати економісти при обгрунтуванні нових проект-
них рішень. При цьому за конкретної величини постійних витрат і 
збільшення обсягу продукції до певного рівня її виробництво є збит-
ковим, а після його досягнення — прибутковим. Тому в процесі ро-
зробки проекту організації продукування нових виробів постає за-
вдання визначення так званої точки беззбитковості 
(критичного обсягу виробництва у натуральному чи вартісному 
виразі) — Nкр. У загальному випадку обчислення величини Nкр здій-
снюється за допомогою формули 

 Nкр
пост

зм

С

Ц С
=

−
, (107) 

де Спост — постійні витрати на виробництво продукції у розрахунково-
му році; 
Ц — продажна ціна одиниці продукції; 
Сзм — змінні поточні витрати на виробництво одиниці продукції. 
Це спричинює необхідність точного розрахунку величини як пос-

тійних, так і змінних витрат, а також виявлення впливу їх динаміки 
на прибутковість виробництва. Не слід забувати, що певне змен-
шення (збільшення) постійних і змінних витрат обумовлює пропор-
ційне збільшення (зменшення) одержуваного прибутку. 

Критичний обсяг реалізації продукції задля одержання напе-
ред визначеної відносної величини прибутку можна розрахувати, 
користуючись формулою 
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де  kпв — частка постійних витрат у валових витратах на виробницт-
во продукції; 

kпр — обумовлений коефіцієнт прибутковості, який бажано (пот-
рібно) досягти. 
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На критичний обсяг виробництва та реалізації продукції вплива-
ють різноманітні чинники цінового і витратного характеру. Зокрема 
зміна критичного обсягу продукції у натуральному виразі внаслі-
док підвищення ціни на вихідну сировину  обчислюється за допо-
могою формули 
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де  Iц — індекс підвищення ціни на вихідну сировину. 
Подібна формула застосовується для визначення впливу підви-

щення продажної ціни одиниці виробу на критичний обсяг вироб-
ництва: 
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Ніяких методичних відмінностей не існує і при визначенні од-
ночасного впливу збільшення постійних витрат й зменшення 
продажної ціни на критичний обсяг виробництва. Лише у чисе-
льнику формули (110) додатково враховується індекс збільшення 
постійних витрат Iп шляхом помноження на нього першої величи-
ни Спост. 
Обгрунтування доцільності імпорту тих чи інших видів продук-

ції передбачає визначення за методом зворотної калькуляції гра-
ничної відпускної ціни імпортованого товару, прийнятної для віт-
чизняної торговельної фірми. Обчислювальна процедура такої ціни 
має охоплювати послідовно здійснювані розрахунки: 

1) абсолютної величини покриття продажної ціни (заданого ва-
лового доходу) множенням рівня такої ціни на коефіцієнт покриття 
(мінімально допустимої норми дохідності); 

2) загальної суми відшкодування у складі ціни франко-склад по-
купця як різниці між ціною реалізації (продажу) та абсолютною ве-
личиною покриття останньої; 

3) величини відшкодування ціни франко-склад покупця з ураху-
ванням фрахту (транспортних витрат) до митного кордону Украї-
ни — Вцп-ф; 

4) абсолютної суми мита (податку на імпорт) за формулою 

 ( )М
В

1+
абс

цп-ф ов

ов
=

m

m
, (111) 

де mов — коефіцієнт мита (частка від оподатковуваної частини вар-
тості товару); 

5) максимально можливої (граничної) відпускної ціни постача-
льника за формулою 
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 ( )Ц В М Фп
max

цп-ф абс сс= − + , (112) 

де Фсс — величина фрахту за транспортування імпортованого товару 
до складу споживання. 

Проектна величина продажної ціни нового виробу, що має 
продукуватися кількома підприємствами, обчислюється за тради-
ційною формулою 

 ( )Ц С 1 Ппр вв н= + , (113) 

де Свв  — середньозважені валові витрати на виробництво одиниці 
нового товару; 
Пн — нормативний прибуток у розрахунку на одиницю нового 

товару. 
Важливо знати методичну особливість прогнозування гранич-

ної ціни на новий виріб. Оскільки у практиці господарювання 
прийнято дотримуватися вимоги, щоб коефіцієнт відносного здеше-
влення виготовлення нової моделі певного засобу праці ( kвз

н ) не пе-
ревищував 0,85, то визначається і порівнюється з ним розрахунко-
вий (очікуваний) коефіцієнт здешевлення його виробництва: 
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∆
, (114) 

де Цпр
гр  — проект граничної ціни нового засобу праці; 

Цпр
б  — продажна ціна базової моделі засобу праці; 

kп — коефіцієнт продуктивності нового засобу праці у порівнян-
ні з базовою його моделлю; 

tcл
б , tcл

н  — строк служби відповідно базової і нової моделі засобу 
праці; 

rн — коефіцієнт нормативної рентабельності (прибутковості) по 
даній групі продукції; 

∆Векс — задане абсолютне зниження експлуатаційних витрат у 
споживачів. 
Економічну доцільність проектування нової моделі засобу праці 

із заданими техніко-експлуатаційними і розрахованою граничною 

ціною можна підтвердити за умови k kвз
р

вз
н <   . 

Існує конкретна кількісна відмінність між оптовою та від-
пускною цінами. Якщо оптова ціна виробу Цопт має враховувати но-
рмативний прибуток, то відпускна ціна — додатково і податок на 
додану вартість ПДВ, тобто 

 Ц Ц 1 +
ПДВ

100
в опт = 







 . (115) 
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Встановлення надбавки до базової продажної ціни за якість 
продукції має здійснюватися з урахуванням питомої ефективності 
нового виробу (співвідношення економічного ефекту і базової про-
дажної ціни) та шкали розмірів надбавки у відсотках до норматив-
ного прибутку за досягнення мінімальної межі інтервалу і кожної 
одиниці всередині інтервалу залежно від розрахованої питомої ефе-
ктивності продукції. Іншими словами, обчислювальна процедура 
включає визначення спочатку питомої ефективності виробу епит у 
відсотках, а потім безпосередній розрахунок надбавки до базової ці-
ни за відповідним рядком заданої шкали з використанням формули 

 
( )

Н П
100

ц н
 м.інт пит min  од.інт=

+ −











h e d h
, (116) 

де hм.інт — розмір надбавки за досягнення мінімальної межі інте-
рвалу, %; 

dmin — величина мінімальної межі інтервалу шкали, %; 
hод.інт — розмір надбавки за кожну одиницю питомої ефективнос-

ті всередині інтервалу шкали, %. 
Зміст заключної задачі розділу 9 потребує економічного обгру-

нтування доцільності зниження ціни реалізації виробів одного 
виду за умови зміни кон’юнктури ринку. Традиційний підхід до 
розв’язання задачі може бути помилковим, оскільки зниження ціни 
одиниці виробу при збереженні рівня повної собівартості, безумов-
но, спричинить зменшення абсолютної суми прибутку. Тому прави-
льне розв’язання такої задачі має базуватися на врахуванні знижен-
ня собівартості продукції за рахунок економії постійних витрат 
внаслідок можливого збільшення обсягу виробництва і реалізації 
продукції з меншою ціною. Процес обгрунтування доцільності зни-
ження ціни за такої ринкової ситуації має включати послідовний ро-
зрахунок: 

1) змінних витрат на одиницю продукції з урахуванням заданої 
їх частки у собівартості; 

2) маржинального доходу на одиницю продукції як різниці між її 
ціною та змінними витратами; 

3) загального маржинального доходу на весь річний фіксований 
і збільшений обсяги продукції відповідно базового і наступного 
років; 

4) очікуваного прибутку шляхом віднімання від загального мар-
жинального доходу загальної величини постійних витрат за умови, 
що склалася до і після зниження ціни. 
Позитивний результат зіставлення розрахунків за наявним та 

альтернативним варіантами означатиме економічну доцільність 
зниження ціни реалізації одиниці продукції з урахуванням ситуації 
на ринку. 
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Фінансово-економічні результати та ефективність 
діяльності. Заключний розділ збірника під зазначеною назвою 
містить задачі, що за змістом виокремлюються у кілька їх сукупнос-
тей: 1) складання фінансового плану підприємства (фірми), розра-
хунки необхідних власних і позикових фінансових ресурсів, а також 
зароблених фінансових коштів; 2) обчислення абсолютної (віднос-
ної) величини всіх різновидів прибутку (доходу) підприємства та рі-
внів рентабельності виробництва, капіталу (активів) і продукції, їх 
динаміки під впливом окремих чинників; обгрунтування необхідно-
сті досягнення певних рівнів прибутковості (рентабельності) мате-
ріальних і фінансових ресурсів; 3) розрахунки та аналітична оцінка 
окремих і сукупності показників, що характеризують фінансовий 
стан підприємств (інтеграційних утворень); 4) обчислення та аналіз 
ефективності реструктуризації суб’єктів господарювання, інтегра-
льної ефективності діяльності підприємств (фірм) за одиничними і 
комплексними показниками; 5) визначення вартості підприємства 
(фірми), імовірності банкрутства та необхідності ліквідації чи реор-
ганізації первинних суб’єктів господарювання. У подальшому ви-
кладається конкретна методика розв’язання окремих специфічних і 
виокремлених блоків виробничих задач. 

Фінансовий план підприємства складається на кожний поточ-
ний рік з поквартальним виокремленням за двома розділами: пер-
ший — надходження; другий — витрати (платежі) із загальним їх 
підсумком за кожний квартал. У першому розділі спочатку зазнача-
ються залишки грошових коштів на початок розрахункового року (в 
першому кварталі). Потім до них додаються кошти, спрямовувані у 
відповідних кварталах на збільшення власного капіталу і реалізацію 
товарів на умовах тримісячного кредиту. Другий розділ може охоп-
лювати кошти, призначені для: 1) збільшення товарних запасів у пе-
вному кварталі; 2) щоквартальної закупівлі товарів на умовах тримі-
сячного кредиту; 3) покриття щорічно відновлюваних постійних 
витрат (щоквартально); 4) щоквартальну виплату відсотків за корис-
тування кредитом; 5) придбання виробничого устаткування (з опла-
тою у певному кварталі); 6) платежів по банківській заборгованості 
у зазначеному кварталі; 7) рівномірне в часі особисте споживання 
власника фірми (підприємства). Причому фінансовий план будь-
якого суб’єкта господарювання формується з дотриманням вимоги, 
відповідно до якої надходження коштів має перевищувати поквар-
тальні витрати (платежі). 
За ринкових умов господарювання важливого значення набува-

ють розрахунки потреби та співвідношення власних і позикових 
коштів. Для більшої наочності застосовуваних методичних підхо-
дів до розв’язання таких задач треба ввести умовні позначення вихі-
дних показників: дебіторська заборгованість — Здеб; кредиторська 
заборгованість — Зкр; одноденний обсяг реалізації продукції — Vор; 
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одноденні валові витрати на виробництво (собівартість) продук-
ції — ВВод; капітал підприємства — Кп; очікуваний прибуток — Поч. 
Використовуючи їх у визначеній послідовності, можна розрахувати 
за певними формулами: 

1) оборотність заборгованості (в днях): 

а) дебіторської  →  О Ззд деб ор= V ; (117) 

б) кредиторської  → О З ВВзкр кр од= ; (118) 

2) необхідну суму короткотермінового кредиту → 

 ( )Sк.терм.кр зд зкр одО О ВВ= − ; (119) 

3) вільні кошти в обороті → 

 ( )К О Ов /об зкр зд ор= − V ; (120) 

4) необхідні власні кошти → 

 К = К Квл п в /об− ; (121) 

5) необхідні позикові кошти → 

 К = Зпоз кр к.терм.кр+ S ; (122) 

6) співвідношення позикових і власних коштів → 

 100
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Величина власного капіталу підприємства (фірми) на кінець 
розрахункового року обчислюється методом підсумовування окре-
мих його складових: а) акціонерного капіталу на початок року;  
б) резервного капіталу (на початок року плюс річні відрахування);  
в) нерозподіленого прибутку (за минулий і розрахунковий роки). 
Як відомо, дохід підприємства складається з фонду заробітної 

плати персоналу та одержаного прибутку від реалізації продукції. 
Якщо постало господарське завдання визначити відносну зміну до-
ходу підприємства (виробничого цеху) порівняно з запланованим 
його рівнем внаслідок збільшення обсягу реалізації продукції і за- 
для цього задана відповідна вихідна інформація (плановий обсяг реа-

лізації продукції — Vрп
пл ; витрати на виробництво продукції — ВВпл, 

у тому числі витрати на оплату праці (фонд заробітної плати) — 

Фзп
0 ; частка постійних витрат у собівартості продукції — Чпв; індекс 
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збільшення реалізації продукції — Iрп), то послідовно обчислюються 
за формулами: 

• фактичний обсяг реалізації → 

 V V Iрп
ф

рп
пл

рп = ; (124) 

• фактичні витрати на виробництво продукції → 

 ВВф = ВВпл (1 – Чпв) Iрп + ВВпл  Чпв; (125) 

• плановий річний дохід → 

 ( )Д ВВ Фпл рп
пл

пл зп
0= − +V ; (126) 

• фонд заробітної плати, збільшений внаслідок зростання обсягу 
виробництва → 

 
пл

0
зп

ф
1
зп

ВВ

Ф
ВВФ = ; (127) 

• фактичний річний дохід → 

 ( )Д ВВ Фф рп
ф

ф зп
1= − +V ; (128) 

• індекс зростання доходу в розрахунковому році → 

 Iд ф плД Д= . (129) 

Валовий прибуток підприємства включає прибуток від реалі-
зації продукції (робіт, послуг) і майна (матеріальних цінностей) та 
інші позареалізаційні надходження комерційного характеру. При 
цьому основною складовою валового (балансового) прибутку є при-
буток від реалізації продукції, який обчислюється прямим методом 
як різниця між валовою виручкою (обсягом реалізованої продукції) 
і повною собівартістю останньої або помноженням повної собівар-
тості на нормативну рентабельність продукції, що закладена в її 
продажну ціну. 
В окремих випадках обов’язково треба враховувати елементи ви-

трат, що зменшують балансовий прибуток. До них відносяться: ви-
трати на утримання дитячих дошкільних закладів; плата за землю; 
податок на майно; податок з власників транспортних засобів тощо. 
У ринкових умовах господарювання прийнято обчислювати так 

званий операційний прибуток, який визначається коригуванням 
валового прибутку на операційні витрати. До складу таких витрат 
входять: заробітна плата з нарахуваннями; амортизаційні відраху-
вання; рентні платежі; транспортні й комерційні витрати. 
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Скоригований балансовий прибуток виступає у формі оподат-
кованого прибутку (прибутку до оподаткування). Якщо від нього 
відняти податок на прибуток, то одержимо чистий прибуток підп-
риємства. Насамкінець різниця між чистим прибутком і виплаче-
ними дивідендами складає так званий реінвестований прибуток 
(власні інвестиційні ресурси, використовувані для підтримки та роз-
витку виробництва або ж іншого виду діяльності). 
Виокремлена задача розділу 10, що вимагає розрахунку заробле-

них філією іноземної компанії коштів (посередницького прибут-
ку) залежно від обсягу закупівель і рентабельності продажу про-
дукції. У цьому конкретному випадку вихідними показниками є: 
нормативи та шкала відрахувань від відповідно обсягу закупівель 
mоз і рентабельності торговельних операцій mто, обсягу закупівель 
Vзак, обсягу продажу Vпр, поточні витрати Впот. Розв’язання такої за-
дачі зводиться до послідовного розрахунку: 

1) зароблених коштів за закупівлю n продуктів Кзак — за формулою 

 Кзак оз зак=
=
∑m V
i

n

1

; (130) 

2) фактичного рівня рентабельності продажу окремих продуктів 
Riп, % — за формулою 

 100
пот

потпр
П

В

В−
=

V
Ri ; (131) 

3) суми відрахувань за реалізацію продуктів Врп  — за формулою 

 ( )В Врп пр пот то= −
=
∑ V m
i

n

1

; (132) 

4) загальної величини зароблених філією коштів як суми величин 
Кзак і Врп . 
У зв’язку з уведенням у дію нового Закону України «Про опода-

ткування прибутку підприємств» (травень 1997 року, № 283 (97-ВР)) 
виникає нагальна потреба в роз’ясненні окремих методичних особ-
ливостей задач щодо визначення суми прибутку до оподатку-
вання. Основна складність розв’язання таких задач полягає у прави-
льному обчисленні валових доходу і витрат платників податків 
(суб’єктів господарювання). Для більш чіткого викладу методики 
розв’язання задачі зазначеної спрямованості введені наступні умов-
ні позначення вихідних показників: 1) обсяг реалізації продукції і-го 
виду — Орпі ; 2) продажна ціна одиниці продукції і-го виду — Ці; 
3) загальні валові витрати на виробництво всіх видів продукції — 
ВВвп; 4) вартість валютних деривативів: куплених — ДВк; прода-
них — ДВп; 5) сума реалізованих цінних паперів — Вцп; 6) балансо-
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ва вартість основних фондів — ОФзв.р; 7) балансова вартість зайвих 
основних фондів — ОФз; 8) ціна реалізації зайвих основних фон-
дів — Црзоф; 9) витрати на модернізацію основних фондів — Вмоф; 
10) частка вартості модернізованих основних фондів, яку дозволя-
ється відносити до валових витрат — dм/вв; 11) норма амортизацій-
них відрахувань від вартості 3-ої групи основних фондів — Nав/оф3; 
12) амортизаційні відрахування по групах основних фондів: пер-
шій — АВ1; другій — АВ2; третій — АВ3; 13) сума відшкодованої 
заборгованості: дебіторської — ВЗд; кредиторської — ВЗкр; 
14) надходження від оперативного лізингу — Нліз; 15) вартість при-
дбаного електроінструменту — Він; виторг від його реалізації — Рін. 
Розв’язання такої задачі потребує проміжних та основних розра-

хунків. До проміжних відносяться формалізовані розрахунки: 
• обсягу продажу основної продукції підприємства у звітному році → 

 О Ц О Ц О(1,2)
рп

1 1
рп

2 2
рп

і = + ; (133) 

• доходу від реалізації зайвих основних фондів → 

 Д Ц ОФроф рзоф з= − ; (134) 

• суми збитків від реалізації валютних деривативів → 

 Qрд п кДВ ДВ= − ; (135) 

• додаткових амортизаційних відрахувань від збільшеної вартості 
основних фондів внаслідок їх модернізації → 

 ( )АВ = В ОФд моф зв.р м /вв ав /оф3− d N ; (136) 

• загальної суми амортизаційних відрахувань у звітному році → 

 АВ = АВ АВ АВ АВзаг 1 2 3 д+ + + . (137) 

Основними вважаються розрахунки показників: 
1) валового доходу підприємства у звітному році → 

ВД = О Д В ВЗ ВЗ Н  Р(1,2)
рп

роф рд цп д кр ліз іні + − + + + + +Q ; (138) 

2) валових витрат підприємства у звітному році → 

 ВВ = ВВ АВ Ввп заг ін+ + ; (139) 

3) суми прибутку до оподаткування → 

 П = ВД ВВоп − . (140) 

Визначення приросту прибутку за рахунок підвищення продук-
тивності праці та зниження валових витрат на виробництво про-
дукції вимагає попереднього обчислення двох показників на початок і 



 281

кінець розрахункового року: 1) річного обсягу товарної продукції на 
основі заданої динаміки продуктивності праці та зменшеної чисельнос-
ті персоналу; 2) повних валових витрат з урахуванням розрахованого 
обсягу товарної продукції і динаміки рівня втрат на 1 грн. останньої. 

Обчислення необхідного обсягу реалізації продукції для забез-
печення заданої величини чистого прибутку Vрп здійснюється за 
формулою 

 ( ) чп

П

m
V

 СЦ

Ч
Ц зад

рп −
= ,  (141) 

де  Ц — ціна одиниці продукції; 
ЧПзад — задана величина чистого прибутку; 
С — собівартість одиниці продукції; 
mчп — частка чистого прибутку з урахуванням відсотка сплати 

податку на прибуток. 
Прийняття рішення підприємцем щодо продовження власно-

го бізнесу чи відкриття депозитного рахунку в банку і переходу 
працювати в іншу фірму має базуватися на зіставленні чистого до-
ходу в альтернативних варіантах з урахуванням депозитної ставки 
та ставки з дивідендів і заробітної плати. 

Процес вибору найефективнішого варіанта ведення бізнесу заве-
ршується обчисленням і зіставленням очікуваної суми прибутку за всі-
ма можливими варіантами. Проте знаходження абсолютної величини рі-
чного прибутку залежно від обсягу виробництва продукції, поточних 
витрат, цін за кожним варіантом вимагає певної кількості «прозорих» і 
простих (на одну арифметичну дію — множення, ділення, додавання чи 
віднімання) попередніх розрахунків. Необхідні розрахункові операції та 
заповнення розрахункової таблиці здійснюється в такій послідовності 
(за номерами варіантів і граф відповідних показників): 

1) варіант 1 — графи: 4 → 10 → 12 → 11; 
2) варіант 2 — графи: 5 → 11; 
3) варіант 3 — графи: 7 → 11; 
4) варіант 5 — графи: 9 → 6 → 8 → 10 → 12 → 2 → 4; 
5) варіант 6 — графи: 8 → 10 → 9 → 3 → 4 → 12 → 5 → 7; 
6) варіант 1 — графи: 8 → 6 → 5 → 7; 
7) варіант 2 — графи: 8 → 3 → 4 → 10 → 12 → 6; 
8) варіант 3 — графи: 8 → 3 → 6 → 12 → 4 → 10; 
9) варіант 4 — графи: 8 → 10 → 3 → 5 → 7 → 11 → 2 → 4. 
Абсолютна дохідність однієї простої акції Va залежить від ве-

личини валового і чистого прибутку, а також користування банків-
ським кредитом. Її можна розрахувати за формулою 
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 − р

,  (142) 

де  ВП — валовий прибуток підприємства; 
вп — відсоток податку на прибуток; 
Sкр — сума взятого банківського кредиту; 
вкр — річна ставка за користування кредитом; 
Na — кількість емітованих простих акцій. 
При цьому чим більший очікуваний (фактичний) прибуток за фі-

ксованої кількості акцій, тим вищою є абсолютна дохідність однієї 
акції, а будь-яка сума взятого банківського кредиту зменшує дохід-
ність акцій. 

Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підп-
риємства в загальній формі визначається з урахуванням прибутку (ва-
лового, чистого) і ресурсів (поточних витрат). У зв’язку з цим загально-
прийнятою є практика обчислення та аналізу кількох її різновидів: 

• рентабельності виробничих фондів (виробництва); 
• рентабельності сукупних активів; 
• рентабельності власного (акціонерного) капіталу; 
• рентабельності товарної (реалізованої) продукції чи обсягу 

продажу, товарообмінних та інших комерційних операцій; 
• рентабельності окремих виробів (товарів). 
Методичний підхід до обчислення всіх різновидів рентабельно-

сті є однаковим, тобто в чисельнику розрахункової формули завжди 
ставиться одержаний (очікуваний) валовий або чистий прибуток, а в 
знаменнику — відповідний вид ресурсів (витрат): виробничі фонди, 
сукупні активи, власний (акціонерний) капітал, валові витрати на ви-
робництво товарної продукції, собівартість окремих виробів. При 
цьому варто пам’ятати, що для обчислення рентабельності власного 
капіталу використовується тільки чистий прибуток. Для обчислення 
рентабельності виробничих фондів (виробництва) потрібно брати 
середньорічну величину основних виробничих фондів та оборотних 
коштів підприємства, а рентабельності сукупних активів — зага-
льну суму заданих їх елементів. Треба також розрізняти рентабель-
ність усього обсягу продукції (відношення валового прибутку до по-
вної собівартості товарної продукції) і рентабельність окремого 
виробу (співвідношення питомих прибутку та собівартості). Насамкі-
нець для аналітичних цілей може застосовуватися визначення рента-
бельності обсягу продукції та окремих виробів на основі собівартості 
за вирахуванням матеріальних витрат. 
Певні методичні особливості має порівняно комплексна задача 

щодо знаходження потрібної динаміки окремих різновидів рента-
бельності та інших пов’язаних з нею економічних показників. Зок-



 283

рема необхідний рівень рентабельності продукції Rн/п для забез-
печення збільшення прибутку на певну величину ∆П за умови за-
даних обсягу реалізації продукції Оз/рп та її рентабельності Rз/п мож-
на визначити, використавши розрахункове значення прибутку за 
звітний рік Пр/зв послідовно за формулами 

 П
О

р/зв
з/рп з/п

з/п

=
+

R

R100
; Rн/п

р/зв

з/рп р/зв

П П

О П
=

+
−

∆
. (143; 144) 

За потреби обчислення необхідного обсягу реалізації продукції 
для досягнення заданого рівня рентабельності основного капіта-
лу Rн/ок можна користуватися формулою 

 О П Он/рп р/зв
н/oк

зв/ок
з/рп= −









 +R

R
1 . (145) 

У випадку розрахунку необхідної абсолютної величини скоро-
чення витрат ∆ВВн для забезпечення заданого рівня рентабель-
ності продукції Rз/п потрібно застосовувати таку формулу: 

 ( )∆ВВ = О П
П

н з/рп р/зв
р/зв

з/п

− −
R

. (146) 

Динаміка рентабельності виробництва і маси прибутку за 
рахунок окремих чинників (зміни питомого прибутку, фондоміст-
кості, валових витрат, обсягу реалізації продукції) визначається на 
основі наступних вихідних показників (з умовним позначенням тих, 
що необхідні для подальших формалізованих розрахунків): 
а) середньорічної вартості основних виробничих фондів; б) серед-
ньорічного залишку нормованих обігових коштів; в) валових витрат 
на виробництво продукції — ВВб

рп , ВВзв
рп ; г) обсягу реалізації про-

дукції — Об
рп , Озв

рп ; д) балансового прибутку — БПб , БПзв . За такої 
умови послідовно здійснюються розрахунки: 

1) рівня рентабельності виробництва у базисному і звітному ро-
ках ( Rб

в , Rзв
в ); 

2) відносного приросту прибутку на 1 грн. реалізованої продукції 
у звітному році (∆Пр); 

3) зростання рентабельності виробництва за рахунок збільшення 
прибутку на 1 грн. обсягу реалізованої продукції — за формулою 

 ∆
∆

 
 П

пр
б
в

р
R

R
=

100
; (147) 

4) зменшення рентабельності виробництва за рахунок зростання 
фондомісткості продукції — за формулою 
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 ( )∆ ∆ фм зв
в

б
в

прR R R R= − + ; (148) 

5) відносного зростання балансового прибутку (∆БПзв); 
6) частки приросту прибутку за рахунок зниження валових ви-

трат на 1 грн. реалізованої продукції — за формулою 

 Ч∆пр/∆вв = 

ВВ
О

О
ВВ

БП БП

б
рп зв

рп

б
рп зв

рп

зв б

−

−
; (149) 

7) відносного збільшення прибутку за рахунок зниження валових 
витрат — за формулою 

 ∆ ∆БП БПзв
вв

зв=  Ч∆пр/∆вв; (150) 

8) відносного збільшення прибутку за рахунок збільшення обся-
гу реалізації продукції — із застосуванням формули 

 ∆ ∆ ∆БП БП БПзв
ор

зв зв
вв= − . (151) 

Економічний ефект фінансового важеля визначається як різ-
ниця між рентабельністю власного капіталу за умови неотримання 
позики і рентабельності власного капіталу, обчисленої з урахуван-
ням доходу фірми після вирахування відсотка за борг. Диференціал 
фінансового важеля (фінансового лівериджу) являє собою пере-
вищення рентабельності зменшеного через одержання позики влас-
ного капіталу над відносним показником плати за користування по-
зикою (борг). Коефіцієнт плеча фінансового важеля обчислюється 
як відношення абсолютної величини боргу до суми останнього (бо-
ргу) та власного капіталу за умови одержання позики. 

Відносний рівень заборгованості щодо величини власного капі-
талу  Зв/вк можна розрахувати, користуючись вихідними даними про 
поточні кредити Крп, потребу в нових кредитах Крн, власний капітал на 
момент укладення кредитного договору Квл, понесені збитки Збп, тобто 

 100
бпвл

рнрп
в/вк

ЗК

КК
З

−
+

= . (152) 

Важливим показником ефективності й стабільності функціону-
вання підприємства слугує коефіцієнт фінансової його стабільно-
сті, який можна розрахувати на основі інтеграційного рівняння: 

 kфс = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5 , (153) 

де  x1 — показник ефективності робочого капіталу (відношення різ-
ниці між обіговими коштами та короткотерміновими зобов’я-
заннями до загальних активів); 
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x2 — коефіцієнт ефективності накопиченого капіталу (відношен-
ня залишку накопиченого капіталу до загальних активів); 

x3 — рентабельність загальних активів, яка обчислена на основі 
балансового прибутку і суми сукупних активів; 

x4 — коефіцієнт заборгованості (співвідношення капіталу та за-
гального боргу підприємства); 

x5 — показник ефективності активів (співвідношення обсягу 
продажу продукції і величини загальних активів). 

Фінансовий стан підприємства прийнято оцінювати за допо-
могою системи показників, що об’єднуються в чотири групи: 
1) прибутковість; 2) ліквідність і платоспроможність; 3) фінансова 
стійкість (стабільність); 4) стан акціонерного капіталу. Конкретни-
ми розрахунковими показниками задля аналітичної оцінки фінансо-
вого стану підприємства (фірми) слугують: 

 1.1  показник прибутковості власного капіталу (відношення 
чистого прибутку до розміру статутного фонду); 

 1.2  показник прибутковості всіх активів (відношення чистого 
прибутку до загальної суми активів балансу підприємства); 

 1.3  показник валової прибутковості продажу товарів (відно-
шення валового прибутку до обсягу продажу товарів); 

 2.1  коефіцієнт загальної ліквідності (відношення підсумкової 
величини II і III розділів активу балансу до загальної суми розраху-
нків та інших  пасивів балансу підприємства); 

 2.2  коефіцієнт термінової ліквідності (відношення суми розра-
хунків з дебіторами, грошових коштів та інших оборотних активів до 
загальної суми розрахунків та інших пасивів балансу підприємства); 

 2.3  коефіцієнт платоспроможності (відношення величини ста-
тутного фонду до суми довгострокових і короткострокових пасивів 
балансу підприємства); 

 3.1  коефіцієнт фінансової незалежності (відношення підсум-
кової величини власних і прирівняних до них коштів до загальної 
суми балансу); 

 3.2  коефіцієнт залучення довгострокових позикових коштів (ві-
дношення довгострокових кредитів банків до величини власних і 
прирівняних до них коштів); 

 3.3  коефіцієнт покриття платежів з фіксованим терміном ви-
плат (відношення валового прибутку до суми довгострокових паси-
вів балансу підприємства); 

 4.1  прибутковість однієї акції (відношення чистого прибутку 
до кількості випущених і реалізованих акцій); 

 4.2  співвідношення ринкової та номінальної ціни однієї акції; 
 4.3  співвідношення ціни і дохідності однієї акції. 
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Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності під-
приємства здійснюється шляхом розрахунку та аналізу виокремле-
ної в умові відповідної задачі певної сукупності економічних показ-
ників. При цьому відносний рівень задоволення потреб ринку 
визначається як відношення очікуваного чи фактичного обсягу про-
дажу товарів підприємством до виявленого попиту споживачів на 
його продукцію. Зарплатомісткість і зарплатовіддача — це взаємоо-
бернені показники; вони розраховуються на основі зіставлення фон-
ду заробітної плати персоналу та обсягу товарної продукції. Мето-
дика визначення решти показників виробничо-господарської 
діяльності підприємства (фірми) викладена в інших розділах мето-
дичних вказівок щодо розв’язання задач. Що ж до інтегрованого ін-
дексу підвищення ефективності виробництва, то за умови рівності 
коефіцієнтів вагомості розрахованих окремих показників він обчис-
люється як середньоарифметична величина. 
Одним із узагальнюючих показників інтегральної ефективності 

діяльності виробничого підприємства є частка приросту обсягу 
товарної продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, здій-
снюваної шляхом кращого використання наявних ресурсів живої та 
уречевленої праці (Чпр, Фос, Фоб). Обчислення такого показника вима-
гає послідовного розрахунку: 

1) фактичного приросту обсягу товарної продукції у конкретно-
му році (∆Vтп); 

2) суми основних та оборотних фондів (Фос/об); 
3) ресурсів уречевленої праці в перерахуванні на середньорічну 

кількість працівників (Руп) за допомогою коефіцієнта повних витрат 
праці (kпвп), обчислюваного на основі зіставлення чисельності пра-
цюючих у виробничій сфері та утвореного національного доходу 
(чистої продукції) країни, тобто на основі формули 

 Руп = Фос/об kпвп; (154) 

4) загальної величини застосовуваних ресурсів (Рз) підсумову-
ванням величин Чпр і Руп; 

5) відносного приросту застосовуваних ресурсів (∆Рз); 
6) частки приросту обсягу товарної продукції за рахунок інтенси-

фікації виробництва (Чтп/інт) за формулою 

 Чтп/інт = −
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. (155) 

Вартість фірми з урахуванням структури (співвідношення 
власного і позикового) капіталу Вф/стр.к можна визначити, користу-
ючись формулою 
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де Дв — валовий дохід фірми (до вирахування відсотка за користу-
вання позикою); 
Кпоз — позиковий капітал фірми; 
впоз — відсоток за користування банківською позикою; 
rд — відсоткова ставка дисконта. 
Економічну вартість підприємства прийнято обчислювати як 

відношення середньорічного чистого грошового потоку до частки 
капіталу в економічній його вартості. Якщо розрахована економічна 
вартість підприємства перевищує його так звану ліквідаційну вар-
тість, то доцільно реорганізувати таку підприємницьку структуру. 
Якщо ж вона менша за ліквідаційну вартість, то рішення арбітраж-
ного суду щодо ліквідації такого підприємства буде економічно ви-
правданим. 
Для аналітичної оцінки ймовірності банкрутства підприємства 

(фірми, компанії) можуть застосовуватися дво- і п’ятифакторна мо-
делі прогнозування кризових явищ в його (її) діяльності. Двофак-
торна модель оцінки ймовірності банкрутства підприємства, 
що передбачає обчислення спеціального коефіцієнта Z, має такий 
формалізований вигляд: 

 Z = – 0,3877 – 1,0736kзл + 0,579qпк, (157) 

де kзл — коефіцієнт загальної ліквідності; 
qпк — частка позикових коштів у загальній величині пасиву ба-

лансу. 
За умови використання зазначеної двофакторної моделі ймовір-

ність банкрутства є дуже малою при будь-якому від’ємному значен-
ні коефіцієнта Z, а великою — при Z > 1. 
Інші чинники враховуються при прогнозуванні банкрутства за 

п’ятифакторною моделлю Е. Альтмана. У цьому випадку коефіцієнт 
Z визначається за наступним рівнянням: 

 Z = 0,012x1 + 0,014 x2 + 0,333 x3 + 0,006 x4 + 0,099 x5, (158) 

де  x1 — Оборотні активи / Загальна сума активів; 
x2 — Нерозподілений прибуток / Загальна сума активів; 
x3 — Балансовий прибуток / Загальна сума активів; 
x4 — Ринкова вартість власного капіталу / Величина позикових 

коштів; 
x5 — Виручка від реалізації / Загальна сума активів. 
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При цьому, якщо: 1) Z < 1,81 — імовірність банкрутства дуже ви-
сока; 2) 1,81 < Z < 2,765 — імовірність банкрутства середня; 3) 2,765 < 
Z < 2,990 — ймовірність банкрутства невелика. 
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Розділ 16 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО АНАЛІЗУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ  

 
 

 

На відміну від виробничих задач, уміщених у цьому збірнику, 
конкретні ситуації у більшості випадків не передбачають застосу-
вання послідовної системи економічних розрахунків та одержання 
однозначного цифрового результату. Хоча ситуації мають конкрет-
ний характер, вони здебільшого відображають дещо спрощену ха-
рактеристику реальних економічних явищ і процесів з практики го-
сподарювання. 
Основна мета розгляду пропонованих конкретних господарських 

ситуацій зводиться до розвитку в студентів уміння застосовувати 
теоретичні знання у процесі кількісного та якісного аналізу конкре-
тних подій і фактів, а також обгрунтовувати власні рекомендації 
щодо вибору з кількох альтернативних рішень найбільш доцільного 
(ефективного). Аналіз конкретних ситуацій передбачає також дося-
гнення й інших навчальних цілей — навчити студента логічно мис-
лити, визначати напрями інформаційного пошуку, чітко аргументу-
вати свої пропозиції, застосовувати нормативні документи чинного 
законодавства, використовувати теоретичні знання з відповідних 
суміжних дисциплін навчального плану. Окрім того, запропонова-
ний набір конкретних економічних ситуацій уможливлює застосу-
вання активних методів навчання в процесі вивчення та засвоєння 
низки важливих тем і питань дисципліни «Економіка підприємства». 
Усю сукупність запропонованих для аналізу і відповідних висно-

вків конкретних ситуацій поділяють на дві групи: 1) ті, що не пот-
ребують економічних розрахунків; 2) ті, які вимагають попередньо-
го здійснення відповідних економічних розрахунків. 
Для розгляду та аналізу ситуацій, які не потребують конкретних 

економічних розрахунків, необхідні грунтовні знання теоретичних і 
методологічних питань (проблем) з дисципліни «Економіка підпри-
ємства». До складу обов’язкових з них належать: 

• можливі та дозволені чинним законодавством форми організації 
сучасного бізнесу, їх економічні переваги й недоліки (ситуація 11.1); 

• теоретико-методологічні принципи та практика формування 
адаптованої до ринкових умов господарювання організаційної стру-
ктури кадрової служби підприємства; функції і ділові якості провід-
ного менеджера з кадрової роботи (ситуація 11.3); 

• перелік основних техніко-економічних показників, що характе-
ризують ефективність діючої організаційної структури управління 
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виробництвом; напрями вдосконалення організаційної структури 
управління окремими підприємствами (фірмами) та їх об’єднаннями 
(інтеграційними структурами) (ситуація 11.4); 

• економічний аналіз бізнес-проектів розширення і підвищення 
ефективності (результативності) виробничо-комерційної діяльності 
суб’єктів господарювання (ситуація 12.2); 

• методика економічного обгрунтування вигіднішого варіанта 
придбання прогресивної технології для конкретного підприємства (си-
туація 12.4); 

• технологія вибору найефективнішого варіанта технічного пе-
реоснащення виробничих цехів підприємства (ситуація 12.6); 

• економічне обгрунтування доцільності започаткування і розви-
тку лізингових послуг (ситуація 12.7); 

• спосіб аналітичної оцінки розвитку кооперованих зв’язків ви-
робничих підприємств (ситуація 13.1); 

• застосовувані економічні санкції за поставку продукції з відхи-
ленням від вимог стандартів якості (ситуація 13.2); 

• економічне обгрунтування застосування прямих і непрямих 
(через дилерів та операторів) каналів збуту продукції іноземними 
фірмами, що функціонують на українському ринку (ситуація 13.3); 

• можливі конкретні заходи щодо підвищення пропорційності 
виробничого процесу на підприємстві (ситуація 13.5); 

• вибір економічно та організаційно прийнятнішого варіанта 
одержання сертифіката відповідності на реалізовувану в Україні 
продукцію (ситуація 13.6); 

• побудова графіка залежності між якістю і сукупними витрата-
ми на її забезпечення за життєвий цикл товару та матриці «якість — 
ресурсомісткість продукції» (ситуація 13.7); 

• розроблення програми заходів щодо підвищення ефективності 
комерційної діяльності інтеграційної структури (ситуація 13.8); 

• можливий варіант визначення восьмикритеріального рейтингу 
успішно господарюючих компаній (ситуація 13.9); 

• установлений чинним законодавством порядок розподілу кон-
курсної майнової маси підприємства, проти якого порушена справа 
про визнання його банкрутом (ситуація 14.3). 
Задля правильного проведення ситуаційного аналізу, у процесі 

якого необхідні попередні економічні розрахунки, треба належним 
чином володіти конкретними методиками обчислень: 

♦ абсолютного рівня ймовірного підприємницького ризику зале-
жно від організаційно-правової форми господарського товариства; 
максимальної суми збитків, що їх може зазнати підприємець через 
пожежу та інше стихійне лихо з вини власника фірми (ситуація 11.2); 

♦ окремих показників ефективності (повнішого використання 
виробничої потужності, рівня витрат на підготовку та освоєння ви-
робництва, коефіцієнта уніфікації спроектованих виробів) організа-
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ції виробництва нових альтернативних зразків електронно-вимірю-
вальних приладів (ситуація 12.1); 

♦ застосовуваних техніко-економічних та екологічних показни-
ків (питомих зведених витрат, частки об’єму оборотної та повторно 
використовуваної води у загальному водоспоживанні, відносної кі-
лькості уловлюваних і знешкоджуваних шкідливих речовин, рівня 
утилізації виробничих відходів) будівництва й реконструкції елект-
ростанцій (ситуація 12.3); 

♦ матеріаломісткості різних варіантів конструкції нового виро-
бу з урахуванням його фізичної маси (ситуація 12.5); 

♦  сукупності показників (абсолютної величини інвестиційних і 
кредитних ресурсів, суми лізингу, прибутковості транспортних опе-
рацій), що в сукупності характеризують економічну ефективність 
реалізації зарубіжної програми лізингових послуг (ситуація 12.8); 

♦ вибіркових економічних показників, які уможливлюють ви-
значення інвестора-переможця некомерційного конкурсу з продажу 
пакета акцій виробничого підприємства (ситуація 13.4); 

♦ абсолютного обсягу продажу окремих товарів фірми і середніх 
темпів його приросту в наступному за звітним році (ситуація 13.10); 

♦ групи показників, що дозволяють вибрати найефективнішу за 
рівнем прибутковості стратегію фірми в найближчі роки господа-
рювання (ситуація 13.11); 

♦ частки уречевленої, живої та майбутньої праці в загальному її 
обсягу за життєвий цикл нового виробу (ситуація 13.12); 

♦ конкретних економічних показників, що характеризують фі-
нансову стабільність підприємства (ситуація 14.1); 

♦ можливої суми грошових коштів задля вибору найкращого з 
варіантів покриття дебіторської заборгованості підприємства-
боржника, що пропонуються фірмою-посередником, консалтинго-
вою фірмою і комерційним банком (ситуація 14.2). 
При цьому слід звернути увагу на те, що методика визначення 

переважної більшості економічних показників викладена в розділі 15 
«Методика розв’язання практичних задач». У разі сумніву щодо 
правильності розрахунку тих або інших економічних показників ва-
рто звертатися за порадою до викладача дисципліни «Економіка 
підприємства». 
Під час проведення практичних занять доцільно дотримуватися 

послідовності розгляду простої чи складної конкретної ситуації. За-
звичай виокремлюються її етапи: вступ до ситуації; обговорення та 
аналіз ситуації; обгрунтування вибору можливих управлінських рі-
шень; висновки викладача. 
Якщо на першому та четвертому етапах аналізу ситуації провід-

на роль належить викладачеві, то на другому й третьому — студен-
там. Проте й на цих етапах роль викладача залишається істотною, 
оскільки його конкретні дії зумовлюють ефективність аналізу ситу-
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ації, досягнення поставлених навчальних цілей. Викладач, який 
проводить практичне заняття, має спрямовувати дискусію (обгово-
рення) в потрібне русло, залучати всіх студентів до активної розу-
мової праці, при потребі ставити навідні запитання тощо. 
Важливо зазначити, що більшість уміщених у збірнику конкрет-

них ситуацій мають відкритий характер, а відтак здатні до самороз-
витку. Зокрема це може виражатися у невизначеності окремих чин-
ників, що впливають на результати ситуаційного аналізу. Розгляд та 
аналітична оцінка тієї або іншої ситуації можуть зумовити необхід-
ність одержання додаткової вихідної інформації, виявлення нових 
чинників, які потрібно враховувати при відпрацюванні остаточного 
управлінського рішення. 
Серед чинників, що впливають на результативність розгляду 

конкретної ситуації, нерідко трапляються такі, що не піддаються кі-
лькісному вимірюванню чи вимагають складних методів розрахун-
ку. Щодо кожного із цих чинників слід на підставі якісної його ха-
рактеристики ретельно порівняти всі «плюси» та «мінуси» його 
впливу на ті чи інші економічні показники. 
На закінчення варто наголосити, що цілеспрямований аналіз ви-

робничо-господарських ситуацій потребує певної попередньої під-
готовки, належного засвоєння відповідних тем дисципліни «Еконо-
міка підприємства», а також вивчення спеціальної економічної 
літератури. У свою чергу викладач має заздалегідь скласти най-
більш економний за часом сценарій аналізу конкретної ситуації. 
Важливо також вибрати конкретну форму проведення практичного 
заняття з огляду на те, що більш-менш складні й комплексні ситуа-
ції можуть аналітично оцінюватися в процесі застосування ділової 
гри та інших методів навчання. 
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ВІДПОВІДІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 
 

 

 

Розділ 1 

 
Видова структура матеріальних активів, % 

Елемент 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Виробничі фонди:      

основні 65,6 65,6 66,4 66,1 66,7 

оборотні  17,7 18,1 18,5 20,3 22,5 

Майно соціального 

призначення 

 

16,7 

 

16,3 

 

15,1 

 

13,6 

 

10,8 

 
Функціонально-групова структура виробничих основних фондів, % 

Група 1996 р. 1998 р. 2000 р. 

1-ша 60,1 58,7 56,4 

2-га 8,3 8,3 8,7 

3-тя 31,6 33,0 34,9 

 

1. Середньорічна вартість виробничих основних фондів — 72510,1 тис. грн. 

2. Первісна (балансова) вартість основних фондів — 90476 тис. грн.; за-

лишкова їх вартість — 54285,6 тис. грн. 

 
Показники ефективності відтворення виробничих основних фондів 

Показник 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 

1. Середньорічна вартість:     

• абсолютна, тис. грн. 76607,25 80330 84813 89727,5 

• % 100 104,9 110,7 117,1 

2. Коефіцієнт:     

• економічного спрацювання 0,30 0,34 0,37 0,41 

• вибуття 0,049 0,056 0,054 0,053 

• екстенсивного оновлення 0,098 0,102 0,105 0,106 

• інтенсивного оновлення 0,50 0,55 0,52 0,50 

 
Коефіцієнт техніко-економічного старіння — 0,77. 

 
Балансова вартість групи основних фондів на початок 1996 р. — 61475 

тис. грн.; 1997 р. — 64905 тис. грн.; 1998 р. — 69055 тис. грн. 

 
Норма амортизаційних відрахувань — 12 %. 
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Норма амортизаційних відрахувань за умови застосування методу аморти-

зації: рівномірного — 9,7 %; подвійно-залишкового — 20 %. 

 
1. Середньорічна вартість основних фондів — 65044 тис. грн.; 

2. Загальна сума амортизаційних відрахувань — 7274762 грн. 

 
Щорічні суми амортизаційних відрахувань за умови застосування приско-

реної амортизації, тис. грн.: перший рік — 900; другий — 1800; третій — 

1200; четвертий — 900; п’ятий — 600; шостий — 300; сьомий — 300. 

 
Показники обсягу і загального використання виробничих основних фон-

дів, гривень 

Показник 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Середньорічна вартість 168330000 171770000 172080000 177675000 

Фондовіддача:     

• за продукцією 1,95 1,85 1,88 1,93 

• за прибутком 0,18 0,21 0,24 0,27 

 
1. Фондовіддача, гривень 

Показник 1995 р. 1997 р. 1999 р. 

Фондовіддача за ТП 2,8 3,2 3,7 

Фондовіддача за ЧП 0,53 0,65 0,75 

 

2. Ступінь впливу окремих показників на приріст обсягу товарної і чистої 

продукції у відповідних роках, % 

Вид продукції і впливаючий чинник 1997 р. 1999 р. 

Товарна продукція   

• фондовіддача 17,0 20,0 

• середньорічна вартість основних фондів 14,0 27,0 

Чиста продукція   

• фондовіддача 26,0 20,0 

• середньорічна вартість основних фондів 14,0 27,0 

 
Фондовіддача підвищилась на 0,012 грн. за рахунок зміни оптових цін на 

продукцію. Водночас вона знизилась на 0,2 грн. під впливом зміни серед-

ньорічної вартості основних фондів. 
 

Розмір фондовіддачі відповідно в базовому і розрахунковому роках: за 

продукцією — 1,14 і 1,22 грн.; за прибутком — 0,19 і 0,31 грн. 

 
Фондовіддача під впливом продуктивності праці і чисельності персоналу 

збільшилась відповідно на 0,40 і 0,41 грн., а вартість виробничих основних 

фондів, навпаки, зменшилась на 0,97 грн. 
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1. Рівень фондомісткості продукції в базовому і розрахунковому роках 

становив відповідно 0,893 і 0,839 грн. 

2. Зміна фондомісткості продукції в розрахунковому році за рахунок ок-

ремих чинників 

Показник 

Зміна фондомісткості 

абсолютна, 
грн. 

відносна, 
% 

Загальна зміна фондомісткості – 0,054 – 6,05 

У тому числі за рахунок збільшення:   

• обсягу реалізованої продукції – 0,116 – 13,00 

• середньорічної вартості основних фондів + 0,062 + 6,95 

 

Розмір у розрахунку на одиницю вартості основних фондів: випуску про-

дукції — 4,51 грн.; одержаного прибутку — 0,54 грн. 

 

1. Середньорічна вартість основних фондів — 7554,4 тис. грн. 

2. Фондовіддача — 1,21 грн. 

3. Фондомісткість продукції — 0,83 грн. 

4. Фондоозброєність праці — 30,2 тис. грн. 
 

Коефіцієнт змінності роботи виробничого устаткування,   
обчисленого двома способами 

Спосіб  
обчислення 

Виробничі підрозділи Підприємство  
в цілому 1 2 3 4 5 

Перший 1,48 1,60 1,65 1,46 1,50 1,56 

Другий 1,22 1,32 1,28 1,17 1,49 1,26 

 

Коефіцієнт змінності роботи окремих видів і групи верстатів: токарних — 

1,75; фрезерних — 0,82; свердлильних — 0,77; шліфувальних — 0,69; се-

редньогрупове значення — 1,17. 
 

Виробничо-технологічна структура оборотних фондів, % 

Елемент 1997 р. 1998 р. 1999 р. 

Виробничі запаси 68,0 67,0 66,0 

Незавершене виробництво і напів-

фабрикати власного виготовлення 

 

23,9 

 

24,2 

 

24,6 

Видатки майбутніх періодів 8,1 8,8 9,4 
 
1. Коефіцієнти використання металу по окремих деталях 

Значення  
коефіцієнта 

Шифр деталей НХМ 

1210 1220 1230 1240 1250 1260 

Нормативне 0,83 0,80 0,80 0,84 0,67 0,79 

Фактичне 0,67 0,64 0,57 0,90 0,70 0,68 
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2. Перевитрата металу на річний випуск деталей: запланований — 

31680 кг; фактичний — 34848 кг. 

 

Оптимальна партія матеріалів, що мають бути закуплені фірмою, стано-

вить 30 тонн. 

 

Оптимальні кількість партій комплектуючих виробів і розмір кожної з них 

складають відповідно 5 по 10000 штук, а ритмічність (інтервал) поста-

вок — 72 дні. 

 

Сума нематеріальних активів підприємства за ринковою ціною — 6357,2 грн. 

 

1. Балансова вартість нематеріальних активів концерну «Славутич» на кінець 

розрахункового року — 976550 грн. 

2. Річна сума амортизаційних відрахувань від балансової вартості немате-

ріальних активів — 97655 грн. 

 

Гранична ціна ліцензії — 975 тис. грн. 

 

 

 

Розділ 2 

Загальна та елементна структура оборотних коштів, % 

Фонди та елементи 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Оборотні фонди 72,0 73,0 72,6 72,0 69,8 

• Виробничі запаси 48,0 48,0 46,6 45,2 43,8 

• Незавершене виробництво 11,9 12,5 13,1 12,8 12,2 

• Напівфабрикати власного 

виготовлення 

 

8,1 

 

8,5 

 

8,4 

 

8,2 

 

7,8 

• Витрати майбутніх періодів 4,0 4,0 4,5 5,8 6,0 

Фонди обігу 28,0 27,0 27,4 28,0 30,2 

• Залишки готової продукції 10,5 10,9 10,7 10,5 10,0 

• Відвантажена продукція 6,5 7,1 7,1 7,5 8,0 

• Грошові кошти 6,0 5,0 5,2 5,2 6,5 

• Дебіторська заборгованість 3,8 2,7 2,7 2,8 3,5 

• Інші оборотні кошти 1,2 1,3 1,7 2,0 2,2 
 
Норматив виробничих запасів конструкційного матеріалу в натуральному 

та вартісному виразі становить відповідно 468 т і 365040 грн. 

 
Норматив оборотних коштів у виробничих запасах складає 4081,75 грн. 

 
Величина нормативу оборотних коштів у незавершеному виробництві но-

вого виробу — 46080 грн. 
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Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві підприємства — 

95634 грн. 

 
Коефіцієнт наростання поточних витрат — 0,57. 

 
Норматив оборотних коштів державного підприємства — 14094,28 тис. грн. 

 
Потреба підприємства в оборотних коштах — 700 тис. грн.; розмір їх ви-

вільнення за рахунок прискорення оборотності — 140 тис. грн. 

 
Кількість оборотів оборотних коштів за рік — 8, а тривалість одного обо-

роту — 45 днів. 

 
Сума вивільнення (економії) оборотних коштів фірми — 15000 грн. 

 
Потреба малого підприємства в оборотних коштах — 8000 грн., їх вивіль-

нення — 340 грн. 

 

1. Показники оборотності оборотних коштів у звітному і розрахунковому 

роках 

Показник Звітний  

рік 

Розрахунковий  

рік 

Кількість оборотів 5 6 

Тривалість одного обороту, днів 72 60 

 

2. Вивільнення (економія) оборотних коштів — 9000 грн. 

 
1. Ефективність використання оборотних коштів фірми у звітному році 

помітно знизилась: оборотність уповільнилась на 28 днів (з 52 до 80 днів); 

коефіцієнт завантаження збільшився на 0,07 грн. (з 0,15 до 0,22 грн.). 

2. Це спричинило додаткове залучення оборотних коштів у розмірі 204750 грн. 

 

Загальна сума вивільнення оборотних коштів акціонерного товариства — 

455554 грн. 

 
1. Кількість оборотів оборотних коштів — 5. 

2. Тривалість одного обороту — 72 дні. 

3. Умовна економія оборотних коштів — 112500 грн. 

 
Ступінь підвищення ефективності використання оборотних коштів обумо-

влено вивільненням останніх на суму 706772,75 грн. (22,4 %). 

 
Зростання рівня ефективності використання оборотних коштів становить 

5,3 % (кількість оборотів збільшилась з 7,5 до 7,9 оборотів). 
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1. Показники оборотності оборотних коштів у звітному та розрахунковому 

роках: кількість оборотів — відповідно 4 і 4,6; тривалість одного оборо-

ту — відповідно 90 і 78 днів. 

2. Розмір умовного вивільнення оборотних коштів — 3500 грн. 

 
Можливий випуск продукції в наступному за звітним році при незмінному 

обсязі оборотних коштів — 23996 грн. (на 19,8 % більше). 

 
Сума вивільнюваних оборотних коштів — 2273 грн. 

 

 

Розділ 3 

1. Загальна кошторисна вартість споруджуваних заводів — 8200 тис. грн. 

2. Структура капітальних вкладень по заводах, %: 

потужністю 400 тис. м3 — 37,8 + 55,1 + 7,1 = 100; 

потужністю 600 тис. м3 — 38,9 + 51,1 + 10,0 = 100. 

 
Необхідний обсяг капітальних вкладень — 927000 грн. 

 
Загальна потреба підприємців в основному та оборотному капіталі для започа-

ткування бізнесової діяльності становить відповідно 1000 і 1234 тис. грн. 

 
1. Необхідна сума власного капіталу для підприємця — 217421 грн. 

2. Сума кредиту для закупівлі матеріалів — 75000 грн.(без ПДВ). 

 
Загальна сума капітальних вкладень у розвиток підприємства на 5 років — 

52124 тис. грн. 

 
Ефективним можна визнати захід на підприємстві «В» за умови випуску 

50000 штук продукції. 

 
Найефективнішими необхідно вважати другий та четвертий варіанти ви-

рішення виробничо-господарського завдання. 

 
За рівнем зведених витрат (190,63 грн.) і рентабельності продукції (31,57 %) 

економічно вигідніше збудувати нове підприємство. 

 
Фірмі економічно вигідніше придбати верстат ТВ-210. 

 
За показником дохідності (рентабельності) найвигіднішим є 1-й варіант 

капітальних вкладень у розвиток листопрокатного виробництва. 

 
Найефективнішим є варіант реконструкції діючого підприємства, за яким 

очікуваний коефіцієнт рентабельності інвестицій становить 0,47. 
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1. Чиста дисконтна вартість грошових надходжень за ставки відсотка у 

20 % і 25 % річних — відповідно + 183 та – 25 тис. грн. 

2. Внутрішня норма дохідності реальних інвестицій — 24,4 %. 

 

1. Чиста теперішня вартість проекту за різної норми прибутковості (15 %  

і 30 %) — +784,4 тис. грн. та + 152,1 тис. грн. 

2. Внутрішня ставка дохідності проекту — 27,6 %. 

 

1. Майбутня чиста приведена вартість інвестиційного проекту за дисконт-

ної ставки 4 % і 25 % — відповідно 33,1 тис. грн. та 17,3 тис. грн. 

2. Внутрішня ставка дохідності проекту — 17,8 %. 

3. Термін окупності — 2,3 року. 

 

1. Чиста поточна вартість проекту за дисконтної ставки 15 % і 10 % має 

відповідно від’ємне значення (– 117,65 тис. грн.) та додатне значення 

(+ 346,1 тис. грн.). 

2. Внутрішня норма прибутковості проекту — 17,6 %. 

3. Термін окупності інвестицій — 7,2 року. 
 

1. Чиста теперішня вартість проекту за умови застосування 15-ти і 10-ти 

відсоткової дисконтної ставки — відповідно 103 та 355 тис. грн. 

2. Термін окупності інвестицій — 7,4 і 6,7 року. 

3. Індекс рентабельності інвестицій — 1,087 і 1,276. 

4. Дисконтна ставка, за якої чиста теперішня вартість проекту дорівню-

ватиме нулю, — 20 %. 
 

1. За 10-ти відсоткової дисконтної ставки інвестиційний проект є економі-

чно прийнятним, оскільки чиста поточна його вартість має позитивне зна-

чення (+ 3395 грн.). 

2. Індекс прибутковості інвестиційного проекту — 1,377. 
 

1. Чистий приведений дохід від реалізації інвестиційного проекту за умови 

застосування 10-ти відсоткової дисконтної ставки має від’ємне значення  

(– 2446,7 тис. грн.). 

2. Індекс дохідності інвестиційного проекту — 0,787. 
 

1. Чистий приведений дохід від реалізації інвестиційного проекту — 

1110,5 тис. грн. 

2. Коефіцієнт рентабельності інвестицій — 1,17. 

3. Термін окупності капітальних вкладень — 4,2 року. 
 

Перевагу треба надати одночасному здійсненню першого і третього варіа-

нтів інвестиційних проектів, що забезпечує найбільшу чисту поточну вар-

тість (250000 грн.). 
 

ВАК «Київтрансенерго» від продажу своїх акцій одержить 40950000 грн. 

грошових коштів. 
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Розмір дивідендів за акціями ЗАТ «Червона рута» — 60 %. 

 
1. Очікуваний розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію — 42,4 грн. 

2. Очікувана віддача капіталу — 11,2 %. 

 
Інвестору вигідніше придбати запропоновані акції. 

 
Реалізація інвестиційного проекту економічно доцільна, оскільки забезпечує 

одержання чистої приведеної теперішньої вартості у розмірі 273 гривні. 

 

Економічна ефективність інвестиційних проектів за окремими його показ-

никами: 

Номер  
проекту 

Чистий  
приведений дохід, 

тис. грн. 

Коефіцієнт  
рентабельності 
інвестицій 

Внутрішня норма 
дохідності, % 

1 94,75 1,095 18,0 

2 109,15 1,109 15,0 

3 70,42 1,141 16,0 

 

1. Чистий приведений дохід — 1571 тис. грн. 

2. Індекс рентабельності проекту — 1,097. 

3. Термін окупності інвестицій — 7,7 року. 

4. Внутрішня норма дохідності проекту — 11,4 %. 

 

Ранжирування інвестиційних проектів за оцінними його показниками: 

Назва  
підприємства, 
інвестиційний 
проект якого  
оцінюється 

Показник оцінки 
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Білопольський 

машинобудівний 

завод 

 

 

811,087 

 

 

2,50 

 

 

0,70 

 

 

1007,972 

 

 

1 

Виробниче 

об’єднання «Пол-

тавмаш» 

 

 

106,410 

 

 

0,72 

 

 

1,40 

 

 

178,110 

 

 

3 

Смілянський  

машинобудівний 

завод 

 

 

500,792 

 

 

0,90 

 

 

1,11 

 

 

644,129 

 

 

2 
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Розділ 4 

Вартісна оцінка результатів використання нових засобів праці 

Рік експлуатації 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 

Обсяг викорис-
тання, штук 

 
1250 

 
2000 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
1250 

 
500 

Вартісна оцінка 
обсягу викорис-
тання, тис. грн. 

 
 

12750 

 
 

23875 

 
 

41625 

 
 

38000 

 
 

33562 

 
 

19250 

 
 

10000 

 

1. Коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) реалізації техно-

логічного проекту — 0,26. 

2. Строк окупності капітальних вкладень — 3,9 року. 

3. Рівень рентабельності використання нової автоматичної лінії — 0,92 (92 %). 
 

Річний економічний ефект від запровадження прогресивного способу уль-

тразвукової обробки печатних (штампованих) плат — 62733 грн. 
 

1. Загальна сума капітальних вкладень у процес освоєння виготовлення 

рідкорухомої суміші для ливарного цеху — 352500 грн. 

2. Середньорічний економічний ефект за п’ятирічний період — 688470 грн. 

3. Економічний ефект у розрахунку на одиницю інвестиційних ресурсів — 

1,95 грн. 
 

Сумарна вартісна оцінка обсягу виробництва продукції з нових предметів 

праці — 2470 тис. грн. 
 

За зведеними витратами найефективнішим є другий варіант впровадження нової 

техніки. Річний економічний ефект від його використання — 1180 тис. грн. 
 

Річний економічний ефект від використання алмазно-розточувального ве-

рстата ОС-2340 — 905 грн. 
 

Річний економічний ефект від випуску нового металообробного верстата 

та його експлуатації — відповідно –15 тис. грн. і +108 тис. грн. 
 

1. Річний економічний ефект, очікуваний споживачем від заміни діючих 

верстатів новими моделями — 20440 грн. 

2. Термін окупності інвестиційних ресурсів — 4,6 року. 

 

Освоєння виробництва і використання нового токарно-копіювального на-

півавтомата є високоефективним, оскільки забезпечують одержання 

2810 тис. грн. народногосподарського економічного ефекту. 

 

Річний економічний ефект від започаткування виготовлення та споживан-

ня нової фарби — відповідно 1600 і 11206,4 тис. грн. 
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Економічний ефект від заміни труб з вуглецевої сталі на поліетиленові труби, 
одержаний: а) підприємством-продуцентом — 38610 тис. грн.; б) галузями- 
споживачами — 25245 тис. грн.; в) народним господарством України 
в цілому — 63855 тис. грн. 

 

Основні показники ефективності використання пластмас замість металу на 
машинобудівних підприємствах: 

Показник  
Підприємства 

Разом 
АТЕК Веркон Росток 

Ступінь зниження трудомісткості 

деталей з пластмас, % 

 

22,2 

 

15,0 

 

25,0 

 

19,4 

Умовне вивільнення робітників, чол. 6 26 16 48 

Абсолютна економія металу окре-

мих видів, т: 

    

• кольорових металів 18,69 2,27 12,19 33,15 

• сталі 36,31 25,92 45,72 107,95 

• чавуну 15,31 61,56 15,24 92,11 

Зниження собівартості продукції:     

• абсолютне, тис. грн. 380,6 667,8 432,8 1481,2 

• відносне, % 63,3 60,8 47,0 56,0 

 

Річний економічний ефект від виробництва і використання пластмасових 
деталей — 46270 грн. 
 

1. Річний економічний ефект від виготовлення нових радіаторів змійо-
видного типу — 1620000 грн. 
2. Вартісна оцінка соціального ефекту — 381560 грн. 
 

1. Річний економічний ефект від уведення в дію нової автоматичної лінії 

— 15646 грн. 

2. Термін окупності додаткових реальних інвестицій — 5,4 року. 
 

Річний економічний ефект від уведення в дію автоматичної лінії замість 

потокової — 102360 грн. 
 

1. Розмір економії металу — 2531,3 т. 
2. Зменшення втрат металу — 1429,9 т. 
3. Зниження трудомісткості штампування деталей — 4713 годин. 
4. Вивільнення робочої сили — 2 чол. 
 

Загальний економічний ефект від використання нових електродів для зва-
рювальних робіт — 8837 грн. 
 

1. Валові витрати на одиницю продукції до і після здійснення комплексної 
механізації — відповідно 380 і 350 грн. 
2. Термін окупності додаткових капітальних вкладень — 5,4 року. 
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3. Річний економічний ефект від комплексної механізації виробничих про-
цесів на молочному заводі — 446000 грн. 
 
Річний економічний ефект (сума зменшення зведених витрат) від застосу-

вання накатного верстата для обробки великих валів — 938094 грн. 

 

1. Загальний валовий прибуток від реалізації технічного проекту — 

6730 тис. грн. 

2. Річний економічний ефект від організації власного виробництва ком-

плектуючих вузлів для ПМА «Либідь» — 5825,95 тис. грн. 

3. Термін окупності вкладених в організацію нового виготовлення інвес-

тицій — 1,8 року. 

 

1. Необхідна для організації нового виробництва сума інвестиційних ресу-

рсів — 2457 тис. грн. 

2. Зниження валових витрат на виготовлення фруктози з меляси замість 

цукру — 26,4 %. 

3. Рентабельність фруктози, %: 

Спрямованість  

реалізації продукта 

Фруктоза виготовлена 

з цукру з меляси 

• Експорт 45,42 81,25 

• Внутрішній ринок 6,75 33,13 

4. Коефіцієнт прибутковості інвестицій — 0,41. 

5. Термін окупності інвестицій за рахунок чистого прибутку — 3,5 року. 

 

Термін окупності капітальних вкладень в засоби автоматизації — 1,4 року.  

 

1. Собівартість річного випуску продукції за діючою і новою технологія-

ми — відповідно 101880 тис. грн. та 79200 тис. грн. 

2. Зведені витрати за порівнюваними варіантами технології — 104505 і 

82704 тис. грн. 

3. Сума річного економічного ефекту від запровадження технології безпе-

рервного розливання сталі — 21801 тис. грн. 

4. Термін окупності інвестицій в будівництво електросталеплавильного 

цеху — 1 рік. 

 

Коефіцієнт прибутковості інвестицій в автоматизацію конверторного ви-

робництва сталі — 7,26. 

 

1.  Госпрозрахунковий ефект (ефект продуцента) від проектування і  

виготовлення нового приладу для автоматизації контролю товщини  

стального листа — 297 тис. грн. 

2. Народногосподарський економічний ефект від автоматизації контролю 

товщини стального листа у прокатному виробництві — 225 тис. грн. 
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1. Річний економічний ефект від створення спеціалізованого ливарного 

виробництва — 2294250 грн. 

2. Зростання продуктивності праці в спеціалізованому ливарному вироб-

ництві — в 2,5 раза. 

3. Оптимальна межа концентрації виготовлення литва — річний обсяг 

60000 т. 

 
Залежність техніко-економічних показників ремонтних підприємств від їх 

розмірів за випуском продукції: 

Показник 
Група ремонтних підприємств 

I II III IV V 

Продуктивність праці:      

• абсолютний рівень, грн./чол. 13067 14869 16732 19075 23889 

• коефіцієнт 1,0 1,14 1,28 1,46 1,83 

Фондоозброєність праці:      

• абсолютний рівень, грн./чол. 11467 12600 13574 15432 18480 

• коефіцієнт 1,0 1,10 1,18 1,35 1,61 

Фондовіддача (за продукцією):      

• абсолютний рівень, грн. 1,14 1,18 1,23 1,26 1,29 

• коефіцієнт 1,0 1,04 1,08 1,11 1,13 

 
1. Оптимальний розмір заводу — завод потужністю 1500 штук/рік. 

2. Економічна ефективність будівництва (створення) заводу оптимального 

розміру: 

• річний економічний ефект — 187500 грн.; 

• зростання продуктивності праці — 36 %; 

• зниження собівартості продукції — 2 %; 

• коефіцієнт прибутковості інвестицій — 0,52. 

 

Економічно найвигіднішим є третій варіант, що передбачає спорудження  

3 заводів потужністю по 1000 фіз. од. на рік. 

 
1. Коефіцієнти рівня розвитку окремих суспільних форм організації виро-

бництва: 

Показник 
Період 

звітний розрахунковий 

Коефіцієнт рівня розвитку:   

• спеціалізації 0,876 0,884 

• кооперування 0,183 0,259 

2. Рівень розвитку спеціалізації виробництва підвищився у розрахунко-

вому періоді на 0,8 відсоткового пункту. 
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Рівень та ефективність розвитку спеціалізації виробництва в АТ «КС-

Авторемонт» 

Показник 
Рік 

звітний розрахунковий 

Коефіцієнт рівня   

• спеціалізації виробництва 0,764 0,811 

• кооперування підприємства 0,019 0,025 

Зниження собівартості продукції у 
розрахунковому році (тис. грн./%) 
внаслідок підвищення рівня: 

  

• спеціалізації виробництва ×  145 / 0,4 

• кооперування підприємств × 615 / 1,6 

 

1. Відносне збільшення випуску автокранів внаслідок підвищення рівня 

спеціалізації виробництва — 57,9 %. 

2. Зростання величини прибутку та рівня рентабельності виробів — відпо-

відно у 2,43 і 2,15 раза. 

3. Термін окупності інвестицій — 0,53 року. 
 

1. Можливе підвищення рівня спеціалізації інструментального виробницт-

ва за період 1997 — 2002 роки — в 1,8 раза (з 0,473 до 0,859). 

2. Очікуване збільшення прибутковості спеціалізованого інструменталь-

ного виробництва в розрахунковому році — на 6,1 відсоткового пункту 

(з 25,4 до 31,5 %). 
 

1. Річний економічний ефект (економія зведених витрат) внаслідок 

централізації виготовлення металовиробів — 47126 грн. 

2. Термін окупності інвестицій в централізацію виробництва метало-

виробів — 3,6 року. 
 

1. Річний економічний ефект внаслідок організації спеціалізованого виро-

бництва інструменту — 954400 грн. 

2. Інші окремі показники ефективності спеціалізації виготовлення інстру-

менту: 

а) економія інвестиційних ресурсів на підприємствах, що виготовляють 

токарні різці, — 846 тис. грн.; 

б) зменшення трудомісткості виготовлення одного різця — у 17 разів; 

в) збільшення зйому продукції з одиниці виробничого устаткування — у 

4,6 раза. 
 

Річна економія поточних витрат від спеціалізації виробництва у швейному 

об’єднанні — 2028476 грн. (відносне зниження — 11 %). 
 

Економічно вигіднішою формою забезпечення виробництва є придбання 

комплектуючих виробів у порядку кооперованих зв’язків, оскільки умож-

ливлює економію валових витрат на суму 32500 грн. (26 %). 
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Найдоцільнішим варіантом є виготовлення молотого вапняку на гірничо-

хімічному комбінаті. Річний економічний ефект від здійснення найдоціль-

нішого варіанта — 20,36 млн грн. 
 

1. Необхідний обсяг інвестицій у диверсифікацію виробництва — 63450 грн. 

2. Коефіцієнт прибутковості інвестицій — 0,46. 

3. Термін окупності інвестицій — 2,2 року. 
 

1. Збільшення виручки від продажу диверсифікованої продукції за два ро-

ки (1997 — 1999 рр.) — у 1,88 раза. 

2. Середній за 5 років коефіцієнт прибутковості інвестицій у диверси-

фікацію районної типографії — 1,34. 

3. Термін окупності інвестиційних ресурсів — 0,75 року. 
 

Коефіцієнт інтегрального організаційно-технічного рівня виробництва: 

1998 р. — 0,63; 1999 р. — 0,80; 2000 р. — 0,91. 

 

 

Розділ 5 

Рівень фондо- і механоозброєності праці на підприємствах: 

Показник 
Завод  

автоматики 
ВАТ  

«Оболонь» 
ВАТ «Цегла 
Трипілля» 

Фондоозброєність праці:    

• базовий рік, тис. грн. 3,83 99,82 39,99 

• розрахунковий рік, тис. грн. 22,31 105,35 41,72 

• індекс зростання 5,83 1,06 1,04 

Механоозброєність праці:    

• базовий рік, тис. грн. 2,20 57,31 20,27 

• розрахунковий рік, тис. грн. 11,71 60,58 21,72 

• індекс зростання 5,32 1,06 1,07 

 

Рівень прогресивності технології на підприємствах: 

Показник 
ВАТ «Прогрес» ВАТ «Ровента» 

1996 р. 2000 р. 1996 р. 2000 р. 

Структура стадій технології, %:     

• заготовча 28,0 32,0 23,8 30,0 

• механообробна 42,0 40,0 54,0 44,2 

• складальна 30,0 28,0 22,2 25,8 

Частка продукції, вироблю-
ваної за допомогою нових тех-
нологічних процесів, % 

 
 

20,97 

 
 

25,00 

 
 

16,00 

 
 

19,80 
Коефіцієнт рівня прогресив-
ності технології 

 
0,446 

 
0,482 

 
0,403 

 
0,447 

4.40 

4.41 

4.42 

4.43 

5.1 

5.2 
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1. Середнє значення коефіцієнтів і часток металорізального устаткування: 

а) продуктивності — 0,79; б) ремонтомісткості — 1,05; в) питомої мета-

ломісткості — 0,80; г) прогресивних видів — 0,15; д) технічно та еконо-

мічно застарілого — 0,63. 

2. Інтегральний показник технічного рівня групи металорізальних верста-

тів: а) токарних — 0,675; б) свердлильних — 0,663; в) фрезерних — 0,679; 

г) шліфувальних — 0,714; інших — 0,628. 

3. Інтегральний коефіцієнт технічного рівня всіх груп металорізальних ве-

рстатів — 0,671 (при максимально можливому коефіцієнті — 0,765). 
 

Рівень механізації та автоматизації виробництва: 

Показник 
Підприємства 

«Борець» «Катек» «Славутич» 

Ступінь охоплення персоналу 
механізованою працею, рік 

   

• базовий 0,56 0,52 0,49 

• прогнозований 0,67 0,57 0,61 
Частка продукції, вироблю-
ваної за допомогою автомати-
зованих засобів праці, рік 

   

• базовий 0,25 0,21 0,29 

• прогнозований 0,32 0,36 0,34 
Інтегральний коефіцієнт меха-
нізації та автоматизації, рік 

   

• базовий 0,452 0,412 0,421 

• прогнозований 0,548 0,497 0,516 

• індекс зростання 1,212 1,206 1,226 

 

Інтегральна оцінка стану технічного розвитку окремих ВАТ: 

Рік та індекс «Атлантис» «Верховина» «Зірка-Центр» 

Базовий  0,582 0,576 0,535 

Розрахунковий  0,632 0,626 0,616 

Індекс зростання 1,086 1,087 1,151 

 

1. Річна економія від зниження валових витрат на виготовлення гайок за 

допомогою холодновисадочного автомата — 163556 грн. 

2. Річний економічний ефект від запровадження нової технології виготов-

лення гайок — 42506 грн. 

3. Строк окупності інвестицій на придбання холодновисаджувальних ав-

томатів — 4,5 року. 
 

1. Загальна економія валових витрат унаслідок упровадження нової техно-

логії виготовлення стрем’янок — 200067 грн. 

2. Річний економічний ефект від застосування нового технологічного про-

цесу виготовлення стрем’янок — 180732 грн. 

3. Термін окупності інвестицій — 2,4 року. 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 
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1. Річна економія поточних витрат — 113461 грн. 

2. Річний економічний ефект — 106629 грн. 

3. Термін окупності інвестицій — 0,4 року. 
 

Річний економічний ефект від упровадження автоматизованої складально-

зварювальної лінії — 18472 грн. 
 

Економічно ефективнішим є другий варіант спорудження нового заводу, 

оскільки забезпечує менші зведені витрати на одиницю продукції. 
 

Економічно прийнятнішим є спорудження нового підприємства в регіоні 

«Південь» (Яблунівка). 
 

Більш ефективнішим треба визнати перший варіант реконструкції підпри-

ємства. 
 

Рівень ефективності реконструкції підприємства є досить високим, оскіль-

ки розрахунковий термін окупності інвестицій (2,9 року) значно менший 

за нормативний, а рентабельність вироблюваної після реконструкції про-

дукції збільшилась майже у 20 разів. 
 

Найефективнішим є третій варіант будівництва нового підприємства. 

 

Передбачене технічне переозброєння заводу залізобетонних виробів еко-

номічно не виправдане, оскільки розрахований строк окупності капі-

тальних вкладень перевищує нормативне його значення. 

 

Розрахункова абсолютна ефективність інвестицій у технічний розвиток вироб-

ничого об’єднання перевищує нормативне її значення (Еp = 0,3 > Ен = 0,2). 

 

За показником питомих зведених витрат і коефіцієнтами використання ви-

робничої потужності підприємства та прибутковості інвестицій проект ре-

конструкції й розширення діючого підприємства доцільно включити до 

титульного списку капітального будівництва галузі. 

 

Модернізацію технологічної лінії на деревообробному комбінаті треба ви-

знати ефективною за основними техніко-економічними показниками. 

 

Загальний економічний ефект від дострокового введення в дію новоспо-

рудженого комбінату — 4560 тис. грн. (9,5 % кошторисної вартості будів-

ництва об’єкта). 

 

1. По машині ТС-1260 економічно вигідними є капітальний ремонт і моде-

рнізація, суміщені в часі. 

2. По машині ФС-1540 економічно вигіднішим є варіант заміни її на нову 

аналогічного призначення. 

3. По машині ШС-2050 економічно виправданим є капітальний її ремонт. 
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Виробнича потужність чавуноливарного цеху: а) середньорічна величи-

на — 15575 т; б) приріст — 11,25 %; в) вихідна величина на початок на-

ступного року — 15660 т; г) коефіцієнт використання — 0,87. 

 

1. Виробнича потужність дільниці механічного цеху — 313728 деталей на рік. 

2. Обсяг випуску деталей на дільниці механічного цеху — 266669 деталей. 

 

Виробнича потужність механічного цеху (без «розшиття» вузьких 

місць) — 42347 виробів. 

 

1. Виробнича потужність металообробного цеху — 1971600 деталей. 

2. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності — 0,87. 

 

Виробнича потужність складальної дільниці — 968 одиниць продукції на рік. 

 

1. Величина виробничої потужності технологічної лінії по виготовленню 

м’яких куточків у IV кварталі розрахункового року — 152. 

2. Коефіцієнт використання виробничої потужності технологічної лінії — 0,82. 

 

Виробнича потужність підприємства і випуск продукції протягом трьох 

розрахункових років, тис. грн.: 

Показник 
Розрахунковий рік 

перший другий третій 

Виробнича потужність на 

початок року 

 

610 

 

630 

 

650 

Середньорічна величина ви-

робничої потужності 

 

604 

 

619 

 

640 

Випуск продукції з вироб-

ничої потужності 

 

483 

 

512 

 

597 

 

Виробнича потужність цехів металургійного комбінату, т: 

• доменного — 2795894; 

• сталеплавильного — 2947520; 

• прокатного — 6121434. 

 

1. Виробнича потужність ткацької фабрики — 8570,7 тис. м тканини. 

2. Коефіцієнт використання виробничої потужності ткацької фабрики — 0,91. 
 

Виробничі потужність і програма бавовняного комбінату «Дарина»: 

Показник 
Виробництво 

прядильне, кг ткацьке, м 

Виробнича потужність 693766 7582785 

Виробнича програма 624389 6824507 
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Розділ 6 

Тривалість операційного циклу обробки партії деталей за умови поєднання 

технологічних операцій: а) послідовного — 33 год 20 хв; б) паралель- 

ного — 6 год 56 хв; в) паралельно-послідовного — 10 год 14 хв. 
 

Тривалість циклу технологічних операцій за умови послідовного їх поєд-

нання — 25,5 хв. 
 

Тривалість циклу обробки деталей за умови застосування паралельного 

поєднання операцій — 18,5 хв. 
 

Тривалість циклу обробки деталей за умови паралельно-послідовного по-

єднання операцій — 18 хв. 
 

Скорочення тривалості циклу обробки партії деталей за умови переходу 

від послідовного до паралельно-послідовного поєднання операцій —  

187 хв (60 %). 
 

Тривалість технологічного циклу обробки партії деталей за умови поєд-

нання операцій: а) послідовного — 144 хв; б) паралельного — 66 хв; 

в) паралельно-послідовного — 84 хв. 

 

Тривалість технологічного і виробничого циклів обробки партії деталей: 

Вид руху деталей 
Технологічний цикл, 

хв 
Виробничий цикл, ка-
лендарних днів 

Послідовний  108,75 0,19 

Паралельний  66,25 0,13 

Паралельно-послідовний 66,25 0,13 

 

Тривалість виробничого циклу за умови послідовного виду руху деталей 

від операції до операції — 0,45 календарних днів. 
 

Тривалість технологічної обробки партії деталей при паралельному їх  

русі — 17 годин. 
 

Тривалість операційного (технологічного) і виробничого циклів передато-

чної партії деталей, год: 

Цикл 
Поєднання операцій 

послідовне паралельне 

Операційний (технологічний) 42,0 23,8 

Виробничий 57,1 33,4 

 

Тривалість технологічного циклу обробки деталей внаслідок удоскона-

лення технологічного процесу — 120 хв. 
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Розмір скорочення загальної тривалості технологічного циклу обробки де-

талей внаслідок об’єднання операцій — 9 хв. 

 
Тривалість технологічного циклу не зміниться, а виробничого циклу збі-

льшиться на 20,2 хв. 

 
Найменший вантажообіг має місце за умови другого (токарний → сверд-

лильний → фрезерувальний верстат) і четвертого (фрезерувальний → све-

рдлильний → токарний верстат) варіантів розташування устаткування на 

дільниці. 

 
Ритм конвеєра безперервно-потокової лінії — 32,5 хв. 

 
1. Такт потокової лінії — 2,19 хв. 

2. Загальна кількість робочих місць на потоковій лінії — 37. 

3. Облікова чисельність робітників, що працюють на лінії — 74 чол. 

4. Швидкість руху конвеєра — 0,68 м/хв. 

5. Довжина робочої частини конвеєра — 27,75 м. 

6. Тривалість технологічного циклу виготовлення деталей — 121,8 хв. 

 
Довжина конвеєра безперервно-потокової лінії — 6 м. 

 
Коефіцієнт завантаження робочих місць безперервно-потокової лінії: 

першого — 0,760; другого — 0,765; третього — 0,763. 

 
1. Такт безперервно-потокової лінії — 2,19 хв. 

2. Кількість робочих місць за операціями: першій — 5; другій — 4; тре- 

тій — 8. 

 
1. Такт переривчасто-потокової лінії — 1,12 хв. 

2. Ресурсні показники потокової лінії за окремими операціями: 

Показник 
Операція 

1 2 3 4 5 

Число робочих місць 0,80 0,98 1,70 3,90 3,90 

Чисельність робітників, чол.:      

• розрахункова 0,80 0,98 1,70 1,95 1,95 

• облікова 1 1 2 2 2 

Кількість верстатів, шт.:      

• розрахункова  0,80 0,98 1,70 3,90 3,90 

• реально діюча 1 1 2 4 4 

Коефіцієнт завантаження робіт-

ників у часі 

 

0,80 

 

0,98 

 

0,85 

 

0,98 

 

0,98 
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1. Такт конвейєрної лінії — 9,2 хв. 

2. Швидкість конвейєра — 0,54 м / хв. 

3. Довжина конвейєра — 100 м. 

4. Площа виробничої дільниці, на якій розміщено конвейєрну лінію, — 700 м2. 

 
Швидкість конвейєра (потокової лінії) — 1,25 м / хв. 

 
Ритм конвейєра (потокової лінії) — 34,5 хв. 

 
1. Робочий такт обробки деталей: А — 0,29 хв; Б — 0,58 хв; В — 0,44 хв. 

2. Тривалість обробки деталей кожного найменування, змін: А — 6; Б — 18; 

В — 18. 

 
1. Такт прямоточної лінії по обробці втулок — 1,23 хв. 

2. Кількість робочих місць (верстатів) за операціями: першій — 1; другій — 

1; третій — 3; четвертій — 2; п’ятій — 3. 

3. Коефіцієнт завантаження робочих місць: першого — 0,8; другого — 0,4; 

третього — 0,81; четвертого — 0,81; п’ятого — 1,02. 

 
1. Тривалість ремонтного циклу металообробного устаткування — 3,5 року. 

2. Тривалість міжремонтних періодів — 6 місяців. 

 
1. Тривалість ремонтного циклу металорізального верстата підвищеної то-

чності — 6 років. 

2. Тривалість міжремонтного періоду — 12 місяців. 

3. Періодичність технічного обслуговування — 6 місяців. 

 
1. Річний обсяг робіт ремонтно-механічного цеху — 42500 нормо-год. 

2. Середньооблікова чисельність ремонтників: слюсарів — 20 чол.; елект-

риків — 5 чол. 

 
1. Витрата свердел у поточному році — 770 штук. 

2. Потреба в свердлах на наступний рік — 1013 штук. 

 
1. Норма запасу інструменту на ЦІС — 150 штук. 

2. Обсяг замовлення інструменту — 125 штук. 

 
1. Точка замовлення (норма запасу) інструменту — 150 штук. 

2. Найбільший обсяг замовлення інструменту — 350 штук. 

 
Річна потреба підприємства у використовуваному виді інструменту — 

1975 штук. 

 
Кількість електрокарів для транспортування готової продукції на під-

приємстві — 5 штук. 
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Необхідна кількість для здійснення транспортних робіт: піддонів — 

2045 штук; електронавантажувачів — 8 одиниць. 

 

1. Коефіцієнт ритмічності випуску продукції — 0,583. 

2. Випуск продукції у третій декаді місяця — понад 80 %. 

 
 

Розділ 7 

Обсяг продукції у розрахунковому році, тис. грн.: товарної — 9200; вало-

вої — 10900; чистої — 4580; реалізованої — 8800. 
 

Прогнозовані обсяги різних видів продукції за можливими варіантами, 

тис. грн.: 

Вид продукції 
Варіанти 

перший другий 

Товарна 38300 40625 

Валова 38340 40775 

Чиста 21100 21445 

Реалізована 38540 40405 

 

1. Обсяг реалізованої продукції — 246500 грн. 

2. Валові витрати на виробництво (собівартість) реалізованої продукції — 

197200 грн. 
 

1. Валовий оборот текстильного комбінату за розрахунковий місяць — 

4670 тис. грн. 

2. Товарна продукція комбінату за місяць — 3640 тис. грн. 
 

Обсяг продукції підприємства, тис. грн.: валової — 66100; товарної — 

59500; реалізованої — 64000; чистої — 26775. 
 

Обсяг виробленої валової і товарної продукції приватної фірми — відпо-

відно 12055 і 11795 тис. грн. 

 

Прогнозований обсяг продукції НВО, тис. грн.: товарної — 77000; вало-

вої — 79500; реалізованої — 76950. 
 

Загальні обсяги (тис. грн.) і темпи динаміки (%) валової та товарної про-

дукції машинобудівного концерну за роками прогнозного періоду: 

Показник 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 

Товарна продукція 49346,5 

103 

59527,7 

124 

66010,9 

138 

69884,1 

146 

73930,7 

155 

Валова продукція 49846,5 

102,5 

58927,7 

121 

66110,9 

136 

69684,1 

143 

73830,7 

152 
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Оптимальна величина серії виробів — 6000 одиниць; кількість серій  

на рік — 3. 

 
Маркетинговий потенціал компанії ABSU — 4,1 бала (82 % максимально 

можливого рівня). 
 
Єдиний конкурент АТ «Фоком» на внутрішньому ринку — АТ «Полімер», 

рейтингова оцінка якого дещо вища (2,4 проти 2,35). 

 
Рівень і втрати від браку продукції, виторг від реалізації бракованих виро-

бів у взуттєвому об’єднанні: 

Показник  
Модель взуття 

Разом 
ВЧ-040 ВЖ-050 ЧД-120 

Фактичний рівень браку 

продукції, % 

 

0,40 

 

0,38 

 

0,27 

 

0,37 

Втрати від браку продук-

ції, грн. 

 

2295 

 

576 

 

115 

 

2986 

Виторг від реалізації не-

поправного браку, грн. 

 

2520 

 

1245 

 

756 

 

4521 

 
Економічний ефект від підвищення довговічності нового верстата —  

153,3 грн. 

 
1. Зведені витрати у сферах виробництва та експлуатації нового верста-

та — відповідно 6270 і 134436 грн. 

2. Народногосподарський ефект від використання нових верстатів — 

329320 грн. 

 

1. Річний економічний ефект від виготовлення і використання нового вер-

стата — 1881 грн. 

2. Величина народногосподарського ефекту за весь строк служби нового 

верстата — 18810 грн. 

3. Коефіцієнт народногосподарської ефективності підвищення якості го-

ризонтально-розточувального верстата — 0,42. 

 
1. Річна економія поточних витрат при започаткуванні варіантів виробни-

цтва електроламп, тис. грн.: другого — 990; третього — 2574. 

2. Критичні точки додаткових витрат на підвищення якості електроламп за 

варіантами: другим — 1188 тис. грн.; третім — 5544 тис. грн. 

 
1. Загальна економія від зниження витрат на ремонт усіх випущених верс-

татів за 5 років — 1755 тис. грн. 

2. Народногосподарський економічний ефект від підвищення довго-

вічності верстатів — 1255 тис. грн. 
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Економічна оцінка діяльності шинних підприємств з урахуванням якості 

продукованих автошин: 

Показник Росава-1 Росава-2 Росава-3 

Сумарний пробіг шин за рік, млн км 89040 96000 105840 

Додатковий пробіг шин, млн км × 6960 16800 

Натуральний еквівалент додаткового 
пробігу шин, штук 

 

× 

 
172500 

 
373333 

Річна сума одержаного прибутку:    

• грн. 61056000 68640000 81849600 

• % 100 112,4 134,1 

Витрата шин на 1000 км пробігу, грн. 3,43 3,25 3,22 

Народногосподарська економія від ви-
користання довговічніших шин, грн. 

 

× 

 
17280000 

 
22226400 

 

1. Річний збиток виробника нових верстатів — 519 тис. грн. 

2. Річний економічний ефект від використання нових верстатів — 725325 грн. 

3. Загальний (народногосподарський) ефект від підвищення якості коор-

динатно-розточувальних верстатів — 206325 грн. 
 

Оптимальна довговічність машини СТВ-25, за якої питомі зведені витрати 

досягають мінімальної величини — 6 років. 
 

Інтегральний індекс задоволення потреб споживачів за видами продукції: 

ваги побутові ДВП-5М — 1,02; ваги побутові НПП-2 — 0,87; ваги підлогові 

ДВП-130 — 0,71. Найвищою є конкурентоспроможність виробу ДВП-5М. 
 

Рівень конкурентоспроможності корпорацій: «Украгроекспорт» — 6,05 бала; 

«Укрімпекс» — 6,2 бала; «Продімпортторг» — 6,9 бала з 10 можливих балів. 
 

Рівень конкурентоспроможності фірм: Alcatel — 3,16; Attis Telecom — 

2,74; Kapsch — 2,94; Zucent Teсhnologies — 3,02; Panasonic — 2,66;  

Siemens — 2,94 бала (умов. од.). 
 

Рівень конкурентоспроможності підприємств: «Джерело» — 26,2 бала; 

«Старт» — 27,7 бала; «Явір» — 26,9 бала. 
 

 

Розділ 8 

Розрахункова чисельність основних виробничих робітників-відрядників — 

884 чол. 
 

Чисельність працівників збутової служби підприємства необхідно збіль-

шити на 2 чол. 
 

Розрахунковий коефіцієнт ціннісно-орієнтаційної єдності трудового коле-
ктиву — 0,8. 
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Розрахунковий коефіцієнт привабливості праці у виробничому підрозділі 

КЗАТ «Каштан» — 0,76. 

 
Інтегральний показник ділових якостей менеджера — 179 балів (при сере-

дньому та максимальному показниках, які становлять відповідно 147 і 245 

балів). 

 
Приріст обсягу виробництва продукції за рахунок зміни чисельності пер-

соналу в акціонерних товариствах «Промінь» і «Реверс» — відповідно на 3 

і 2,5 відсоткових пунктів. 

 
Пряме зменшення обсягу робіт будівельно-монтажного тресту, зумовлене 

плинністю кадрів — 4719600 грн. (6,9 %). 

 
Абсолютний (відносний) приріст виробництва продукції за рахунок: під-

вищення продуктивності праці — 389125 грн. (3,36 %); зміни чисельності 

персоналу — 420875 грн. (3,64 %). 

 
Можливе підвищення продуктивності праці на підприємстві у розрахунко-

вому році — 3,9 %. 

 
1. Рівень продуктивності праці в році: звітному — 10228 грн.; розрахунко-

вому — 10842 грн. 

2. Чисельність персоналу в розрахунковому році — 247 чол. 

 
Індекс підвищення продуктивності праці, розрахованої на основі: виро-

бітку продукції — 1,048; зниження трудомісткості вироблення продук-

ції — 1,047. 

 
Індекс динаміки продуктивності праці на окремих підприємствах: А — 

1,074; Б — 1,063; В — 1,056; Г — 1,061; у виробничому об’єднанні — 

1,065. 

 
Завдання щодо підвищення продуктивності праці й необхідному знижен-

ню трудомісткості продукції в об’єднанні «Весна», %: 

Виробничі підрозділи 
Зростання продук-
тивності праці 

Зниження трудо-
місткості продукції 

Головне підприємство 6,2 5,8 

Дочірня фірма № 1 9,0 8,3 

Дочірня фірма № 2 11,1 10,0 

Філія № 1 7,6 7,1 

Об’єднання «Весна» 7,3 6,8 
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Очікувані підвищення продуктивності праці (%) та умовне вивільнення 

робітників (чол.) внаслідок здійснення окремих заходів: 

Назва заходу 
Підвищення 
продуктив-
ності праці 

Умовне виві-
льнення робі-
тників 

Заміна устаткування на дільниці штампування 11,11 12 
Зменшення втрат робочого часу 2,25 19 
Заміна автокарів на електрокари 19,84 8 

 

Підвищення продуктивності праці в об’єднанні «Верстат» внаслідок уве-

дення в дію нового і модернізації діючого устаткування — 11,7 %. 
 

Динаміка (+, –) продуктивності праці внаслідок збільшення обсягу вироб-

ництва і зміни його структури, %: 

Структурні підрозділи 
об’єднання 

Збільшення обсягу ви-
робництва 

Зміна структури  
виробництва 

Фабрика № 1 + 3,9 – 12,4 

Фабрика № 2 + 4,2 – 5,3 

Фабрика № 3 + 9,4 + 2,4 

Об’єднання в цілому +4,6 – 4,9 
 

Можливе підвищення продуктивності праці (%) під впливом дії окремих 

чинників: 1) підвищення технічного рівня виробництва — 2,85; 2) роз-

витку кооперованих зв’язків — 2,75; 3) поліпшення використання робо-

чого часу — 1,0; 4) зниження втрат від браку продукції — 1,0; 5) інших 

чинників — 1,0. 
 

Необхідне підвищення продуктивності праці задля компенсації збільшен-

ня тривалості відпусток частини робітників — 0,4 %. 
 

Підвищення продуктивності праці внаслідок проведення автоматизації ви-

робництва продукції, — 96 %. 
 

Частка приросту обсягу валової продукції за рахунок підвищення продуктив-

ності праці й зміни чисельності працівників — відповідно 72 % та 28 %. 
 

Динаміка продуктивності праці та обсягу продукції за рахунок окремих 

чинників, %: 

Чинник 
Динаміка 

продуктивності 
праці 

обсягу  
продукції 

Зміна чисельності робітників × – 8,8 
Зміна кількості робочих днів – 3,5 – 3,3 
Збільшення тривалості робочої зміни + 0,5 + 0,5 
Збільшення середньогодинного ви-
робітку одного робітника 

 
+ 277,4 

 
+ 253,1 

Разом +274,4 + 241,5 
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Місячна заробітна плата членів бригади: Іваненка А. М. — 243,9 грн.; Пе-

тренка Б. М. — 271 грн.; Коваленка В. О. — 298,1 грн. 

 

Місячна заробітна плата робітника п’ятого розряду — 238,92 грн. 

 

Загальна сума заробітку робітника-відрядника — 424 грн. 

 

Загальна сума заробітку робітника за місяць — 177,45 грн. 

 

Загальна сума заробітної плати допоміжного робітника — 207,56 грн. 

 

Місячний заробіток робітника за умови застосування системи оплати 

праці: індивідуальної відрядної — 234,85 грн.; відрядно-преміальної —  

293,56 грн.; відрядно-прогресивної — 309,93 грн. 

 

1. Місячний заробіток виробничої бригади — 1073,3 грн. 

2. Частка тарифу в заробітній платі — 79,7 %. 

 

Виокремлена величина заробітку членів бригади: Петренка О. І. — 

196 грн.; Кучеренка В. П. — 219 грн.; Сидоренка А. М. — 215 грн. 

 

Річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства — 42035,4 грн. 

 

Загальний місячний заробіток спеціаліста — 205,05 грн. 

 

Сума місячної заробітної плати начальника відділу організації праці й за-

робітної плати підприємства — 519,36 грн. 

 

Загальний фонд заробітної плати підприємства на розрахунковий рік — 

12014983 грн. 

 

1. Фонд заробітної плати в окремі роки розрахункового періоду: пер-

ший — 32302 тис. грн.; останній — 34752 тис. грн. 

2. Коефіцієнти збільшення фонду заробітної плати в першому та останньо-

му роках розрахункового періоду — відповідно 1,021 і 1,098. 

 

Шкала розміру премії за економію наждачних кругів: 

Зниження нормативу витрат наждач-
них кругів, % 

Розмір премії у відсотках до тарифно-
го заробітку 

1 – 3 4,0 
4 – 6 5,5 

7 – 10 7,0 

 

Коефіцієнти ефективності системи преміювання для різних трьох рівнів 

перевиконання норм виробітку: 1) до 5 % — 0,68; 2) до 10 % — 0,67; 3) до 

25 % — 0,68. 
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1. Зниження трудомісткості складальних робіт — 15,2 %. 

2. Зростання продуктивності праці — 17,6 %. 

3. Умовне вивільнення чисельності робітників — 7 чол. 

4. Економія тарифного фонду заробітної плати — 3750 грн. (2,94 %). 

 

 

Розділ 9 

1. Кошторис витрат на виробництво — 14800 тис. грн. 

2. Зниження питомих витрат на виробництво (в розрахунку на 1 грн. виру-

чки від реалізації продукції) — 3,38 %. 
 

1. Кошторис витрат на виробництво у базисному і розрахунковому ро-

ках — відповідно 18800 і 20021 тис. грн. 

2. Собівартість валової продукції — 17740 і 18910 тис. грн. 

3. Повна собівартість товарної продукції — 18320 і 19464 тис. грн. 
 

1. Абсолютна величина витрат на виробництво пральних машин: пря-

мих — 347,5 грн.; непрямих — 145,85 грн. 

2. Собівартість пральної машини: виробнича — 420,85 грн.; повна — 

493,35 грн. 

3. Відсоткове співвідношення прямих і непрямих витрат у структурі пов-

ної собівартості пральної машини — 70,4 та 29,6 %. 
 

1. Кошторис витрат на виробництво у двох суміжних роках — 72969 і 

76641,05 тис. грн. 

2. Загальні витрати на виробництво валової продукції — 69669 і 

73445,05 тис. грн. 

3. Повна собівартість товарної продукції — 70509 і 74137,25 тис. грн. 

4. Витрати на 1 гривню товарної продукції — 0,82 і 0,78 грн. 
 

1. Собівартість товарної продукції розрахункового року, виходячи з рівня 

питомих витрат у звітному році — 25670 тис. грн. 

2. Сумарна економія витрат на виробництво товарної продукції під впли-

вом дії окремих груп чинників — 500 тис. грн. 

3. Собівартість товарного випуску розрахункового року з урахуванням 

економії витрат і зміни цін — 25076 тис. грн. 

4. Витрати на 1 грн. товарної продукції та відсоток їх зниження у розраху-

нковому році — 82,4 коп. і 3,06 %. 
 

Очікувана калькуляція одиниці продукції А — 10,89 грн. 
 

Собівартість 1 т продуктів, вироблених з комплексної сировини, грн.: 

• пек кам’яновугільний — 390,6; 
• мастило антраценове — 391,3; 
• мастило знефенолене — 389,8; 
• мастило поглинальне — 392,7; 
• нафталін стовідсотковий — 390,3. 

8.37 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 



 319

Собівартість 1 т продукції, виготовлюваної внаслідок товарообмінної операції 

(бартеру): соняшникової олії — 441,9 дол. США; шроту — 41,3 дол. США. 

 

Можливий рівень зниження собівартості річного випуску виробу А за ра-

хунок зростання обсягу виробництва — 1,41 %. 

 

Витрати на 1 грн. товарної продукції і відсоток їх зниження порівняно з 

базисним періодом — 82,2 коп. (4,75 %). 
 

Відносне зниження собівартості продукції за рахунок випереджаючих те-

мпів зростання продуктивності праці порівняно зі збільшенням заробітної 

плати — 2,2 %. 
 

1. Повна собівартість одиниці виробу — 57,23 грн. 

2. Відпускна ціна одиниці продукції — 65,81 грн. 
 

Точка беззбитковості виробництва продукції — 471900 одиниць. 
 

1. Точка беззбитковості продукування виробу — 4445 од. 

2. Додатковий розмір прибутку внаслідок скорочення поточних витрат — 

38000 грн. (20 %), 

 

Критичний обсяг реалізації продукції підприємствами за умови ситуації 

(господарювання), що склалася тепер і зміниться через два роки, тис. грн.: 

Ситуація 
Державне підприємство 

«Оріана» «Ровента» «Юніон» 

Ситуація, що склалася тепер 81191 106133 115042 

Ситуація, що зміниться через два роки 107987 144727 159459 

 

Мінімальний обсяг беззбиткового виробництва — 70000 одиниць продукції. 
 

Приріст критичного обсягу випуску продукції внаслідок зміни ціни на ви-

хідну сировину — 894 од. (53,6 %). 
 

Зменшення критичного обсягу виробництва продукції під впливом підви-

щення її продажної ціни — 1780 од. (12,5 %). 
 

Збільшення величини критичного обсягу вироблюваної продукції через 

збільшення постійних витрат і зниження продажної ціни — 4429 од. (40,3 %). 
 

Критичний обсяг виготовлення пральних машин-автоматів «Либідь», пе-

ревищення якого зможе забезпечити прибутковість нового виробницт-

ва, — 64886 штук. 
 

Абсолютна величина покриття, яка має включатися у зворотну калькуля-

цію нового товару М-2 — 10 дол. США. 
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Максимально можлива відпускна ціна постачальника на імпортну продук-

цію — 38,55 грн. 
 

Максимально допустима ціна на імпортні відеокамери — 375 грн. 
 

1. Середньозважені валові витрати на виробництво нового виробу — 697,4 грн. 

2. Проектна величина продажної ціни нового виробу — 816 грн. 
 

1. Питома ефективність нового силового трансформатора, що характеризує 

співвідношення економічного ефекту і базової продажної ціни — 30,4 %. 

2. Надбавка до базової ціни: абсолютна — 955,4 грн.; відносна — 8,3 %. 
 

1. Прогнозна собівартість нової моделі верстата з ЧПУ — 27701 грн. 

2. Гранична ціна нової моделі верстата з ЧПУ — 31579 грн. 

3. Коефіцієнт здешевлення виготовлення нової моделі верстата з ЧПУ — 0,75. 
 

Відпускна ціна: рефрактометра ручного РР-2 — 192 грн.; холодильника-

бара — 384 грн. 
 

Зниження продажної ціни виробу є економічно доцільним, оскільки забез-

печує збільшення прибутку на 440 грн. 

 

 

Розділ 10 

Фінансовий план підприємства «Вавилон» на поточний рік, тис. грн.: 

Показник 
Квартали 

Разом 
I II III IV 

Надходження      

Запас грошових коштів на по-

чаток року 

 

120 

 

— 

 

— 

 

— 

 

120 

Збільшення власного капіталу — — 1000 — 1000 

Реалізація товарів на умовах 

тримісячного кредиту 

 

9042 

 

9427 

 

10852 

 

12577 

 

41898 

Разом 9162 9427 11852 12577 43018 

Платежі      

Збільшення товарного запасу — — 1010 — 1010 

Поточна закупівля товарів на 

умовах тримісячного кредиту 

 

5607 

 

5846 

 

6730 

 

7799 

 

25982 

Поновлювані постійні витрати 3015 3015 3015 3015 12060 

Відсотки 110 110 110 110 440 

Устаткування — — — 600 600 

Банківська заборгованість — — — 400 400 

Особисте споживання власника 50 50 50 50 200 

Разом 8782 9021 10915 11974 40692 
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Необхідні підприємству власні та позикові кошти: 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 

Власні кошти, тис. грн. 20000 18596 20000 

Позикові кошти, тис. грн. 2612 5800 2859 

Співвідношення власних і 

позикових коштів 

 

87 : 13 

 

69 : 31 

 

86 : 14 

 
Величина власного капіталу фірми на кінець розрахункового року — 

1060 тис. грн. 

 
Коефіцієнт зростання доходу цеху — 1,22. 

 
Сума чистого прибутку підприємства — 630 тис. грн. Вона є цілком доста-

тньою для самофінансування. 

 
Маса прибутку підприємства: валового (балансового) — 881 тис. грн.; чис-

того — 616,7 тис. грн. 

 
Балансовий прибуток підприємства — 2285 тис. грн. 

 
1. Чистий прибуток від комерційної діяльності компанії «Інтеркобо» — 

139175 дол. США. 

2. Рентабельність товарообмінних операцій за прибутком: валовим — 

26,9 %; чистим — 18,8 %. 

 
Загальна сума зароблених філією компанії коштів — 1916,25 дол. США. 

 
Показники прибутковості діяльності спільного підприємства «Україна-

Юніон» у розрахунковому періоді (абсолютні — дол. США; відносні — %): 

Показник 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Прибуток:    

• валовий  288387 305613 259308 

• операційний 196187 211813 163208 

• чистий 137331 148269 114246 

Коефіцієнт прибутку (% до обсягу продажів):    

• валового 46 46 34 

• операційного 31 32 21 

• чистого 22 22 15 
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Обсяг оподатковуваного, чистого і реінвестованого прибутку окремих 

підприємств у звітному році (абсолютний — тис. грн.; відносний — %): 

Показник 
Підприємство 

«Десна» «Росинка» «Ятрань» 

Прибуток до оподаткування 6900 12010 10030 

Податок на прибуток 2070 3603 3009 

Чистий прибуток 4830 8407 7021 

Можлива сума реінвестованого 

прибутку 

 

2890 

 

5127 

 

4201 

Частка реінвестованого прибут-

ку в загальній його сумі 

 

41,9 

 

42,7 

 

41,9 

 

1. Валовий дохід підприємства за звітний рік — 1175500 грн. 

2. Валові витрати підприємства — 874300 грн. 

3. Скоригований валовий дохід (сума прибутку до оподаткування) — 

301200 грн. 

4. Сума податку на прибуток — 90360 грн. 
 

1. Загальна сума одержаного підприємством прибутку — 1600000 грн. 

2. Рівень рентабельності вироблюваної продукції — 20 %. 
 

Приріст прибутку підприємства: абсолютний — 39168 грн.; відносний — 59 %. 
 

1. Прибуток фірми за звітний рік: валовий — 1800 тис. грн.; чистий (за 

вирахуванням ПДВ і відсотків) — 600 тис. грн. 

2. Рентабельність, %: а) виробничих фондів — 18,2; б) сукупних активів — 

19,8; в) власного капіталу — 17,6; г) продукції — 9,9; д) виробництва — 35,3. 
 

Підприємцю економічно вигідніше керувати діяльністю власної фірми, 

оскільки можна одержувати додатковий річний чистий дохід у розмірі 

16,2 тис. грн. 
 

Дохідність 1 акції в окремих компаніях за умови різної прибутковості, коп.: 

Варіант одержання прибутку 
Компанія 

«Людмила» «Текс» «Хвиля» 

Перший (1000 тис. грн.) 5,0 5,8 0 

Другий (2000 тис. грн.) 12,0 11,7 14,0 

Третій (3000 тис. грн.) 19,0 21,0 17,0 

 

Необхідний обсяг реалізації продукції для забезпечення обумовленого ро-

зміру чистого прибутку — 44643 грн. 
 

Найефективніший варіант ведення бізнесу — шостий, який забезпечува-

тиме порівняно з іншими більший прибуток (100 тис. грн.). 
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Рентабельність виробів, виготовлюваних акціонерним товариством, %: 

Показник 
Виріб 

У середньому за 

всіма виробами 
А Б В Г 

Рентабельність, яка об-

числена за звичайною 

методикою 

     

• 1999 рік 19,04 21,43 22,45 16,67 19,5 

• 2003 рік 27,91 23,29 35,42 29,31 28,1 

Рентабельність, яка об-

числена без урахування 

матеріальних витрат 

     

• 1999 рік 53,33 68,18 61,11 45,45 56,2 

• 2003 рік 80,00 73,91 106,25 77,27 81,2 

 
1. Рівень загальної рентабельності виробництва у році: базисному — 

23,2 %; звітному — 25,2 %. 

2. Зростання рентабельності за рахунок збільшення прибутку в розрахунку 

на 1 грн. товарної продукції — 5,15 %. 

3. Зменшення рентабельності за рахунок зростання фондомісткості проду-

кції 3,15 %. 

4. Відносне збільшення прибутку за рахунок: зниження валових витрат — 

24 %; збільшення обсягу реалізації — 11,4 %. 

 
Найбільший рівень рентабельності (54,9 %) забезпечить перехід до вироб-

лення набору меблів для дачі. 

 
1. Рівень рентабельності продукції, необхідний для забезпечення обумов-

леного розміру збільшення прибутку — 28 %. 

2. Обсяг реалізації продукції, потрібний для досягнення обумовленого рі-

вня рентабельності основного капіталу — 12,75 млн грн. 

3. Необхідний обсяг скорочення поточних витрат задля забезпечення очі-

куваного рівня рентабельності продукції — 1,7 млн грн. 

 
1. Число оборотів акціонерного капіталу за рік — 4. 

2. Рівень рентабельності: а) акціонерного капіталу — 40 %; б) обсягу про-

дажу продукції — 10 %. 

 
1. Дохід фірми після вирахування відсотка за борг — 12500 грн. 

2. Економічний ефект фінансового важеля — 0,05. 

3. Диференціал фінансового важеля (фінансового лівериджу) — 0,10. 

4. Коефіцієнт плеча фінансового важеля — 0,5. 
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1. Збільшення рентабельності продукції для забезпечення заданого приро-

сту прибутку — 0,8 %. 

2. Зростання рівня рентабельності продукції за рахунок збільшення при-

бутку і зменшення валових витрат на виробництво — 13 %. 

 
Змінений рівень рентабельності: а) виробництва — 20,1 %; б) продук-

ції — 55,6 %; в) основного капіталу — 57,1 %; г) оборотного капіталу — 

30,9 %; 

 
Чистий прибуток і рентабельність активів (капіталу) фірми у двох суміж-

них роках: 

 

Показник 
Рік 

звітний розрахунковий 

Чистий прибуток:   

• тис. грн. 600 1095,6 

• %  100 182,6 

Рентабельність, %:   

• сукупних активів 18,0 27,1 

• власного капіталу 15,0 25,4 

 
1. Відношення заборгованості до власного капіталу — 140 %. 

2. Щоб загальна заборгованість не перевищувала 120 %, компанія Альфа 

повинна обмежити використання лише 5 мільйонів фунтів стерлінгів. 

 
Коефіцієнт фінансової стабільності фірми в році: звітному — 3,62; розра-

хунковому — 3,88. 

 
Необхідний обсяг продажу продукції, спроможний забезпечити: 1) обсяг 

виробництва без збитків — 100000 одиниць; 2) досягнуту в попередньому 

році величину прибутку — 125000 одиниць. 

 
1. Коефіцієнт поточної ліквідності активів підприємства — 1,398. 

2. Сума нерозподіленого прибутку — 18887 тис. грн. 

 
1. Необхідний обсяг реалізації виробів, спроможний забезпечити обумов-

лений розмір прибутку, — 2358 од. 

2. Величина валових витрат задля забезпечення 20 % рентабельності про-

дукції — 400000 грн. 

 
Показники фінансового стану виробничого підприємства «Продмаш» у 

звітному році: 
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Виокремлений показник 
Звітний рік 

початок кінець 

Прибутковість, %   
• Прибутковість власного капіталу 35,7 33,9 
• Прибутковість усіх активів 22,2 21,0 
• Валова прибутковість продажу продукції 19,0 19,4 

Ліквідність і платоспроможність   
• Коефіцієнт загальної ліквідності 4,09 3,31 
• Коефіцієнт термінової ліквідності 1,27 1,32 
• Коефіцієнт платоспроможності 3,15 2,40 

Фінансова стійкість (стабільність)   
• Коефіцієнт фінансової незалежності 0,760 0,740 
• Коефіцієнт залучення довгострокових позикових коштів 0,210 0,216 
• Коефіцієнт покриття платежів з фіксованим термі-
ном виплат 

 
1,997 

 
2,025 

Стан акціонерного капіталу   
• Прибутковість однієї акції, грн. 1,086 1,058 
• Співвідношення ринкової ціни і дохідності однієї 
акції, коефіцієнт 

 
1,84 

 
1,89 

• Співвідношення ринкової і номінальної ціни акцій, 
коефіцієнт 

 
2,0 

 
2,0 

 

Річний випуск продукції, що забезпечує прибуткове виробництво — 636 одиниць. 
 

1. Відносне зменшення чисельності персоналу — 5,4 %. 
2. Економія фонду заробітної плати разом з відрахуванням на соціальне 
страхування — 5,7 %. 
3. Зростання продуктивності праці — 5,7 %. 
4. Зниження валових витрат на виробництво продукції — 9,7 %. 
5. Коефіцієнт зростання маси прибутку — 1,384. 
6. Приріст рентабельності продукції — 10,35 %. 
 

Зіставлення очікуваних і фактичних значень показників ефективності ви-
робничо-господарської діяльності державного підприємства «Металіст»: 

Показник 
Значення показника Індекс  

показника очікуване  фактичне 
Рівень задоволення потреб ринку, % 39,6 40,0 1,01 
Коефіцієнт зростання:    

• валового прибутку × × 1,019 
• чистого прибутку × × 0,974 

Рентабельність:    
• виробництва, % 19,4 20,0 1,03 
• продукції, % 23,8 24,1 1,01 

Продуктивність праці, грн./чол. 27926 28665 1,03 
Фондовіддача за обсягом, грн.:    

• продукції 2,105 2,12 1,01 
• валового прибутку 0,40 0,41 1,025 

Матеріаломісткість продукції, грн. 0,52 0,50 1,04 
Зарплатомісткість продукції, грн. 0,137 0,129 1,062 
Зарплатовіддача, грн. 7,28 7,73 1,062 
Поточні витрати на 1 грн. товарної 
продукції, коп. 

 
80,8 

 
80,6 

 
1,002 

Інтегральний індекс підвищення 
ефективності виробництва 

 
× 

 
× 

 
1,023 
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Частка приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва 

у ВАТ: «ДОК-2» — 64,2 %; «Іскра-прима» — 71,9 %. 

 
Вартість фірми за частки позикового капіталу: 0,3 — 848330 грн.; 0,5 — 

858330 грн.; 0,67 — 866670 грн. 

 
1. Правильною буде реорганізація підприємства, оскільки його еконо-

мічна вартість (450 млн грн.) перевищує ліквідаційну. 

2. Рішення арбітражного суду щодо ліквідації підприємства буде правиль-

ним, оскільки його економічна вартість менша за ліквідаційну. 

 
Окремі показники для визначення ймовірності банкрутства виробничого 

об’єднання «Резонанс-М»: 

Показник 
Варіанти прогнозу 

перший другий третій 

Коефіцієнт поточної ліквідності активів 1,96 2,39 2,02 

Частка позикових коштів у загальній ве-

личині пасиву 

 

0,44 

 

0,38 

 

0,43 

Спеціальний коефіцієнт Z, обчислений із 

застосуванням двофакторної моделі 

 

– 2,237 

 

– 2,734 

 

– 2,307 

 
1. Коефіцієнт Z за системою Альтмана — 0,0307. Фірма — банкрут. 

2. Черговість задоволення претензій кредиторів: а) зобов’язання перед 

працівниками підприємства-банкрута; б) вимоги податкової адміністрації; 

в) не забезпечені заставою вимоги кредиторів; г) вимоги щодо повернення 

внесків до статутного фонду підприємства та виплат за акціями акціоне-

рам; д) усі інші борги. 
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