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Вступ 
 
Курс “Основи економічної діяльності підприємства” є одним із основних 

нормативних курсів, що посідає провідне місце у підготовці фахівців з 
економіки різних спеціальностей.  

Вивчення курсу “Основи економічної діяльності підприємства” тісно 
пов‘язане з вивченням інших дисциплін: “Економічна теорія” (зокрема, з 
таким її розділом, як “Мікроекономіка”), “Економічна статистика”, 
“Бухгалтерський облік”, “Організація виробництва”, “Економіка праці”, 
“Маркетинг” , Менеджмент та інші. 

Мета і завдання предмету: вивчення основних розділів прикладної 
економіки, принципів організації та ефективності господарювання на рівні 
основної ланки суспільного виробництва, сформування необхідної 
сукупності теоретичних та практичних знань з управління ринкової 
економіки. 

Предмет дисципліни базується на пізнанні та свідомому використанні 
економічних законів та закономірностей функціонування і розвитку 
суспільного виробництва. Цей предмет розкривається в таких ключових 
питаннях: теорія і практика господарювання; формування та використання 
виробничого потенціалу; взаємодія всіх видів ресурсів; організація та 
ефективність господарської діяльності підприємства за умов ринкової 
економіки. 

Мета – надати майбутнім спеціалістам  усіх фахових спрямувань ґрунтовні 
знання та необхідні практичні навики з основних розділів прикладної 
економіки і, зокрема, з планування, організації і забезпечення ефективності 
господарювання на рівні підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Зміст тем згідно тематичного плану (програма курсу)„Основи 
економічної діяльності підприємства” 

 
 

Тема 1. Підприємство як суб‘єкт господарювання. 
 

Поняття підприємства як основної організаційної ланки народного 
господарства. Мета і цілі діяльності підприємства. Головні напрямки 
діяльності підприємства. 

Класифікація підприємств за різними ознаками: за сферою діяльності; за 
формами власності; за юридичним статусом та формою господарювання; за 
кількістю працюючих та обсягами реалізації та іншими ознаками. 

Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми об‘єднання 
підприємств та організацій: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, 
холдінги, промислово-фінансові групи тощо. Мета їх створення та 
особливості діяльності. 

Життєвий цикл підприємства (створення і реєстрація, господарська 
діяльність, структурні зміни, криза та банкрутство, реорганізація та 
ліквідація).  

Законодавчі та нормативні акти, що регулюють діяльність підприємств.  
Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, їх основні 

положення. Статут підприємства, Генеральна тарифна угода, колективний 
договір та інші правові документи. 

 
 
 

Тема 2. Підприємницька діяльність суб‘єктів господарювання. 
 
Підприємницька діяльність як основна форма господарювання.  
Принципи, форми, типи і моделі підприємницької діяльності. Франчайзинг 

як особлива форма організації підприємництва. Виробнича та посередницька 
діяльність. Активізація та державна підтримка підприємницької діяльності в 
Україні. 

Міжнародний бізнес: поняття, суб‘єкти, типи та види. Форми міжнародної 
підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі міжнародного 
бізнесу. Тенденції та проблеми створення та розвитку підприємств в Україні. 



 
 

Тема 3. Структура і управління підприємством 
Структура підприємства. Поняття і вплив структури підприємства на 

ефективність його функціонування. Виробнича структура підприємства. 
Типи виробничої структури. Характеристика загальної структури 
підприємства. 

Управління підприємством. Загальне поняття управління підприємством. 
Принципи та методи управління підприємством. Основні функції управління. 

Організаційна структура управління підприємством. Типи організаційних 
структур управління.  

Тема 4. Персонал 
Поняття трудових ресурсів, кадрів, персоналу підприємства. Категорії 

персоналу. Особливості структури персоналу різних типів підприємств.  
Визначення показників чисельності працівників. Розрахунки по 

чисельності. Оптимізація структури та чисельності працівників 
підприємства. 

Кадрова політика. Система формування та підготовки кадрів для 
підприємства. Форми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 
Політика працевлаштування та сприяння зайнятості. 

Продуктивність праці. Економічна категорія продуктивності праці. Методи 
визначення та розрахунку продуктивності праці. Класифікація факторів 
зростання продуктивності праці. Система розрахунків можливого зростання 
продуктивності праці.  

 
Тема 5. Матеріальні активи (виробничі засоби) 

Характеристика виробничих засобів, іншого майна. Виробничі засоби, їх 
складові частини. Характерні ознаки та визначення основних і оборотних 
виробничих засобів як економічних категорій. Майно (матеріальні цінності) 
соціального призначення.  

Класифікація, структура та оцінка основних виробничих засобів (засобів). 
Класифікація основних виробничих засобів. Видова (технологічна) та вікова 
структура основних засобів, тенденції у її динаміці. Оцінка основних засобів 
за первісною, відновною та залишковою вартістю. 

Відтворення основних виробничих засобів. Характеристика процесу 
відтворення основних засобів. Фізичне (матеріальне) та економічне 
спрацювання основних засобів. Техніко-економічне старіння  засобів праці та 
його наслідки. Строк функціонування засобів праці та їх оптимізація. 
Амортизація основних засобів. Норми амортизації на реновацію (повне 



відновлення) основних засобів. Методи амортизації. Ремонт основних 
виробничих засобів. Види ремонту. Джерела фінансування ремонтних робіт. 

Виробнича потужність. Поняття та види виробничої потужності. Фактори, 
що впливають на виробничу потужність. Визначення потужності 
підприємства.  

Ефективність використання та відтворення основних виробничих засобів і 
потужностей. Економічне та соціальне значення підвищення ефективності 
відтворення та використання основних виробничих засобів. Показники 
ефективності. Шляхи підвищення ефективності використання основних 
виробничих засобів, потужностей. 

Оборотні виробничі засоби (фонди). Елементний склад оборотних 
виробничих засобів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів 
власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх 
періодів. Показники та шляхи кращого використання сировини, матеріалів, 
палива тощо. 

Тема 6. Нематеріальні активи (нематеріальні ресурси) 
Поняття, види та особливості нематеріальних ресурсів. Об`єкти 

промислової власності, об’єкти захищені авторськими та суміжними 
правами.  Характеристика інших нематеріальних ресурсів. Інформаційні 
системи, їх роль. 

Нематеріальні активи. Основні риси та особливості. Оцінка і знос 
нематеріальних активів. 

 
Тема 7. Фінанси підприємства 

Види та джерела формування фінансових ресурсів (обігових коштів та 
інвестицій).  

Обігові кошти. Визначення та  складові елементи обігових коштів, їх 
структура за сферами обслуговування. 

Нормування власних обігових коштів. 
Показники та шляхи прискорення оборотності обігових коштів. 
Інвестиції: визначення, структура і напрямки використання. Поняття та 

види інвестицій. Реальні капітальні інвестиції. Елементний склад та 
технологічна структура капітальних інвестицій.   Обчислення загального 
обсягу капітальних  інвестицій за проектно-кошторисною документацією. 
Економічна ефективність капітальних інвестицій. Шляхи підвищення 
ефективності використання капітальних інвестицій. 

 
Тема 8. Інноваційні процеси 

Загальна характеристика та окремі види інноваційних процесів.  



Науково-технічний прогрес, основні його напрямки. Прогресивні базові 
технології: синтетичні, композиційні та надчисті матеріали. Автоматизація і 
комп`ютеризація виробництва (процесів управління). 

Технічний розвиток підприємства. Оцінка та показники технічного 
розвитку. 

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

Ефективність нововведень. Показники економічного ефекту від 
впровадження технічних нововведень, технологій, засобів та предметів праці 
та споживання. 

Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. 
 

Тема 9. Виробничий процес і  його організація 
Структура і принципи організації виробничого процесу. Виробничий процес 

- основа діяльності підприємства. Складові елементи виробничого процесу. 
Основні, допоміжні та обслуговуючі процеси, їх призначення і особливості. 
Виробничий процес як сукупність виробничих операцій. Дискретні та 
безперервні виробництва. 

Принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізація, 
паралельність, безперервність, пропорційність, прямоточність, ритмічність, 
автоматичність, гнучкість, гомеостатичність.  

Організаційні типи виробництва: одиничний, серійний, масовий  типи. 
Діалектика розвитку типів виробництва. Вплив типу виробництва на його 
ефективність. 

Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл і його 
структура. Обчислення тривалості виробничого циклу. Залежність тривалості 
виробничого циклу від величини партій виробів і способу поєднання 
технологічних операцій. Економічне значення і напрямки скорочення 
тривалості виробничого циклу. 

Методи організації виробництва. Потоковий і непотоковий методи 
організації виробництва. Особливості потокового виробництва і його 
різновиди: одинично-технологічні, предметно-групові. Організаційно-
технологічні умови застосування непотокових методів організації 
виробництва, їх економічна оцінка. 

Ознаки потокового  виробництва, його різновиди. Переваги і недоліки 
потокового виробництва. Тенденції його розвитку. Автоматизація 
виробництва, створення гнучких автоматизованих виробничих систем. 

 
Тема 10. Інфраструктура 



Поняття, види, значення інфраструктури. Виробнича інфраструктура 
підприємства, соціальна інфраструктура. 

Система технічного обслуговування: ремонтне господарство, 
інструментальне господарство, внутрішньовиробничий транспорт, 
енергетичне господарство, складське господарство підприємства. 

Капітальне будівництво. Поняття, заклади планування капітального 
будівництва та введення в дію виробничих потужностей. Зміст і організація 
проектування виробничих об`єктів. Підрядний та господарський спосіб 
ведення будівельно-монтажних робіт. 

Соціальна діяльність. Соціальна функція підприємства. Види соціальної 
діяльності підприємства та їх забезпечення. 

 
Тема 11. Планування 

Загальна характеристика: значення, зміст, завдання планування. Межі 
планування.   

Причини невдач планування. 
Принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування. 
Стратегічне планування: суть та призначення. Процес стратегічного 

планування: вибір місії, цілі, оцінка і аналіз зовнішнього середовища, вибір 
стратегічних альтернатив: виживання,  стабілізація, зростання, скорочення.  

Функціональні субстратегії. Сучасні проблеми розвитку системи 
стратегічного планування. 

Бізнес-план підприємства: суть і призначення. Етапи розробки бізнес-
плану.  

Структура і зміст бізнес-плану. Оформлення і стиль. 
Тактичне і оперативне планування. Відмінність тактичного планування від 

стратегічного. Зміст і можливі розділи тактичних планів, їх загальна 
характеристика. 

Оперативне планування: суть і завдання. Розробка оперативних планів та 
графіків виробництва. Системи оперативного планування. Проблеми 
удосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи 
господарювання.  

 
Тема 12. Виробництво продукції (послуг),  

її якість і конкурентоспроможність 
Загальна характеристика продукції, її класифікація і вимірники. 

Номенклатура і асортимент продукції. Валова, товарна, чиста і реалізована 
продукція.  



Виробнича програма, схема її формування. Вплив маркетингової 
діяльності на формування програми випуску продукції (послуг). Ресурсне 
обґрунтування виробничої програми.  

Змістовна характеристика матеріально-технічного забезпечення (МТЗ). 
Форми і системи МТЗ. Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріалів 
та їх регулювання. Оптимізація партій поставки матеріалів.  

Якість продукції (послуг) як економічна категорія. Показники і методи 
оцінки якості продукції (послуг). Поняття й визначення рівня 
конкурентоспроможності  продукції вітчизняних підприємств на ринку. 
Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників. 

Стандартизація продукції. Наявні стандарти в Україні, сфери їх 
застосування. Сертифікація продукції, її економічне значення. Види 
сертифікації. Міжнародні системи сертифікації. Економічна і соціальна 
ефективність стандартизації та сертифікації продукції. Державний нагляд за 
дотриманням вимог стандартів. 

 
Тема 13. Мотивація і оплата праці 

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової 
діяльності. Методи мотивації трудової діяльності: прямі і непрямі  
економічні, неекономічні (моральні).  

Поняття оплати праці. Основна і додаткова оплата праці. Сучасна 
державна політика оплати праці. 

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система оплати праці. Форми і 
системи оплати праці робітників. Оплата праці керівників, спеціалістів і 
службовців.  

Нетарифна система оплати праці. Фонд оплати праці, його склад.  
Участь працівників підприємства в його прибутках (доходах). 

Характеристика та ефективність окремих систем участі працівників у 
прибутках. Зарубіжний та вітчизняний досвід участі працівників у прибутках 
та власності приватизованих підприємств. 

 
Тема 14. Витрати та ціноутворення на продукцію (послуги) 

Загальна характеристика витрат як комплексного економічного показника. 
Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками: ступенем 
однорідності, зв`язком з обсягом виробництва, способом обчислення на 
одиницю продукції.  

Собівартість продукції як  показник ефективності виробництва. Зміст і 
методи обчислення кошторису виробництва. Розрахунок кошторису 



виробництва за окремими економічними елементами. Собівартість валової,  
товарної та реалізованої продукції. 

Калькуляція та її місце в економічних розрахунках. Типова номенклатура 
калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей.  

Поняття, роль і функції ціни. Види цін та сфери їх застосування. 
Методологія ціноутворення. Цінова політика підприємства. 

Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні. 
 

Тема 15. Фінансово-економічні результати діяльності 
Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу). 
Валовий прибуток (доход) та чистий прибуток (доход). 
Розподіл чистого прибутку на підприємстві. 
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 

підприємства.  
Види рентабельності. Обчислення рентабельності виробничих засобів; 

сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність окремих 
виробів. Способи підвищення рентабельності на підприємствах різних 
галузей України. 

Суть, важливість та методичні підходи до оцінки загального, фінансово-
економічного стану підприємства. Оцінка прибутковості, ліквідності, 
оборотності, стабільності та ділової активності.  

 
Тема 16. Інтегральна ефективність діяльності 

Економічна суть ефективності виробництва, господарської діяльності 
підприємства. Характеристика видів ефективності. Принципи формування 
системи показників ефективності діяльності. Система показників 
ефективності виробництва: узагальнюючих, ефективності використання 
персоналу, виробничих засобів, фінансових коштів. Вимірювання 
економічної ефективності ресурсів і витрат. 

Класифікація чинників зростання ефективності виробництва за різними 
ознаками: видами витрат і ресурсів; напрямками розвитку та вдосконалення 
виробництва; місцем в реалізації, в системі управління виробництвом. 
Внутрішні та зовнішні чинники. Сучасні напрямки ефективного 
використання окремих видів виробничих ресурсів. 
 
 

 
 



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання самостійної роботи 

з дисципліни “Основи економічної діяльності підприємства “ 
 

1. Загальні положення. 
 

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності 
переміщується до основної ланки економіки - підприємства, де створюється 
потрібна суспільству продукція, виконуються необхідні різноманітні 
послуги. Організація  ефективної діяльності  підприємства вимагає  глибоких 
економічних знань, бо в умовах ринкової економіки виживає лише той, хто 
найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і 
організує виробництво продукції, надання послуг, що користуються попитом, 
забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників. Визначені 
завдання допоможе вирішити успішне засвоєння основ економіки 
підприємства, що є базовою загально-економічною дисципліною, оскільки 
охоплює опанування всіх ключових розділів прикладної економіки, 
організації та ефективності господарювання на рівні основної структурної 
ланки суспільного виробництва. "Економічна діяльність підприємства" як 
певна галузь науки і навчальний курс базується на пізнанні та свідомому 
використанні економічних законів і закономірностей функціонування і 
розвитку суспільного виробництва та визначення конкретних форм прояву 
цих законів і закономірностей в господарській діяльності підприємств, що і є 
загальним предметом згаданого курсу. Цей предмет пізнання за змістом 
складають: 
теорія і практика господарювання, формування і використання виробничого 
потенціалу, взаємодія усіх видів ресурсів, організація і ефективне господа-
рювання. 

Курс "Основи економічної діяльності  підприємства" вивчається 
відповідно до програми, при цьому спирається не лише на власні логіку і 
зміст, але й вихідні методологічні положення суміжних дисциплін, зокрема 
господарського кодексу,бухгалтерського обліку і статистики, фінансів, 
маркетингу, менеджменту тощо. 
            При вивченні конкретної теми необхідно попередньо ознайомитись з 
її змістом за програмою, потім необхідно вивчити її, використовуючи для 
цього законодавчі та нормативні матеріали, основну та додаткову навчальну 
літературу, а також журнальні та газетні статті з питань економіки 
підприємств. В процесі вивчення теми необхідно конспектувати прочитаний 
матеріал, що полегшить засвоєння знань і підготовку до екзамену. 



Обов'язковою умовою успішною засвоєння курсу є проведення розрахунків 
за матеріалами підприємств з послідуючим їх аналізом і висновками. Тому 
при вивченні окремих тем необхідно велику увагу приділяти виконанню 
задач, розгляду, рішенню ситуацій на підприємствах. 

За консультацією з усіх питань, що виникають під час роботи над 
навчальним матеріалом, необхідно звертатись в до викладачів циклової 
комісії загальноекономічних та обліково-аналітичних дисциплін. 

II. Вказівки до виконання самостійної роботи 
 
Мета самостійної роботи - закріплення і перевірка знань, отриманих 

студентами  в  процесі самостійного вивчення учбового матеріалу, а також 
надбання практичних навиків роботи з даними обліку і звітними матеріалами 
підприємств. 

Студент виконує  роботу, яка містить розкритгя  теоретичної теми та 
дві задачі. Перш ніж приступити до розкриття теми, необхідно 
познайомитись з відповідними розділами програми курсу, підібрати 
рекомендовану програмою літературу, визначити план (можна доповнити, 
дещо змінити пропонований методичними вказівками). 

Вирішення задач не повинно зводитись тільки до математичних 
розрахунків та оволодіння обчислювальною технікою. Треба навчитися 
розуміти економічну сутність показників господарської діяльності, виявляти 
невикористані резерви і визначати шляхи більш ефективного використання 
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підприємств.  
            При виконанні  роботи необхідно дотримуватись наступних вимог: 

- на початку роботи вказати номер теми та її назву, і план розкриття 
теми; 

- тема розкривається згідно плану достатньо глибоко, бажано із 
застосуванням конкретних прикладів підприємств; 

- вказати номери задач та привести умову; 
- рішення задач супроводжувати формулами, розгорнутими 

розрахунками та поясненнями до них; 
- отримані результати при розв'язанні задачі проаналізувати і зробити 

висновки; 

- в кінці роботи навести список використаної літератури. 



            Самостійна робота пишеться розбірливо без помарок і скорочення слів 
(крім загальноприйнятих скорочень). 

 
 

Теми для самостійного вивчення 

Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання. 

1.1. Визначення, цілі та напрямки господарювання. Правові основи 
функціонування підприємства.  

1.2. Види підприємств. 

1.3. Малі підприємства  в Україні. 

Тема 2. Основні засоби  підприємства. 

2.1. Характеристика основних засобів: поняття, класифікація і структура. 
2.2. Оцінка основних засобів. Види оцінок. 
2.3. Стан основних засобів на підприємствах України. 

Тема З. Відтворення основних виробничих засобів. 
3.1. Знос, види зносу основних засобів та їх показники. 
3.2. Амортизація основних виробничих засобів. Норма амортизації. Методи 
амортизації та застосування їх на підприємствах України. 
3.3. Лізинг як форма оновлення основних засобів підприємства. 

Тема 4. Потужність підприємства. 
4.1. Загальна характеристика і визначення виробничої потужності 
підприємства: визначення, види та чинники, що визначають потужність. 
4.2. Розрахунок величини виробничої потужності підприємств. 
4.3. Показники, що характеризують використання основних засобів та шляхи 
їх покращення використання. 

Тема 5. Оборотні кошти підприємств. 
5.1. Оборотні кошти: поняття, склад і структура. 
5.2. Нормування оборотних коштів. Розрахунок нормативів оборотних 

коштів за їх елементами. 
5.3. Показники  та  шляхи кращого використання оборотних коштів.                                

Тема 6. Інвестиційна діяльність підприємства. 



6.1. Інвестиції: визначення, види та напрямки використання. 
6.2. Капітальні інвестиції, їх структура. 
6.3. Оцінка та шляхи підвищення ефективності  капітальних інвестицій. 
 
Тема 7. Нематеріальні ресурси. 

7. 1. Сутність, види нематеріальних ресурсів та їх характеристика. 

7.2. Інформаційне забезпечення та його вплив на діяльність підприємства. 

7.3. Нематеріальні активи, оцінка їх і знос. 
 
Тема 8. Планування на підприємстві. 
8. 1. Загальна характеристика планування. Система планів на підприємстві. 
8. 2. Методи планування.  
8.3. Стратегія розвитку підприємства (стратегічне  планування).  
 
Тема 9. Тактичне планування на підприємстві. 

9.1. Сутність тактичного планування. Основні розділи і показники річного 
плану розвитку підприємства. 
9.2. Розробка виробничої програми. 
9.3. Зміст і завдання оперативного планування. 
 
Тема 10. Персонал підприємств. 
10.1. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства. 
10.2. Показники чисельності працівників, їх визначення. Кадрова політика 
підприємства. 
10.3. Ефективність використання  персоналу підприємства. 

Тема 11. Мотивація і оплата праці на підприємстві. 

11.1. Мотивація трудової діяльності, основні її методи. 
11.2. Заробітна плата, її суть, склад і структура. 
11.3. Сутність тарифної та нетарифної системи оплати праці. 
 
Тема 12. Організація оплати праці. 
12.1. Форми і системи оплати праці, особливості їх застосування. 
12.2. Фонд оплати праці, його складові. 
12.3. Участь у прибутках працівників підприємства. 
 



Тема 13. Виробництво продукції. 
13.1. Загальна характеристика продукції та вимірників її обсягу. 
13.2. Виробнича програма, її ресурсне забезпечення. 
13.3. Організація матеріально - технічного забезпечення підприємства. 
 
Тема 14. Якість продукції. 
14.1. Якість, її оцінка, показник, методи визначення якості продукції. 
14.2. Стандартизація та сертифікація продукції. 
14.3. Маркування  продукції в Україні.  
 
Тема 15. Собівартість продукції (послуг). 
15.1. Собівартість продукції: визначення, види. Характеристика витрат, що 
входять до складу собівартості, класифікація їх за різними ознаками. 
15.2. Структура собівартості та чинники , що на неї  впливають.         
15.3. Шляхи зниження собівартості продукції.                   
 
Тема 16. Прибуток і рентабельність. 
16.1. Доход і прибуток: визначення, види та обчислення. 
16.2. Розподіл чистого прибутку на підприємстві. 
Рентабельність , види рентабельності та їх обчислення. Шляхи  підвищення 
рентабельності  підприємства 
 
 
 
 

 
 ЗАДАЧІ. 

 
Задача  1.Підприємство  придбало устаткування  на суму 9000 грн. 

Перевезення устаткування і монтаж його коштували 1500 грн 
Передбачається, що ліквідаційна вартість цього устаткування складатиме 500 
грн. Термін експлуатації 5 років. 

Визначити:  
а) норму амортизації для устаткування за рівномірної (лінійної) 

амортизації; 
б) визначити щорічні амортизаційні відрахування і загальну їх суму за 

5 років при рівномірній (лінійній)  амортизації; 



в) з'ясувати, який із названих методів амортизації вигідніший для 
підприємства і чому. 

 
Задача 2.Визначити середньорічну вартість основних виробничих 

засобів, якщо на початок року активна їх частина складає 200 тис. грн., 
частка активної частини в загальній вартості основних фондів - 0,4; в березні 
вводиться 50 тис. грн.; в липні- 10 тис. грн.; списується з балансу в травні -20 
тис. грн.; в серпні - 15 тис. грн. 

Задача 3.Первісна вартість верстата 20 000 грн. Ліквідаційна  вартість 
передбачається в сумі 5000 грн. Термін використання 10 років.  Метод 
нарахування амортизації  прямолінійний. Розрахуйте суму нарахованого 
зносу та коефіцієнт зносу за  7 років експлуатації верстата. 
 
Задача 4.Підприємство придбало  верстат за 40 тис. грн. Доставка і монтаж  
коштували  2 тис. грн. Термін експлуатації верстата 10 років.  Ліквідаційна  
вартість устаткування  1, 6 тис. грн. Розрахуйте суму  амортизаційних 
відрахувань за  перших п’ять років  експлуатації  верстата  кумулятивним 
методом.  

 

Задача 5.На початок року  вартість устаткування цеху  складала 15 000 тис. 
грн. 

 З першого березня  введено в експлуатацію устаткування вартістю 45, 6 тис. 
грн.; 

 з першого липня вибуло  устаткування  вартістю в 20, 4 тис. грн.  

За рік  на цьому устаткуванні було  виготовлено 800 тис. тон продукції , ціна  
реалізації  

1т – 30 грн. Виробнича потужність устаткування цеху – 1000 тис.т. 

Визначіть : а) фондовіддачу устаткування ; 

                     б) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування. 
 
Задача 6.Обсяг виробничої програми  підприємства в  базовому періоді 

становив 368 млн. грн., в плановому періоді  він зросте на 11%. Виробіток  на 
одного  працюючого в базовому періоді становив  2,3 млн. Грн. За рахунок 
кращої організації виробництва чисельність промислово – виробничого 
персоналу зменшиться в плановому періоді на 9 чол. Визначити  чисельність 



працюючих на підприємстві  та процент росту продуктивності  праці в  
плановому  періоді.  

 
Задача 7. Робітник протягом місяця за 180 годин роботи виготовляє 540 
деталей. Завдяки здійсненню заходів  по покращенню організації робочих 
місць трудомісткість  виготовлення деталі знизилась на 0,1 год. Скільки 
деталей  виготовить робітник  в нових умовах праці і на скільки  відсотків  
підвищиться його продуктивність праці.                           

 
Задача 8.Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття , 

річний обсяг випуску  виробів 900 тис. штук, трудомісткість  виробу –0,35 н 
– год.Тривалість робочої зміни 8 год. Кількість робочих днів у році 245.  
Внутрізмінні втрати часу з вини  робітників  -1,5% , а на  регламентовані 
простої –3%. Норми виробітку виконуються на 105%. Визначіть необхідну 
кількість робітників – відрядників. 

 
Задача 9. За звітний період  обсяг випуску  продукції склав 3500 тис. грн. , 
чисельність робітників – 50 чол. Планом передбачається збільшити обсяг 
випуску продукції на  
15 % , а продуктивність праці – на 7 %.  
Визначіть плановий обсяг випуску продукції , продуктивність праці та 
чисельність  робітників  підприємства у плановому році. 
 
Задача 10.Підприємство у звітному кварталі реалізувало продукції на 240 
тис. грн. Коефіцієнт оборотності склав 4 . Планом на наступний квартал 
передбачається збільшити обсяг реалізації на 10 % , а тривалість одного 
обороту зменшити  на 2 дні. 

Визначити: а) яка  буде потреба в оборотних коштах у плановому 
кварталі ; 

                       б)  величину умовно вивільнених оборотних коштів у 
плановому 

                        кварталі у зв”язку з прискоренням їх оборотності. 
 

Задача 11. У звітному кварталі підприємство реалізувало продукції на суму 
150 тис. грн. При  середніх залишках оборотних коштів в обсязі 30 тис. грн. 



Планом в наступному кварталі  передбачається збільшити обсяг на 15 % , а 
коефіцієнт оборотності – на 12%. 

Визначити: 
а) потребу в оборотних коштах у плановому  кварталі ; 
б) суму умовно  вивільнених оборотних коштів у зв”язку з 

прискоренням їх 
 оборотності. 
 
Задача 12. Підприємство реалізувало за рік  продукції на суму 4500 

тис. грн. Середні залишки оборотних  коштів складали 500 тис. грн. Для 
виготовлення даного обсягу реалізованої продукції підприємство закупило 
сировини і матеріалів на суму 2160 тис. грн. Максимальний поточний запас  
сировини складає 30 днів.          

Визначити: 
а) коефіцієнт оборотності оборотних коштів ; 
б) тривалість одного обороту оборотних коштів ; 
в) середній поточний запас сировини і матеріалів ( у грошовому виразі 

). 
Задача 13.Підприємство для розширення виробництва закупило три 

одиниці устаткування. Вступають вони в дію  в другому  півріччі поточного 
року і працюють до кінця року 130 робочих днів.  Тривалість виготовлення 
одиниці виробу А 30 хв. Передбачається до  кінця року виготовити на цьому 
устаткуванні 10500 одиниць виробів А  при двозмінному  режимі  роботи 
підприємства і тривалості одної зміни 
 8 годин. 

Визначити коефіцієнт використання виробничої потужності 
придбаного устаткування у другому півріччі. Зробити висновок  

            Задача 14. На початок року  виробнича потужність цеху складала 
15200 виробів. За планом  реконструкції з першого березня  потужність цеху 
збільшиться  на 2400 штук і в серпні  на 550 штук , а в  жовтні  потужність 
зменшиться  на  480 штук . Визначіть вихідну і  середньорічну  виробничу 
потужність цеху. 

           Задача 15. На виробничій дільниці працює 12 верстатів . Норма часу 
на виготовлення  комплекту  деталей 3 год. Режим роботи – двозмінний , 
тривалість зміни – 8 год. В році –254 робочі дні.  Коефіцієнт використання  
виробничої потужності – 0,87 . 



Визначіть виробничу потужність цеху та очікуваний  обсяг випуску 
продукції. 

 
Задача 16. Підприємство проектує  розширити обсяг  виробництва з 

50000 одиниць  виробів А до 70000 одиниць . Для цього  йому  потрібно 
придбати  додатково устаткування на суму 4500 тис. грн. Собівартість 
одиниці  виробу А складає 200 грн. Оптова ціна  одиниці продукції – 250 грн.  

Визначити :  чи раціональне  розширення виробництва , якщо  
нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень у цій галузі 
складає 0,20.                                                         

 
Задача 17. Визначити норматив  виробничого запасу у  незавершеному 
виробництві , якщо  протягом  року виготовляється 360 виробів , собівартість  
одного  виробу 24 тис. грн. На початку циклу виготовлення , тривалість якого 
45 днів , витрачається 4 тис. грн.   
 
   Задача 18. Визначити величину сукупного запасу матеріальних цінностей в 
(грн.1т ) , 
  якщо  вартість  місячного споживання металу на підприємстві 57600 грн. , 
ціна 1т. металу – 240 грн. , інтервал поставки 10 днів , страховий запас 3 дні , 
транспортний –  
1 день ,  технологічний – 5%  від поточного , страхового і транспортного.  
 

Задача 19. Підприємство аналізує три  можливих напрямки 
реінвестування  одержаного прибутку: внести кошти на депозит ; придбати 
привілійовані акції іншого підприємства ; здійснити реконструкцію власного 
підприємства по виготовленню залізобетонних конструкцій . Відомо , що 
капітальні вкладення складають 350 тис.грн. До  реконструкції собівартість 1 
м3 залізобетонних конструкцій складала 4 грн. ,  ціна реалізації  5 грн., річний 
випуск – 70 000 м3.Після реконструкції  собівартість1м3-  – 3,5 грн. , ціна 
реалізації – 5 грн., річний випуск виробів – 80 000 м3. 
Банківський  процент по депозитах – 9%. Дивіденди по акціях – 7%. 
Податок  на прибуток –25% , а на доходи від цінних паперів податкова ставка 
– 15%. 
            Визначити :  

а) найдоцільніший  напрямок використання власного капіталу ; 
б)термін окупності і коефіцієнт ефективності капіталовкладень 
 на реконструкцію.      



 

Задача 20.  Визначити  рентабельність і річну суму прибутку від реалізації 
8300 виробів. Ціна реалізації виробу становить 35 грн. Процент 
позавиробничих витрат( на збут ) становить 6 % від виробничої собівартості , 
яка становить 26 грн.  

 
Задача 21. Визначіть більш ефективний варіант здійснення 

капітальних інвестицій  
ПОКАЗНИКИ  ВАРІАНТ  I ВАРІАНТ II 
Річний випуск продукції ,тис. 
штук  

     100     110 

Собівартість одиниці продукції 
, грн. 

      25      23 

Капітальні інвестиції , млн. грн.         2       2,5   
Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень в цій галузі 
становить 0,15  
 
 

Задача 22. Випуск готової  продукції в плановому році  має скласти 
52000 грн. ,  послуги промислового характеру 4800 грн. Вартість 
напівфабрикатів становитиме 5400 тис.грн. , з яких  50% буде використано 
для власного виробництва . Обсяг незавершеного  виробництва  на кінець 
року збільшиться на 3900 тис.грн.   Залишки готової продукції  на  початок 
року становитимуть 8200 тис. грн. , на кінець року – 3700 тис. грн.  

Визначіть валову ,товарну та реалізовану продукцію. 
 

            Задача 23.Підприємство спеціалізується на виготовленні окулярів . У 
наступному  році підприємство планує виготовити  600000 штук окулярів , 
при цьому  на кінець поточного року  підприємство  має запас окулярів на 
складі  в обсязі 50000 штук , 
на кінець  наступного  року залишок  окулярів повинен  складати  30000 
штук. 
 Ціна  реалізації пари окулярів 28 грн.  
Для виготовлення  окулярів  потрібні лінзи. Ціна однієї лінзи  20 грн. 



Щоденні  витрати лінз –5000 штук . Страховий запас їх у розмірі 10 денного  
споживання. Час від подання замовлення до надходження партії лінз – 
складають 
 14 днів.   Транспортно – заготівельні витрати на одну партію лінз  складають 
2250 грн.  Затрати підприємства на утримання запасу лінз на складах 
(утримання складів , відволікання капіталу у  запаси )складає 25% від їх 
вартості. 
Обчислити : 
а)обсяг реалізованої продукції у наступному році ; 
б)  визначити  оптимальну  партію поставки лінз на підприємство ; 
в) визначити точку замовлення лінз. 
 
            Задача 24.Фірма  застосовує  відрядну і погодину  форми оплати 
праці. Відрядно оплачується праця  робітників на основних  виробництвах. 
Трудомісткість  технологічних  операцій за рік 550 тис.  нормо-годин , 
середньогодинна тарифна  ставка  на відрядних  роботах 1,95 грн. , 
коефіцієнт  виконання  норм 1,2. Погодинно оплачуються  100 робітників,  їх  
середня  тарифна  ставка 1,85 грн.  Середньорічний фонд  робочого  часу 
одного працівника 1750 год. Виплати і доплати тарифних  ставок і окладів 
згідно  законодавства складають 15% до  прямого відрядного і тарифного  
заробітку.  Керівники і спеціалісти оплачуються за  контрактною системою. 
Загальна їх кількість 80 чол., середньомісячна зарплата 1600 грн. Фірма  
передбачає  преміювання  всіх працівників за  виробничі результати на рівні 
30% від  основного  заробітку .  Працівникам плануються виплати  із 
прибутку 185600 грн. у формі  доходу на вкладений капітал (дивіденди ). 

Визначити:                                     
а) плановий фонд оплати праці , в т.ч. основної і додаткової ; 
б) кількість персоналу фірми ; 
в) середньомісячну заробітну плату  та середній доход. 
 

            Задача 25. Робітник п”ятого розряду протягом  місяця відпрацював 23 
робочі дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче 
завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка  робітника п”ятого 
розряду дорівнює 2,06 год. Встановлений  розмір премії складає: за 
виконання плану – 15% від тарифного заробітку,  за кожний відсоток  
перевиконання  плану – 1,5% від  тарифного  заробітку . Яку заробітну плату 
отримав  робітник за місяць ? 



 
 
           Задача 26.Місячний оклад економіста 1530 грн. Тривалість робочого 
дня  8,2 год. За  графіком  ним  має бути відпрацьовано 22 дні , з яких 4 дні  
він був на лікарняному листку непрацездатності. За  добросовісне виконання 
своїх  функцій  економісту була нарахована премія  у  розмірі 20% 
фактичного заробітну . 
 Обчисліть  місячну  заробітну плату  економіста. 
 
           Задача 27. Складіть калькуляцію на  виріб А –1 за такими даними: для  
виготовлення виробу використовується сталеве лиття і бронза , витрати на 1 
виріб , відповідно 1,5 
 і 0,3 кг. Ціна  матеріалів відповідно 18 і 50 грн. Основна зарплата 
виробничих робітників (розцінка ) на один виріб  25 грн. Додаткова зарплата 
– 15 % від основної . Норматив відрахувань на  соціальні заходи 37 , 5 %.  
Планом передбачено виготовити 10 тис. виробів за рік. Витрати  на  
утримання та експлуатацію машин і устаткування за кошторисом – 130000 
грн. , загальновиробничі (цехові ) витрати  -110000 грн. за рік . Інші 
виробничі витрати складають 7% від цехової  собівартості,  витрати на  збут  
3 % від  виробничої собівартості. 

1) Обчислити  виробничу і  повну собівартість ;  
2) На підставі  розрахунків , одержаних при  виконанні завдання 1 ,  

обчислити суму  прибутку від реалізації виробів , якщо відомо , 
що  норматив  рентабельності – 25%.  

 
            Задача 28. Складіть калькуляцію на виріб А-2 за такими даними : для  
виготовлення виробу А-2  використовується сталеве лиття і бронза . Витрати 
матеріалів на 1 виріб  відповідно 2,0 і 0,5 кг. Ціна матеріалів відповідно  18 і 
50 грн. Основна заробітна  плата  виробничих  робітників (розцінка ) на 1 
виріб 27 грн. Додаткова  зарплата – 15% від основної .  Норматив відрахувань  
на соціальні заходи 37.5%. Планом  передбачено  виготовити 10 тис.  виробів 
за рік. Витрати  на утримання машин і устаткування за кошторисом 150000 
грн.,  загальновиробничі витрати 105000 грн. за рік. Інші витрати , які 
формують виробничу собівартість –6% від цехової собівартості , 
позавиробничі витрати 4 5  від виробничої собівартості. 
  1)Обчислити цехову  виробничу і повну собівартість ; 



  2)На підставі  розрахунків , одержаних при  виконанні завдання 1 ,  
обчислити суму  прибутку від реалізації виробів , якщо відомо , що  норматив  
рентабельності – 20%.  
 
                Задача 29. Визначити цехову , виробничу  і повну собівартість 
продукції , якщо відомо : вартість основних  матеріалів 330000 грн. ,  основна  
і додаткова  заробітна  плата 15500 грн. Витрати на  соціальні заходи 37 , 5 % 
, величина  амортизаційних відрахувань –1500 грн. при  цьому частка  
амортизації в  загальновиробничих витратах складає  0,18 , інші виробничі  
витрати складають 7%  від  цехової собівартості ,адміністративні витрати – 
7500- грн. , маркетингові витрати  - 5% від виробничої собівартості. 
 
               Задача 30. Обчислити обсяг товарної і реалізованої продукції на 
основі  таких даних : 
 У звітному  періоді  підприємство  випустило 1000 виробів А та 3000  
виробів Б. Ціна  виробів ,  відповідно складає 50 і 60  грн. Крім того , було 
виготовлено  комплектуючих виробів на суму 25000 грн. ,  з них- на 15000 
грн. для сторонніх замовників . Залишки нереалізованої  продукції на складі 
на початок звітного  періоду складали –20000 грн. ,  
а на кінець – 5000 грн. 
 
 
               Задача 31. Підприємство за звітний  період реалізувало 800 одиниць 
виробів А  по  
ціні  200 грн. Постійні витрати складають 15075 грн , а їх частка в 
собівартості виготовленої продукції – 0,15. Фондомісткість продукції – 0,65 
грн. Оборотні кошти здійснили 4 обороти.  
Визначити : 
а) загальну рентабельність виробництва; 
б)рентабельність виготовлення виробу А. 
Зробити  висновки. 
 
              Задача 32  Виробнича собівартість  фрезерного верстата  за звітний 
період склала  9000 грн. Витрати на збут верстата  склали 5% виробничої 
собівартості.  Відпускна ціна верстата 11800 грн. За рахунок зміни деяких  



деталей  передбачається  зменшити  виробничу  собівартість  на 2%. 
Визначіть , як зміниться  рентабельність  випуску фрезерного верстата. 
 
 

Перелік основних понять та термінів з курсу 
(для самоконтролю ) 

 
 

Тема 1. Загальна характеристика підприємства: 
Підприємство, статут, засновницький договір, колективний договір, 
життєвий цикл підприємства, унітарне підприємство, корпоративне 
підприємство, мале підприємство, господарське товариство, товариство з 
обмеженою відповідальністю, повне товариство, командитне, акціонерне, 
асоціація, корпорація, консорціум, концерни, холдинг, промислово-фінансова 
група, банкрутство підприємства, санація підприємства. 

Тема 2.Структура і управління підприємством: 
Структура підприємства, виробнича структура підприємства, робоче місце, 
виробнича дільниця, цех, управління підприємством, економічні методи 
управління, адміністративні методи управління, принципи управління. 

Тема 3. Персонал: 
Трудові ресурси, персонал, промислово виробничий персонал, 
непромисловий персонал, категорії персоналу, професія, спеціальність, 
кваліфікація, продуктивність праці, виробіток, трудомісткість. 

Тема 4. Виробничі засоби: 
4.1. Основні засоби: 
виробничі засоби (фонди), основні виробничі засоби (фонди), оборотні 
виробничі засоби (фонди), первісна вартість основних засобів, залишкова 
вартість, ліквідаційна вартість, справедлива вартість, знос основних засобів, 
фізичний знос, моральний знос, амортизація, норма амортизації, рівномірна 
амортизація, прискорена амортизація,  виробнича потужність, проектна 
потужність, резервна потужність, фондовіддача, фондоємність. 

4.2. Оборотні засоби: 
оборотні засоби (фонди), виробничі запаси, незавершене виробництво, 
витрати майбутніх періодів, норма витрат матеріальних ресурсів. 
 



Тема 5. Нематеріальні ресурси і активи: 
Нематеріальні ресурси, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, 
товарний знак, торговельна марка, винахід, фірмове найменування, 
рацпропозиція, гудвіл, ноу-хау, патент, ліцензія, ліцензіар, ліцензіат, роялті, 
комерційна таємниця, база даних. 

Тема 6. Оборотні кошти: 
Оборотні кошти, норма, норматив оборотних коштів, готова продукція, 
дебіторська заборгованість, коефіцієнт оборотності, термін (тривалість) 
обороту, умовне вивільнення оборотних коштів з обороту. 

Тема 7. Інвестиції: 
Інвестиції, фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, прямі інвестиції, 
портфельні інвестиції, відтворювальна структура капітальних інвестицій, 
елементно-технологічна структура інвестицій, абсолютна (загальна) 
економічна ефективність інвестицій, порівняльна економічна ефективність, 
дисконтна ставка, теперішня вартість інвестицій, чиста теперішня вартість 
інвестицій. 

Тема 8. Інноваційна діяльність: 
Інновації, нововведення; організаційні нововведення, економічні, соціальні; 
технічний розвиток підприємства, науково-технічний прогрес. 

Тема 9. Організація виробництва: 
Виробничий процес, основний виробничий процес, допоміжний, 
технологічні операції, виробничий цикл, одиничний тип виробництва, 
серійний, масовий тип, потокова лінія, концентрація, спеціалізація, 
кооперування, диверсифікація, конверсія. 

Тема 10. Інфраструктура: 
Інфраструктура підприємства, виробнича інфраструктура, 
соціальнаінфраструктура, капітальне будівництво, підрядний спосіб 
ведення капітального будівництва, господарський спосіб; кошторис 
будівництва, генеральний підрядчик, субпідрядник. 

Тема 11. Планування: 
Планування, прогноз ,стратегічне планування, стратегічний план , 
тактичне планування, поточний план, оперативне планування, місія 
підприємства, бізнес-план. 



Тема 12. Мотивація, оплата праці: 
Мотивація трудової діяльності, заробітна плата, основна заробітна плата, 
допоміжна заробітна плата, номінальна, реальна заробітна плата, мінімальна 
заробітна плата, відрядна форма оплати праці, почасова форма, тарифна 
система, тарифна ставка, тарифна сітка, тарифно-кваліфікаційний довідник, 
тарифний коефіцієнт. 

Тема 13. Продукція, її якість: 
Продукція, номенклатура, асортимент, валова  продукція,  товарна, 
реалізована,  чиста,  умовно-чиста продукція,  виробнича  програма. Якість 
продукції, рівень якості продукції, стандартизація, стандарт, сертифікація, 
сертифікат, конкурентоспроможність продукції, система управління якістю. 

Тема 14. Витрати, ціна: 
Поточні   витрати,   прямі   витрати,   непрямі   витрати,   елементні   витрати, 
комплексні    витрати,    постійні,   змінні    витрати,   собівартість   
продукції,   кошторис   виробництва,   калькуляція   продукції, загально-
виробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут.  
Ціна, торговельна  націнка. 

Тема 15. Дохід, прибуток, рентабельність: 
Дохід, чистий дохід, прибуток, валовий прибуток (від реалізації), 
операційний прибуток, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, 
чистий прибуток, розподілений прибуток, нерозподілений прибуток. 
Рентабельність, рентабельність капіталу, рентабельність сукупних активів, 
рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу, 
рентабельність продукції. 



Приклади завдань . 

Варіант 1. 
 
1. Дайте відповідь на питання: 

а) Чим відрізняються основні виробничі засоби від оборотних виробничих 
засобів? 

б) Які чинники впливають на продуктивність праці? 
 
2. Дайте відповідь на тести:  

1. Головне завдання підприємства: 
а) задоволення суспільних і власних потреб; 
б) ефективне використання ресурсів; 
в) одержання прибутку; 
г) підвищення якості продукції. 

 
2. Економічні методи управління не включають: 

а) матеріальне стимулювання; 
б) планування; 
в) ціноутворення; 
г) розпорядження; 
д) матеріальну відповідальність. 

 
3. Персонал – це: 

а) працівники, які мають стаж роботи на підприємстві; 
б) працівники, які мають високий рівень кваліфікації; 
в) промислово-виробничий персонал; 
г) постійні працівники, які мають професійну підготовку та (або) досвід 
практичної роботи. 

 
4. Залишкова вартість визначається як різниця між: 

а) початковою і ліквідаційною вартістю; 
б) первісною і відновною; 
в) первісною і сумою зношення; 
г) відновною і справедливою. 

 
5. Чисті капітальні інвестиції – це: 

а) різниця валових інвестицій та амортизаційних відрахувань; 
б) інвестиції на розширене відтворення основних засобів; 



в) інвестиції на просте і розширене відтворення основних засобів; 
г) інвестиції на просте відтворення основних засобів. 

3. Задача:  
Визначити чи доцільна реконструкція заводу по виготовленню 

залізобетонних конструкцій, якщо відомо: до реконструкції обсяг випуску 
складав 70.000 м3 залізобетонних виробів, собівартість 1 м3 4 грн., ціна 
реалізації 5 грн. Капіталовкладення на реконструкцію складають 300.000 грн. 
Після реконструкції передбачається річний випуск продукції 80.000 м3, 
собівартість 1 м3 3,8 грн., ціна реалізації – 5 грн. Нормативний коефіцієнт 
ефективності кап. вкладень в цій галузі 0,15. 

 
 

 
Варіант 2. 
 
1. Дайте відповідь на питання: 

а) Чим відрізняються система нарахування амортизації в бухгалтерському 
обліку від податкового обліку? 

б) Які чинники впливають на ефективність використання оборотних 
коштів? 
 
 
2. Дайте відповідь на тести:  

1. Основний документ, що регулює діяльність підприємства: 
а) статут; 
б) Господарський кодекс; 
в) ліцензія; 
г) колективний договір. 

 
2. Найбільш поширеним типом організаційних структур управління є: 

а) лінійна; 
б) множинна; 
в) адміністративна; 
г) функціональна; 
д) лінійно-функціональна. 

 
3. Не є категорією персоналу: 

а) керівники; 
б) спеціалісти; 



в) інженерно-технічні працівники; 
г) робітники. 

 
4. Які з перелічених основних засобів не відносять до виробничих: 

а) складські приміщення; 
б) господарські будівлі транспортного цеху; 
в) корпус санаторію-профілакторію; 
г) потокова лінія монтажного цеху. 

 
28. Нематеріальні активи – це: 

а) права власності на нематеріальні ресурси та інші майнові права; 
б) об’єкти інтелектуальної власності, захищені авторськими правами; 
в) різновид нематеріальних ресурсів; 
г) комерційні таємниці. 

 
 
3. Задача:  

Підприємство планує здійснити реконструкцію свого підприємства по 
виготовленню залізобетонних виробів. Капіталовкладення складають 350 000 
грн. До реконструкції собівартість 1 м3 залізобетонних виробів склала 4 грн., 
річний випуск – 70 000 м3. Після реконструкції передбачається, що 
собівартість становитиме за 1 м3 – 3,3 грн., річний випуск продукції не 
зміниться. 

Визначити: чи доцільна реконструкція підприємства, якщо нормативний 
коефіцієнт  капітальниї інвестицій у цій галузі 0,15. 
 
 
 
Варіант 3. 
 
1. Дайте відповідь на питання: 

а) Яка основна умова застосування відрядної форми оплати праці? 
б) Чим відрізняється дохід від прибутку? 

 
 
2. Дайте відповідь на тести:  

1. Бізнес-план – це: 
а) план виробництва і реалізації на наступний рік; 
б) план, спрямований на обмеження використання ресурсів; 



в) комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що 
містить заходи, спрямовані на одержання прибутку. 

 
2. Додаткова заробітна плата не включає: 

а) тарифні ставки; 
б) доплати; 
в) надбавки; 
г) премії. 

 
3. Конкурентоспроможність продукції – це: 

а) переваги над товаром-конкурентом за мірою задоволення певної 
потреби і за витратами на її забезпечення; 
б) переваги над конкурентним товаром за ціною; 
в) переваги над конкурентним товаром за рівнем після продажного 
обслуговування. 

 
4. Стандартизація продукції – це: 

а) процес оцінки якості продукції; 
б) встановлення відповідності продукції; 
в) визначення кола споживачів; 
г) комплекс норм, вимог, правил до якості продукції. 

 
5. Собівартість продукції – це: 

а) усі види виплат підприємства постачальникам за поставлені ресурси; 
б) грошові платежі за використані ресурси: оплата сировини, палива, 
заробітної плати, амортизаційні відрахування; 
в) грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

 
3. Задача:  

Підприємство за звітний період реалізувало 800 одиниць виробів А по ціні 
200 грн. Постійні витрати складають 15075 грн., а їх частка в собівартості 
виготовленої продукції – 0,15. Фондомісткість продукції – 0,65 грн. Оборотні 
кошти здійснили 4 обороти. 

Визначити: 
 а) загальну рентабельність виробництва; 
 б) рентабельність виготовлення виробу. 
Зробити висновки. 

 
 



 
 

 
Варіант 4. 
 
1. Дайте відповідь на питання: 

а) Що показують тарифні коефіцієнти? 
б) Чим відрізняються прибуток від звичайної діяльності від прибутку від 

операційної діяльності? 
 
 
2. Дайте відповідь на тести:  

1. Зміст і структура бізнес-плану визначається: 
а) КМ України; 
б) фондом держмайна; 
в) не регламентується: 
г) Верховною Радою. 

 
2. Для оплати праці допоміжних працівників використовується 
система оплати праці: 

а) непряма відрядна; 
б) пряма відрядна; 
в) бригадна; 
г) акордна. 

 
3. Виробнича програма – це: 

а) розрахунок максимально можливого випуску продукції; 
б) система завдань з виробництва продукції у номенклатурі і асортименті 
відповідної якості в певні терміни; 
в) обчислення планового випуску продукції на зовнішній ринок; 
г) план випуску продукції окремих цехів. 

 
4. Сертифікат – це документ, який:  

а) відображає переваги даної продукції; 
б) є переліком якісних вимог до продукції; 
в) засвідчує високий рівень якості продукції. 

 
5. Калькуляція – це обчислення собівартості: 

а) валової продукції; 



б) окремих виробів; 
в) товарної продукції; 
г) реалізованої продукції. 
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