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Передмова

Господарюючим суб’ектам (називатимемо Ух «пщприем- 
ствами») в умовах ринку надаю широк! права i можливосп що- 
до реашзащУ економ'шних штереав, вибору cnoco6iB органь 
защУ виробництва, збуту продукцп. При цьому пщприемства 
виходять 13 власних ресурсних можливостей з урахуванням 
широкого спектра чинншав, що впливають на ефективнють 
використання виробничого потенщалу.

Економ1ка е найважлившою сферою суспшьних вщносин i 
розглядаеться у декшькох значениях:

• по-перше, як сукупнють вщносин, що визначаються ха
рактером власносп на засоби виробництва;

• по-друге, як господарство окремого району, краУни;
• по-трете, як наукова дисциплша, що займаеться вивченням 

народного господарства, його галузей, окремих пщприемств, а 
також окремих елемента виробництва (капггал, фонди, праця 
i т. iH.).

У першому значенш -  економжа виступае об’ектом вив- 
чення полтекономп, у другому -  вивчення територ1альиого 
розмщення продуктивных сил. Нас щкавить трете значения цьо- 
го термша, а точшше,- екопомта окремо взятого тдприсмства.

Економжа пщприемства -  це наука про ефективнють ви
робництва, шляхи i методи досягнення пщприемством най- 
кращих результата при найменших затратах.

Предметом вивчення економжи пщприемства е методи i 
способи рацюнального поеднайня й ефективного використання 
Bcix елемента виробничого процесу на piBHi пщприемства. 
При цьому еконокичш та оргашзацшш питания розглядаються 
в Ясному зв’язку з технжою i технолопею.

Виходячи 3i 3Miciy навчальноУ дисциплши «Економжа 
пщприемства», даний навчальний поабник побудований на 
основ! вимог державного осв!тнього стандарту УкраУни i по- 
кликаний допомогти студентам поеднати теоретичш знания i 
практичю навички в опануванш основних тем курсу.

Оскгльки дана дисциплша входить до навчальних програм 
подготовки фах!вщв ycix економ1чних спещальностей, про- 
понований поЫбник може бути корисним для студента ycix 
економ1чних та сум1жних факультете вищих навчальних 
заклад1в.

3MicT псклбника в лопчнш послщовносп вщображае струк
туру курсу. Кожна розглянута тема мютить перелж питань, що 
е обов’язковими для вивчення, подаеться також короткий 
виклад змюту цих питань, включаючи найважлившн розра- 
хунково-аналггичн! момента. Наведен! в кожнш тем! тести
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для самоконтролю сприятимуть оперативному контролю якосп 
засвоення теоретичного матер1алу i будуть досить корисними 
при робот1 на практичних i семшарських заняттях, проведены 
треншпв тощо. KpiM того, велика кшьюсть задач дозволить 
закртити в практичних розрахунках теоретичний матер1ал. 
Наведен! приклада розв’язку типових задач полегшать сту
дентам роботу над практично-розрахунковою частиною noci6- 
ника.

У книз!, на вщмшу вщ попередшх двох видань, представ
лен! нов! теми: «1нновацшш процеси на шдприемств! та оцшка 
ix ефективност!», «Зовн!шньоеконом!чна д!яльнють шдприем- 
ства», «Державне регулювання д!яльност! шдприемств», що 
робить УУ структуру бшьш адекватною сучасним вимогам та 
нормативним програмам даноУ дисцишнни.

Бшьше того, Bci без винятку теми поабника серйозно дооп- 
рацьоваш, розширеш i приведен! у вщповщнють до сучасних 
нормативних документе i положень.

Особлив!стю поабника е те, що до кожноУ теми подан! струк- 
турно-лопчш схеми, таблиц!, видшеш курсивом найважлив!ил 
теоретичн! положения та ш., що полегшить студентам засво
ення теоретичного матер!алу. Отже, пос!бник ор!ентований на 
впровадження активно!' методики навчання, в ньому викорис- 
тано повний комплекс основних метод!в навчання: словесний, 
наочний i практичний.

Досить об’емний та оновлений словник основних термипв i 
понять допоможе студентам швидко зор!ентуватися у найважли- 
вшшх визначеннях, що наводяться при розкритп кожноУ теми.

Основною метою поыбника е допомогти студентам ycix 
фахових економ1чних спрямувань набути:

-  грунтовних знань з основних роздшв прикладноУ еко- 
ном!ки;

-  вмшь, спрямованих на отримання заздалегщь окреслених 
результате господарювання шляхом оптимального викорис- 
тання трудових, матер!альних, ф!нансово-кредитних та !нших 
ресурйв пщприемства;

-  практичних навичок у прийнятт! науково обгрунтованих 
господарсько-управл!нських рцыень в умовах ринковоУ еконо- 
мнси.

Автором навчального пос!бника е кандидат економ!чних 
наук, доцент кафедри економжи пщприемств i корпорац!й 
ТернопшьськоУ академ!У народного господарства I. М. Бойчик.

Автор виносить подяку yciM, хто висловив своУ критичн! 
зауваження i побажання щодо пол!пшення 3Miciy i структуре 
навчального пос!бника при його пщготовщ до друку. Також 
спод!ваеться на подальшу допомогу тих науковщв i спещалю- 
та-практиюв, кому не байдуж! проблеме удосконалення пщго- 
товки висококвалфжованих фах!вц!в-економ!сте та пщвищен- 
ня якосп призначених для цього навчальних видань.
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гидприемство 
як сув’ект
ГОСПОДАРЮ ВАННЯ

Питания для теоретично'!' пщготовки

□  Поняття тдприемства, його ознаки.
□ Основы! законодавч1 акта та шип документа, що 

регулюють д!яльшсть гадприемств в УкраТш.
□  Виробнича та загальна структура шдприемства.
□ Факторы, що впливають на виробничу структуру 

пщприемства.
□  Класифшащя шдприемств за р1зними ознаками.
□  Форми об’еднання пщприемств: мета i особли- 

востт функцюнування в Украин.
□  Рынок як сфера функцюнування шдприемств, 

його склад та виды.
□  Ринкова шфраструктура, и функцп.
□  Особливост1 економши сучасних вггчизняних 

1  ШДПриеМСТВ.

8-тг КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

• рынок
• пщприемство 
•ознаки пщприемства 
•статут пщприемства
• колективний догов'щ 
•виробнича структура пщпри

емства
• класифжащя пщприемств

•  форми об’еднання пщпри
емств

• асоц1ац1я
• корпоращя
• консорциум
• концерн 
•холдинг
• ринкова инфраструктура
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Основы теоретичж положения теми

П1ДПРИ0МСТВО -  це оргамзацтно вщокрем- 
лена й економйчно самостийна ланка вироб- 
ничо1 сфери народного господарства, що 
спец1ал1зуеться на виготовленн! продукцп, 
виконанн! робот i наданж послуг. Головне зае
дания пщприемства полягае в задоволенж 
погреб ринку в його продукцп або послугах з 
метою одержания прибутку.

Основними законодавчими актами, як\ регупюють д\я- 
льшсть пщприемств в У краУн i, е Закони УкраУни: «Про влас- 
нють», «Про пщприемництво», «Про пщприемства в Укра- 
Уш» та iH.

Зокрема, Закон УкраУни «Про пщприемства в УкраУш» ви- 
значае види та оргашзащйш форми пщприемства, правила Ух 
створення, реестращУ, реоргашзацп та лшвщащУ, мехашзм 
здшснення пщприемницькоУ д1яльност1 в умовах переходу до 
ринковоУ економ1ки. Цим Законом визначеш piBHi npaBoei 
умови для д1яльносп пщприемств незалежно вщ оргашзацш- 
ноУ форми та форми власносп на майно; вш спрямований на 
забезпечення самостшносп пщприемств, визначае Ух права i 
вщповщальнють за результата своеУ господарськоУ д1яльносп, 
регулюе вщносини пщприемств з шшими суб’ектами госпо- 
дарювання, органами державного управлшня та ш.

Структура Закону УкраУни «Про пщприемства в УкраУж»

Роздт 1. Загальн! положения

Роздт II. Створення пщприемства i порядок його реестрацп

Роздт III. Майно пщприемства
Роздт IV. УправлЫня пщприемством i самоврядування трудо- 
вого колективу
Роздт V. Господарська, економ1чна i соц1альна д1яльнють пщ- 
приемства

Роздт VI. ГТщприемство i держава

Роздт VII. ГНквщац1я i реорган1зац1я пщприемства

Роздт VIII. Особливосп створення, лжвщаци, реорган1заци, 
управл!ння та д1яльносп казенного пщприемства
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Д1яльшсть пщприемства також регулюеться його ста
тутом та колективнгш договором.

Статут пщприемства -  це 31брання обов’яз- 
кових правил, що регулюють його взаемо- 
вщносини з йншими суб’ектами господа- 
рювання, а також шдивщуальну д!яльнють.

У ньому зазначаеться точна назва пщприемства, його 
мюцезнаходження, форма власносгп, вид д1яльностц Micia 
функцюнування та ochobh I ц ш , органи управлшня, поря
док реоргашзацй i лжвщаци та iH.

Зм1ст статуту не повинен суперечити положениям зако- 
нодавчих актов, що регулюють д1яльшсть пщприемства.

Колективний догов1р -  це угода мхж трудо- 
вим колективом в oco6i профспшки та ад- 
м1шстращею або власником, яка щорйчно 
переглядаеться i регулюе ix виробнич|, еко- 
HOMisHi i трудов! вщносини.

У колективний догов1р включаються зобов’язання щодо 
полтш ення умов пращ та вщпочинку пращвниюв, ix со- 
щального захисту, заходи для забезпечення зростання про- 
дуктивносто пращ, величини матер1ального стимулювання, 
вирииення житлових проблем тощо.

П щ приемства маю ть ra id  ознаки:
-  виробничо-техшчна едтстъ (сшльнють продукцй, що 

виготовляеться, процеЫв и виробництва, певний склад ви- 
робничих фоцщв, едина техшчна полггика, стльню ть до- 
пом1жного i обслуговуючого господарств);

-  оргатзацтно-соц1алъна едтстъ (наявшсть единого 
трудового колективу, кер1вника та адмшютрацй пщприем
ства, надтення пщприемства правами i рекв!зитами юри- 
дично1 особи);

-  фтансово-економгчна самостттстъ (можливють 
самостшно визначати напрямки економ1чного розвитку, 
склад, обсяги продукцй, що випускаеться, напрямки роз- 
подшу прибутку пщприемства, форми i розм1ри матерь 
ального стимулювання, стльню ть системи планування та 
облку).

Виробнича структура пщприемства -  це склад, кшькю- 
не стввщношення i розм1ри BHyrpimHix пщроздпив, форми 
ix побудови та взаемозв’язку. Виробнича структура харак-
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i еризус частку окремих пщ роздш в у загальнш чисельносп 
працшнимв шдприемства, у сукупному випуску продукци, 
влртосп основних фощцв i т. д. Для пщприемств е важпи- 
вим «становления оптимально! виробничо! струюури.

Па виробничу структуру пщприемства впливають Taxi 
факторы:

• масштаб виробництва;
• складшсть конструкца виробу;
• характер технолопчного процесу.
Яюцо головним виробничим пщроздшом шдприемства е 

цех (адопшстративно вщокремлена частина пщприемства, в 
якш виконуеться комплекс po6iT вщповщно до внутрппньо- 
заводсько! спещал^заци), то така виробнича структура на- 
зивасться цеховою.

Цехи подтянуться на:
• основы (загствельш, обробш, складальш);
• donoMioKni (шструментальш, ремонтш, енергетичш);
• no6i4ni (утшизацп, вщновлення деяких сировинно-ма- 

тер1альних ресурсов);
• обслуговуюч1 (складське i транспортне господарства);
•т дсобм  (виробництво тари, вщгодцвельне i тепличне

господарства тощо).
При безцеховт виробничт cmpynmypi основою и побу- 

дови е виробнича дыъниця (сукупшсть робочих мюць, на 
яких виконуються технологично однорщш роботи або виго- 
товляеться однотипна продукщя).

Корпус -  як об’еднання однотипних цех1в -  е основним 
структурним пщроздшом корпусно! виробничо! структури.

При комбтатсъкт виробничш структур! пщприемства по- 
еднуються стади послщовно процесу переробки сировини i 
пщроздти виготовляють завершену частку готового виробу.

Загальна структура шдприемства включае, кр1м вироб- 
ничих пщроздшв, заклади сощально-культурного при- 
значення та пщ роздти апарату управлшня.

Пщприемства класифжуються за рядом ознак, а саме:
I  Мета i характер дшпъноат:
• комерцшш, метою яких е одержания прибутку;
• некомерцшш, якх не ставлять co6i за мету отримання 

грошових економ1чних результате (благодшш фонди i ор- 
гашзаца).

II. Форма власности
• приватш (шднвщуальш, засноваш на власносп одше! 

особи без права найму робочо! сили; ммейш, засноваш на
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класносп i пращ одшеГ ciMvi; п р и в а т т , засноваш на влас- 
иостг одтеТ особи з правом найму робочо!* сили);

• колективш  (засноваш на власносп колективу пращв- 
ниюв пщприемства, кооперативу, громадсько1 оргашзаци);

• держ авш  (засноваш на власносп держави, в тому чис- 
jii казенш);

• м уш ципальш  (державш комунальш пщприемства, за- 
снован1 на власност1 громади адм1шстративно-територ1аль- 
них одиниць);

•с ш л ьш  пщ приемства (засноваш на влас ноет! ф1зич 
них або юридичних oci6 pi3HHx держав);

• шоземних громадин або оргаш зацш  (засноваш ви- 
ключно на власносп ф1зичних або юридичних oci6 шозем
них держав).

III. Правовий статус i форма господарювання:
• однооибш  приваты! пщ приемства -  власником е ф Р  

зична особа або шм’я; отримуе дохщ (прибуток); несе весь 
тягар ризику.

Перевагами тако*1 форми пщприемства е простота за- 
снування, незначш витрати на засновницько-реестрацшш 
операци, повна самоетшнють, оперативнють i свобода пщ- 
приемницьких дш, вщносно низью витрати на оргашзащю 
виробництва, власников1 повшепо належить прибуток пщ
приемства.

Недолти: обмежеш можливосп для розширення к а т -  
талу, повна вщповщальнгсть за борги, вщеутшеть спещаль 
зованого менеджменту, невизначенють TepMiHiB функцю- 
нування, оскшьки пщприемство юридично припиняе свою 
д1яльшсть у pa3i смерт1, позбавлення ъот або псюачного 
захворювання одноошбного власника.

• Кооперативш  -  добровшьш об’еднання громадян з 
метою сшльного ведения господарсько! д1яльность

Перевагами е збтыпення економ1чних можливостей 
пщприемства щодо розширення б1знесу, диференшащя ви- 
конуваних функцш окремими пращвниками (виробничих, 
збутових, адмшютративних), а недолтом -  протир1ччя 
економ1чних та шших inrepeciB окремих члешв кооперативу.

•О рендш  -  мають в основ! функцюнування догов1рш 
вщносини М1ж ф!зичними або юридичними особами з при
воду тимчасового володшня i користування майном.

Переваги: не вимагае значних к о п т в  для придбання 
майна, немае ризику за техшко-економ!чне старшня основ- 
них фощцв, його несе орендодавець. Недолти: обмежу-
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еться тдприемницька свобода орендаря, який не е власни- 
ком майна.

• Господарсын товариства -  передбачають об’еднання 
каппшпв двох або бшыне юридичних або ф!зичних oci6 за 
умов спшьного розпод1лу прибутку, контролю результатов 
6i3Hecy, активно!' учасп у здшсненш б1знесовоо д1яльность

Основою взаемовщносин мгж партнерами е догов1р.
За ступенем учасп партнер1в-засновник1в у д1яльносп 

шдприемства та вщповщальносп за и результата розр1зня- 
ють:

• товариство з поеною eidnoeidcuibniamo (eci учасники 
займаються сшльною пщприемницькою дояльшстю i несуть 
солщарну вщповщальшсть за ff результата не лише свооми 
частками у статутному фонд1, а й власним майном);

• товариство з обмеженою eidnoeidcuibnicmw (учасники 
несуть вщповщальшсть за господарську д{яльность у межах 
с во Ух внеск1в у вигляд1 майна, грошових кошпв, продуктов 
штелектуальноУ власносн тощо);

• командитне товариство (поряд з учасниками, яю не
суть повну вщповщальнють за зобов’язаннями товариства 
BciM cboim майном, включае принаймш одного учасника/ 
водповщальшсть якого обмежуеться внеском у майно пщ- 
приемства, але не особистим майном; такий учасник нази- 
ваеться командитом);

• акцюнерш товариства (в1дкритого i закритого типу) 
(власшсть шдприемства розподшена на частини i власни- 
ками вважаються акцюнери, яю мають обмежену вщ повь 
дальшсть у po3Mipi свого внеску в акодонерний капрал; 
весь прибуток належить ащюнерам i подшяеться на дв\ час- 
тани: одна розподтяеться серед акцюнер1в у вигляд! дивь 
денд1в, друга -  це нерозподшений прибуток, що використо- 
вуеться на решвестування; функодп власносп i контролю 
подолеш м\ж власниками (акцюнерами) i менеджерами.

Перевагами господарсъких товариств е:
Бшьш широю можливосп для розширення виробництва, 

збшьшення фшансовоУ незалежност! та д1ездатносп шляхом 
злиття каштал1в партнеров, можлгамсгь залучення до управ- 
лшня профеайних менеджеров; для акдоонерних товариств -  
реальна можливють залученооя необходних швестицш через 
ринок цшних nanepiB, акцоонери не можуть зазнати бшьших 
втрат, тж ошми було вкладено в акцп, проспше збшьоиувати 
обсяги виробництва i суми прибутку.

Недолти: виникнення протир1ч мЪк штересами партнер
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pie спричиняе малоефективну д1яльнють, а колективний 
менеджмент -  негнучке управлшня виробництвом; для ак- 
цюнерних товариств -  притаманш розб1жносп м\ж функ- 
щями власност! та контролю, школи виникають суперечно- 
CTi м1ж акцюнерами i менеджерами, наявшсть подвшного 
оподаткування (спочатку прибутку акцюнерного товарист- 
ва, a noTiM дивщещцв акцюнер1в).

IV. Нацюналыш належмсть катталу тдприемств:
• нацюнальш (каттал  тдприемств належить пщприем- 

цям свое!' кра'ши);
•1ноземн1 (каттал  пщприемств повнгстю е власнютю 

шоземних громадян);
• зм^шаш (каттал пщприемств належить громадянам pi3- 

них краш).
V. Галузево-функцюнальш види дшлъноспи:
• промисловц
• сшьськогосподарсью;
• буд1вельш;
• транспорта!;
• торговельш;
• л1зингов1;
• банювськ1
• та ш.
VI. РозмЬри тдприемств за чисельшстю пращвнитв:
• мал!, до яких належать (за чисельшстю працюючих):
1) у промисловост! та буд1вництв! -  до 200 чол.;
2) у imuHx галузях виробничо! сфери -  до 50 чол.;
3) у наущ i науковому обслуговуванш -  до 100 чол.;
4) у галузях невиробничо! сфери -  до 25 чол.;
5) у роздр1бнш Topripni -  до 15 чол.;
• середш;
• великь
Розм1ри середшх i великих пщприемств за чисельшстю 

працюючих законодавчо не регулюються.
1снують iHmi класифжацшш ознаки пщприемств, на- 

приклад, за типом виробництва, за ступенем спец1ал1защ1, 
але перел1чеш е найважлившими.

Пщприемницыа структури мають право на добровшь- 
них засадах об’еднувати свою шновацшну, виробничу, мар- 
кетингову, постачальницько-збутову, ф1нансову та сощаль- 
ну д 1яльшсть. Такими об’еднаннями можуть бути: асоща- 
цп, корпорацн, концерни, консорщуми, треста, синдикати, 
картел1, холдинги, ф1нансов1 групи.
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В УкраТш найбшыи поширеними формами об’еднання 
и|дирисмств е:

— асощацы -  найпроспша форма догов!рного об’ед-
нання П1дприемств з метою постшноУ 
координаци господарсько! д1яльностц 
асощащя не мае права втручатись у 
виробничу i комерцшно-фшансову д1я- 
льнють cboix члешв;

— корпорация -  догов!рне об’еднання господарських
суб’екпв на засадах штеграцп та виро- 
бничих iHTepecie з делегуванням “ш 
окремих повноважень;

— консорцгум -  тимчасове с та ту те  об’еднання проми-
слового i 6aHKiBCbKoro катталу для ре- 
ал1заш1 певноУ пщприемницькоУ 1деТ, 
швестицшного проекту;

— концерн -  об’еднання шдприемницьких структур,
що характеризуется оргашчним поед- 
нанням власносп та контролю, найчас- 
Time з використанням принципу дивер- 
сифжацп виробництва;

— -  оргашзацшна форма об’еднання швес-
тищйних pecypcie; утворення, яке без- 
посередньо не займаеться виробничо- 
господарською д1яльшстю, а спрямо- 
вуе своУ фшансов1 кошти на придбання 
контрольного пакету акцш шших пщ- 
приемств.

Кожна з цих форм мае своУ переваги i недолжи i може 
використовуватись залежно вщ  умов BHyrpimHboro i зовшш- 
нього середовища пщприемства (ринку). Ринок, як сфера 
товарного o6iry i пов’язана з ним сукупнють товарно-гро- 
шових вщносин м1ж виробниками i споживачами склада- 
еться з певних елеменпв.

Основними видами pum ie за суб 'ектним складом е:
• ринок виробншав;
• ринок споживач1в;
• ринок посереднтав;
• ринок державних установ;
• ринок м!жнародних установ, покупщв i споживач1в.
За елементно-технопог1чним складом ринки подтяютъ- 

ся на:
• ринок 3aco6iB виробництва; у .
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•  ринок предметт споживання;
•ринок швестицш;
• ринок фшансово-кредитних ресурЫв;
•  ринок шновацш та шформацп;
•  валютний ринок.
За mepumopicLfibHow ознакою ринки класифтуються да:
•  мюцевий;
•  регюнальний;
• нацюнальний;
•  транснациональный;
•  СВ1ТОВИЙ.
Функцп ринковоУ тфраструктури виконують товарш i 

фондов! б'\рж\, страхов! компани, венчурш ф1рми, шформа- 
цшш центры, транспорты! мереж1, банки.

Економ!ка сучасних впчизняних пщприемств мае ряд 
особливостей, як! пов’язаш з неузгоджен!стю pimeHb на дер
жавному piBHi, нестаб!льн!стю законодавчоУ бази, високим 
р!внем податюв, «втечею» квапйфжованих кадр!в. Taxi не
гативы! момента спричиняють низький р!вень !ноземного 
швестування в економпсу УкраУни, обертання значноУ маси 
грошових кошт!в поза банками, «перелив» каппшнв 3i сфе- 
ри виробництва у сферу торгового б!знесу через вщсутнють 
стимул!в i шльг для в!тчизняних товаровиробник!в та ш.

Усунення таких негативних явищ дало б можливють по- 
л!пшити роботу вггчизняних п!дприемств, створити умови 
для стабшзащУ Ух власного становища та для наповнення 
бюджету держави.

9 Тести дня самоконтролю

1. Головне завдання пщприемства полягае у:
а) задоволенш потреб ринку з метою одержания прибутку;
б) ефективному використанш основних фощнв i оборотних за- 

co6ie;
в) п!двищенн! продуктивност! пращ й ефективному викорис- 

танн! системи мотивац!У пращ;
г) пщвишенш якост! продукщУ, що випускаеться.
2. Основними документами, що регулюють д1яльшсть 

пщприемства, е:
а) Закон УкраУни «Про пщприемства в УкраУш»;
б) статут;



в) лщенз1я;
ь 4 г) колективний дошв1р;

д) патент.
3. Пщприсмство характеризусться такими ознаками:
а) виробничо-техшчна едшсть;
б) оргашзащйно-сощальна едшсть;
в) спитьшсть територн;
г) фшансово-економ1чна самостшнють;
д) сшльнють споживаноУ сировини.
4. Виробнича структура пщприсмства -  це:
а) склад, кшыасне сшввщношення i розм1ри внутршшх п1д- 

роздшв, форми Ух побудови i взаемозв’язку;
б) чисельшсть суб’еюзв-засновниюв та взаемовщносини тж 

ними;
в) частка кашталу кожного засновника в статутному фондц
г) оргашзацшно-правова форма юнування шдприемства.
5. На виробничу структуру пщприсмства не впливають;
а) масштаб виробництва;
б) складшсть конструкцп виробу;
в) в1ддалешсть шдприемства вiд природних pecypcie;
г) характер технолопчного процесу;
д) р1вень фаховоУ шдготовки пращвншав.
6. Виробнича структура пщприсмства може бути:
а) спешашзованою;
б) ушверсальною;
в) цеховою;
г) безцеховою;
д) комбшатською;
е) корпусною.
7. Загальна структура пщприсмства включас:
а) виробнич! пiдpoздiли;
б) тдроздши матер1ально-техшчного забезпечення;
в) пщроздши апарату управлшня;
г) пщроздши збуту продукщУ;
д) заклади сощально-культурного призначення.
8. За метою i характером д1яльносп пщприсмства 

подтяються на:
а) комерщйш;
б) виробничц
в) некомерщйш;
г) торговельш.
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9. За формою власност1 шдприемства класиф|ку- 
ються на:

а) приватш;
б) державш;
в) казеннц
г) зм1шаш;
д) колективш;
е) комунальнь
10. Не е ознакою оргажзацшно-соц1альноТ едносп т д -  

приемства:
а) еднють кер1вництва;
б) едшсть трудового колективу;
в) надшення правами юридично*1 особи;
г) самостШне визначення перспектив розвитку;
д) стльшсть допом1жного та обслуговуючого господарств;
е) володшня основними фондами.
11. Найпроспшою формою об’еднання пщприемств е:
а) концерн;
б) корпоращя;
в) асощащя;
г) холдинг;
д) консорщум
12. Господарсью товариства як форма юнування п!д- 

приемства мають таю переваги:
а) збшыиення фшансовоТ незалежносп;
б) «розпорошення» капралу м1ж багатьма партнерами;
в) можлив1сть передбачення фшансових втрат;
г) зал учения до управл1ння професшних менеджер1в;
д) можлив1стъ залучення 1ноземних 1нвестищй.
13. Основними недолшами акцюнерного товариства 

як оргажзац1йно-правово1 форми юнування пщприем- 
ства с:

а) наявшсть подвШного оподаткування прибутшв товариства;
б) розподш капралу на др1бш частки м1ж акшонерами;
в) розподш прибутку на дв1 частини, що спрямоваш на выпла

ту дивщещцв та на решвестування.
14. Об’еднання пщприемницьких структур, що харак- 

теризуються оргажчним поеднанням власносп та конт
ролю, називаються:

а) холдинг;
б) концерн;
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в) корпорации эмжцпяйт itM m& m# fttoMtmdb &
г) асощацЫ.
15. Холдинг -  специфична оргатзацшна форма об’ед- 

нання шдприемницьких структур, характерними озна- 
ками якого е:

а) безпосередньо не займаеться виробничо-господарською дь 
яльнютю;

б) фшансов1 кошти спрямовус на придбання контрольного па
кета акцш imuiix суб’екпв пщприемництва;

в) тимчасово об’еднуе промисловий i башавський каттали 
для реалЬаци певноУ шдприемницькоУ щеУ;

г) здшснюе контроль за дЬшьшстю тдприемств.
16. За правовим статусом i формою господарювання 

пщприемства подтяються на:
а) приватш;
б) державш;
в) господарсыа товариства;
г) одшххпбш;
д) орендш;
е) кооперативн1.
17. За елементно-технолог1чйШ складом ринки подь 

ляються на:
а) ринок виробник1в;
б) ринок споживач1в;
в) ринок засоб1в виробнидтва i предмепв споживання;
г) ринок швестицШ, 1нновацШ та шформац1У;
д) ринок фiнaнcoвo-кpeдитниx ресурсов;
е) ринок посередник1в.
18. До складу ринковоТ жфраструктури можна Ыд- 

нести:
а) товарн1 i фондов! бгржх;
б) страхов! компашУ;
в) державш установи;
г) м1жнародш установи;
д) венчурш ф1рми;
е) банки;
е) транспортш мережь



УПРАВЛ1ННЯ
пщприемством

Т -
е м а 2

Питания для теоретично'! пщготовки

□ Поняття та необвдшсть управлшня.
□ Еволющя концепцш управлшня.
□ Функцп управл1ння.
□  Сучасш принципи управлшня.
□  Методи управлшня виробництвом.
□  Оргашзацшш структури управлшня тдприем- 

ством.
□ Шляхи удосконалення управлшня шдприемством.

КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ 1 ПОНЯТТЯ

•управлшня •  концепцн управлшня
•  менеджер1альна революц1я • стратепчне управлшня
• принципи управлшня •  методи управлшня
•типи орган1зацшних структур • апарат управлшня

управлшня • управлшня пщприемством
• мета виробництва • функцп управлшня
• мотивац1я • контроль
•оргаызац1я • планування

Основы теоретично-розрахунков1 
положения теми

Сучасне управления — це особлива сфера еконо\пчних 
вщносин, що мае свою лопку розвитку.

Вщомий англшський економют Альфред Маршалл 
(1842—1924) видшив управлшня в окремий фактор вироб-
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ництва поряд i3 трьома традицшними -  каштаном, працею, 
землею.

II Суть управлёнськоУ д'тльностё полягае у здёйс- || 
неннё впливу на процес шляхом прийняття 
рёшень.

Необхщнють управлшня пов’язана з процесами под1лу 
npaui на пщприемствё i вщокремленням управлшськоУ npa
ui вщ виконавчоУ.

Зростання значения фактора управлшня в епоху науко- 
во-техшчноУ революцй послужило основою для появи кон- 
цепцп «менеджер1алыю1 революцй», зпдно з якою влада 
переходить В1д власншав до управлшщв.

Основоположником управлшня вважаеться американсь- 
кий шженер i дослщник Ф. Тейлор (1856-1915). Запропоно- 
вана ним рацюнал1зац1я npaui i вщносин на виробницгв1 
дозволила докоршно змшити оргашзацно i управлшня, а 
значить, i ефектившсть виробництва. Ф. Тейлор розглядав 
управлшня як «мистецтво знати точно, гцо cnid зробити i 
як це зробити пайкращим i найдешевшим способом».

Сьогодш у свгговш практицё використовують три iнст- 
ру менти управления: iepapxiw, культуру i рипок. Кожен з 
них е домшуючим в тш чи шили економ1чнш систему на- 
приклад, iepapxiB в адмшютративно-команднш економщё.

Наука управлшня за останш два-три десятир1ччя пережи
ла бшып глибою змши, нёж за весь попереднш перюд свого 
розвитку. Вдосконаленню управлшськоУ практики посприяв 
прогрес в оргтехнщё, i те, що вщбуваеться сьогоднё в теори i 
практищ управлшня, називасться «тихою управлшською  
революцгею». ГУ початок збёгся i3 вступом захщного суспшь- 
ства в шформацшну стадпо. На змхиу старш рацюналютичнт 
концепцй управлшня приходить нова неформальна, яку 
прийнято називати маркетинговою, шформацшною.

Суть рацюналютичнт концепцй полягае в перекона- 
ност1, що ycnix фёрми залежить вёд рацёональноУ органёзацёУ 
виробництва, зниження затрат за рахунок використання 
внутрёвиробничих резервёв, ефектйвностё використання 
виробничих pecypcie, тобто вёд внутргшшх фактор1в. Фёр- 
ма розглядаеться як закрыта система, мета i завдання якоУ 
е заданими i стабёльними протягом тривалого часу. Основа 
стратегёУ такоУ фёрми -  поглиблення спецёалёзацёУ виробни
цтва, органёзацёйна структура будуеться за функцюнальним 
принципом, вирёшальне значения мае контроль. , ~ *)
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Неформальна концепцш  мае за основу ситуацшний шд- 
хщ  до управлшня. <Мрма розглядаеться як живий оргашзм, 
як eidKpuma система, головна передумова ycnixy якоУ ле- 
жить поза нею. Усшх пов’язуеться з тим, наскхльки устш но 
ф1рма вписуеться в зовшшне середовище (економ!чне, соць 
ально-пол1тичне, науково-техшчне) i пристосовуеться до ньо- 
го. Ситуацшний пщхщ до у п р а в л я я  означае, що вся внутрь 
шня будова системи управлшня е вщповщдю на pi3Hi впливи 
зовшшнього середовища. Оргашзацшш мехашзми пристосо- 
вуються до нових проблем i вироблення нових piiueHb.

Реал1защею цього нового подходу стало cmpamezinne 
управлтня, яке передбачае врахування майбутшх станiв 
середовища для розробки стратеги розвитку ф!рми.

Змют управлшня визначаеться суспшьною Д1яльнютю 
людей, i тому, як особливий вид трудовоУ д1яльност1, воно 
виконуе ряд функцш:

1. Вивчення потреб споживач1в та законом1рностей гх 
формування передбачае врахування р1зномаштност1 потреб, 
якх змшюються. Тому з щею функщею межують функцГУ 
маркетингу та шновацш. Вони спрямоваш на залучення 
нових споживач1в, створення нових рш ш в збуту, форму
вання нових потреб у потенцшних ю п о т в , що пов’язане з 
розробкою нових вщдв продукщУ.

2. 3 точки зору необхщноеп задоволення потреб, слщ 
користуватись принципом -  максимум результативностг 
при рацюналъних витратах. Управлшня за допомогою щеУ
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функщТ повинно забезпечувати вщповщшсть мети вироб- 
ництва засобам п досягнення.

3. Планування -  це процес визначення мети д1яльноеп, 
передбачення майбутнього розвитку та спрямування 1нди~ 
вщуальних i колективних щлей (завдань) на одержания за- 
гального юнцевого результату.

4. ОргатзацЫ передбачае формування структури керо- 
ваноУ системи, розподш завдань, повноважень i вщповь 
дальносп М1Ж прашвниками пщприемства для досягнення 
загальноУ мети д1яльность

5. Мотиващя -  це причина, яка спонукае члешв трудо
вого колективу до спитьних погоджених дш з метою забез- 
печення досягнення поставлено/ мети. На шдприемств1 по- 
винн1 бути створен1 таю умови, за яких виконавщ вщчува- 
тимуть, що вони задовольнять своУ особист] потреби тшьки 
тод1, коли буде досягнута цшь пщприемства в цшому.

6. Контролююча функцЫ полягае у встановленш пара- 
метр1в д1яльност] пщприемства, Ух вим1рюванш та nopie- 
нянш i3 запланованими, а за необхщносп -  коригуванш щеУ
д]яльноеп для полшшення р е зу л ь т а т  роботи.

Щ ocHOBHi функци TicHO пов’язаш м1ж собою в единому 
npoueci управлшня. 1гнорування вивчення потреб спожива- 
4ie, можливостей ресурсного забезпечення Ух задоволення, 
незадовшьне планування, слабка мотивашя тощо негативно 
впливають на юнцев! показники д1яльност1.

Принципы управлшня, яю е актуальними i съогодш, роз- 
робив сучасник Ф. Тейлора француз А. Файоль. Bci здшс- 
нюваш на пщприемсш операцп вш подшив на шють груп:

✓  техшчш; *  обчислювальш;
s  комерцшш; s  охорона майна i oci6;
*  фшансовц s  адмшютративш.
Власне до управлшня вш вщню останню групу i вважав, 

що процес управлшня полягае в тому, щоб: 
о  передбачати, 
о  оргашзовувати,
*=> узгоджувати, 
о  розпоряджатися, 
о  контролювати.
В управлшш сучасною економжою зазвичай керуються 

такими принципами:
► чггкий розподш пращ;
► додержання дисциплши i порядку;
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► повноваження i вщповщальнгсть;
► використання мотиваци високопродуктивно! пращ;
► забезпечення piBHoi справедливое^ для Bcix;
► впевненють у постшноеп i стабтьносгп робота;
► дотримання взаемовщносин i3 ствроб1тниками згщно 

з iepapxiMHHM ланцюгом;
► заохочення шадативи.

Основою використовуваних методов управлт- 
ня е закони, законом1рносп i принципи су- 
спшьного виробництва, науково-техшчний pi- 
вень розвитку фврми, пщприемства, сощальм, 
правое! i психолопчж вщносини м!ж людьми.

М етоди управлш ня подшяються на:
► економ1чн1;
► адмшютративно-правовц
►  сощально-психолопчш.
Економ1чн1 методи управлш ня -  це прийоми i способи 

управлшня, в основ! яких лежить використання еконодлч- 
них закошв, економ1чних imepeciB i показниюв. U[i методи 
включають:

• матер!альну вщповщальнють;
• цшоутворення;
• державне регулювання;
• стимулювання;
• податки.
Адмш ктративно-правов! методи управл1ння перед- 

бачають юридичний (правовий) i адмшютративний вплив 
на вщносини людей у npoqeci виробництва, оскшьки щ 
вщносини регулюються певними правовими нормами:

• законодавчими актами;
• шструкщями;
• положениями;
• наказами i розпорядженнями.
Адмшютративно-npaBOBi методи передбачають i засто- 

сування вщповщних матер1альних, адмшютративних i кар- 
но-правових санкцш.

Сощ ально-психолопчш  методи управлшня реал1зу- 
ють мотиви сощально! поведшки людини, осюльки тради- 
цшш форми матер1ального заохочення поступово втрача- 
ють свш стимулюючий вплив. U,i методи передбачають 
вивчення сощальних запита та iHTepeciB члешв колективу, 
вивчення середовища виробництва, громадсько! думки.
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Bci Ц1 методи повинш поеднуватись i створювати необ- 
хщний арсенал 3aco6iB для найефектившшого управлшня 
ф1рмою.

Кожна ф\рма е ушкальною, тому не юнуе едино'1 модел1 
управлшня. Нижче наводяться фактори, що визначають 
виб1р модель

Система управлшня мае бути простою i гнучкою, забез- 
печувати ефектившсть i конкурентоздатнють функцюну- 
вання ф1рми. К характеристики:

• невелике число р1вшв управлшня;
• наявшсть небагаточисельних пщроздшв, що мають 

висококвал1фжованих пращвниюв;
• яюсть продукцп i Bci процедури повинш бути opiemo- 

BaHi на споживача.
1снують pi3Hi типи оргашзацшних структур управлшня, 

основними з яких е:
1. Л ш ш на -  це структура, мгж елементами якоУ юнують 

лише одноканальш взаемодп, кожен пщлеглий мае лише 
одного лшшного кер1вника, який виконуе Bci адмш1стра- 
тивш та imui функци у вщповщному пщроздш. Викорис- 
товуеться у невеликих пщприемствах з нескладною техно- 
лопею виробництва. Перевагами тако!’ структури е:

а) ч1ткють взаемовщносин;
б) оперативнють i нecyпepeчливicть управлшських ршенъ;
в) надшний контроль.
Недолжом е те, що кер1вник повинен виконувати, KpiM 

основних координуючих функцш, цший ряд po6iT: облж, 
робота з кадрами, контроль якосп тощо.

2. Лш ш но-ш табна структура передбачае створення 
при лшшному кер1вництв1 спещальних функцюнальних 
служб (nrra6iB), яю допомагають йому вир1шувати певш 
виробнич! завдання i формувати вщповщш управл1нсью

МОДЕЛЬ
УПРАВЛ1ННЯ Фактори, що визначають и eu6ip

^  розм1рф1рми;
^  характер продукцп, що випус-

каеться;
^  характер середовища.
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ркпення. При цьому штаби не дають безпосередшх розпо- 
рядженъ лшшним кер1вникам. Головна перевага тако!' струк
тури в тому, що Л1шйш кер1вники мають можливють скон- 
центрувати увагу на поточному лшшному кер1вництв1, а 
недолжи -  pier управлшських витрат, зниження оператив- 
hocti. Така структура е ефективною в масовому виробницт- 
Bi з незначними технолопчними змшами.

3. Функциональна структура також передбачае наяв- 
HicTb uiTa6iB, але ix персонал мае не лише дорадч! права, а й 
право кер1вництва i прийняття pimeHb. Тому кожний ви- 
робничий шдроздш отримуе розпорядження одночасно вщ 
деюлькох кер1вниюв функцюнальних шдроздшв шдпри- 
емства. Функцюнальна структура забезпечуе компетентне 
кер1вництво з кожно\‘ функцп управл1ння. В цьому ii головна 
перевага, а недолжами е можлива суперечливють i неузго- 
дженють pimeHb, зниження оперативность

4. Див1зшнальна структура управлшня будуеться не за 
функцюналъними ознаками, а за принципами групування 
виробничих пщроздшв: за продуктами, трупами спожива- 
ч1в, за мюцем розташування. Виникнення niei структури 
пов’язане i3 поглибленням подшу управлшськоУ пращ, 
тобто винц ланки управлшня займаються лише загальними 
питаниями (фшансовими, юридичними, кадровими), а реш- 
ту cBoi'x функцш делегують виробничим шдроздшам (вщ- 
дшенням), яю мають свою власну структуру управлшня i 
можуть автономно функшонувати. Розповсюдження qiei 
структури пов’язано з процесом диверсифжащУ виробницт- 
ва i виникненням корпорацш, конгломера™.

5. М атрична структура передбачае створення, поряд з 
лшшними кер1вниками та функцюнальним апаратом управ
лшня, тимчасових проектних труп, яю формуються i3 спе- 
щ а л к тв  функцюнальних щдроздш в i займаються створен- 
ням нових вид!в продукщх. Пюля завершения po6iT над 
проектом спещалюти повертаються до cboix функцюналь
них пщроздшв. Кер1вник проекту виконуе роль лиийного 
Kepi вник а щодо члешв групи.

6. М ножинна структура управлшня використовуеться 
сучасними компашями, яю включають ряд шдприемств. 
В ГУ основ! лежить поеднання р1зних оргашзацшних струк
тур управлшня. Таке багатоструктурне рппення буде все 
бшьше використовуватись у майбутньому.

Зпдно i3 Законом «Про пщприемства в УкраУш» управ
лшня пщприемством здшснюеться вцщовцщо до статуту
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на основ! поеднання прав власника щодо господарсысого 
використання свого майна i принципёв самоврядування 
трудового колективу.

Пёдприемство самостийно визначае структуру управлён- 
ня, встановлюе штата. Власник здёйснюе права щодо управ
лёння пёдприемством безпосередньо або через уповноваже- 
нё ним органи. Рёшення з соцёально-економёчних питань, 
що стосуються дёяльностё пёдприемства, виробляються i 
приймаються його органами управлёння з участю трудового 
колективу та уповноважених ним органёв.

Вдосконалення упраелт ня  пёдприемством повинно 
здёйснюватись за певними напрямами.

При створеннё рацёональноё 
структури управлёння фёрмою 
необхёдно правильно всгановити 
чисельнёсть зайнятих у сферё уп
равления пщприемством. Чисель- 
н1сть працёвникёв функдюнальних 
пёдроздёлёв пёдприемства визна- 
чаеться на ocHOBi вёдповёдних 
нормативёв. Залежно вёд викону- 
ваних функцёй такими пёдроздё- 
лами можуть бути вёдповёднё вёд- 
дёли, бюро, групи. Нормативи 
встановлюються науково-досл ёд- 
ними ёнститутами працё i вёдо- 
бражаються в основних методич- 
них рекомендацёях. На пёдприем- 
ствах найчаегёше чисельнёсть 
управлёнського персоналу вста- 
новлюеться у вёдсотках до чи- 
сельностё робётникёв ё фёксуеться 
у штатному розписё пёдприемства.

Економёчнёсть апарату управлёння визначають за форму
лою вёдповёдного коефёцёента КеУ:

I/* - К  .
AVey AVc AVny *

де IQ -  коефёцёент вёдповёдностё ёснуючоё структури на пёд- 
приемствё типовёй структурё;

Кчу -  коефёцёент вёдповёдностё фактичноё чисельностё 
працёвникёв апарату управлёння ёх нормативнёй чисельностё.

Допом1жнгти показншами економёчностё апарату управ
лёння е:
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Основн1 напрями 
вдосконалення управлёння 

пёдприемствами

*=> вдосконалення струк
тури управлёння виробни- 
цтвом;

полёпшення управ
лёння виробничими ре
сурсами;

■=> вдосконалення управ
лёння науково-технёчним 
прогресом ё якёстю про- 
дукцп;

*=!> полёпшення системи 
планування як ochobho'i 
ланки управлёння пёдпри- 
емством.



о  питома вага чисельносгп управлшського персоналу в 
загальнш чисельносгп працюючих;

^  ккпькють робпгншав, що припадають на одного пра- 
щвника управлшня;

питома вага фонду зароб1тноУ плати управлшського 
персоналу в загальному фонд1 зароб1тно1 плати Bcix пра
цюючих.

Застосування згаданих показниюв е доречним при nopie- 
нянш економ1чност1 управлшня в однотипних пщроздшах 
шдприемства.

Задач1 дня розв’язку

Задача 1. У мехаычному цеху машинобуд1вного заводу на 
основних процесах зайнято 480 робптниюв. Середнт розряд po6iT -  
3,2. Розрахувати чисельнгсть функцюнапьних структурних гпдроз- 
AiniB цеху (технолопв, нормувальниюв, диспетчере), вщповщно до 
норм обслуговування i формування вщдт1в i бюро для рзних тип1в 
виробництва (таблиц! 1 i 2):

Табпиця 1

Тип
виробництва

KlnbKicTb основних робггник!в, ЧОЯ.
на технолога на нормувальника на диспетчера

Одиничне i 
дрбносерйне 41-48 67 84

Серине 57 94 96

Крупносерйне 63 130 110

Масове 71 160 Служба
централ1зована

Таблиця 2

Норми
формування

Для служб

техн1чних економ1чних загального
призначення

BiflAin, чол. бтьше 12 бтьше 8 бтьше 5

Бюро, чол. 57 94 96

Трупа, чол. ДО 5 до 4 2
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Задача 2. Промислово-виробничий персонал пщприемства 
становить 380 чол., i3 них робггниюв 300. Виробнича структура пщ
приемства включае 20 виробничих дшьниць, об’еднаних у 6 цех!в. 
Кожну виробничу дшьницю очолюють один старший майстер i два 
зм1нних майстри. Зпдно з типовими умовами виробництва на одного 
зм1нного майстра повинно припадати 30-̂ Ю робггниюв. Середня 
мгсячна зарплата начальника цеху 120 грн., одного майстра 100 грн.

Обфунтувати ефективнють переводу тдприемства на без- 
цехову структуру управлшня.

Задача 3. На пщприемств!' е 32 структурних пщроздти, а вщ- 
повщно до типовоТ структури i нормативних умов Тх формування 
(за чисельнютю працюючих) повинно бути не бтьше 24. Фактична 
чисельнють прац!вниюв апарату управлжня становить 210 при 
нормативна чисельносп 170. Обчислити коефМент економ1’чносп 
апарату управлжня пщприемством.

Задача 4. Проанал1зувати економ1чнють управлжня в р1зних 
цехах пщприемства. BnxiflHi дан1 в таблиц! 3.

Таблиця 3

Цехи

Середньор!чна 
чисельн!сть 

працюючих, чол.

Р1чний фонд 
заробп-ноТ плати, 

тис. грн.

всього
в тому числ! 

управлжський 
персонал

всього
в тому 4ncni 

управлжського 
персоналу

№ 1 220 26 286 ,0 51 ,5

№ 2 640 42 768 ,0 76 ,8

№ 3 70 14 98 ,0 20

Тести дня самоконтролю

1. Суть управлжськоТ Д1яльнсхгп полягас у:
а) залученш пращвниюв до кер1вництва пщприемством;
б) вплив1 на процес шляхом прийняття ршень;
в) використанн1 найновших досягнень НТП в оргашзацн ви

робничих процеав;
г) незаперечному виконанш доведених «згори» розпоряджень.
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2. Змгст «тихо! управлшськоУ революция розкрива- 
еться в:

а) переход! влади вщ власниюв до управлшщв;
б) зростанш сощального статусу людей, як\ займаються управ- 

л1нською д1яльшстю;
в) видшенш управлшня в окремий фактор виробництва;
г) вдосконаленш оргашзацп праш управлшщв.

3. Видшенню управлтня в окрему сферу д1яльнос*п 
сприяли:

а) pier виробництва та його ускладнення;
б) загальний сусшльний подш пращ;
в) зростання вимог до знань i навиюв на виробництвь

4. У свгговш практиц! використовуються таю шстру- 
менти управлтня:

а) культура;
б) ринок;
в) пол ш тат мотиви;
г) економ1чш бачення;
д) iepapxix.

5. Ринок як тструмент управлтня характеризуеться:
а) економ1чною свободою людини;
б) тдпорядкуванням особистюних iirrepeciB члешв колективу 

загальним;
в) ддсю закошв попиту i пропозищц
г) р!вновагою iHTepeciB;
д) д1ею економ1чних норм i норматив1в.

6. Культура як тструмент управлтня nepeA6a4^Bif- 
користання:

а) бачення майбутнього стану керованого об’екта;
б) норм поведшки, визнаних сустльством;
в) набору вимог щодо осв1тнього, наукового, мистецького pie- 

HiB розвитку кер1вника.

7. Найбтьш поширеними концепциями управлтня е:
а) сощальна;
б) ординалютична;
в) рацюнашстична;
г) ринкова;
д) неформальна.



8. Якщо ффма (пщприемство) розглядасться як вщ- 
крита система, яка вчасно реагуе i пристосовуеться до 
умов зовтшнього середовища, то концепцию управлжня 
такою ф|рмою прийнято називати:

а) ринковою;
б) неформальною;
в) маркетинговою;
г) сощальною.

9. Якщо ycnix ф1рми залежить вщ внутр|шн"1х факто- 
pie, то концепщю управлжня нею називають:

а) ординалгстичною;
б) рацюналютичною;
в) сощальною;
г) виробничою.
10. Стратепчне управлжня -  це:
а) вироблення стратеги шдприемства на основ! пропкшв май- 

бутнього стану середовища;
б) розрахунок планових показнимв використання ycix вщцв 

pecypcie;
в) розробка б!знес-плану шдприемства.

11. Сучасш системи управлжня пщприемством по- 
винж задовольняти таким вимогам:

а) простота;
б) гнучюсть;
в) наявшсть iepapxinHoro ланцюга;
г) невелике число pierne управлшня;
д) побудов1 структури управлшня за функцюнальним прин

ципом;
е) невелик! шдроздши з квал1фжованими фах!вцями.

12. OcHOBHi принципи управлжня розробив:
а) Ф. Тейлор;
б) А. Маршалл;
в) А. Файоль;
г) Ч. Бебщж.
13. Зджснюват на тдприемств1 операцн подтянуться 

на таю групп:
а )  виробничц
б) техшчш;
в) комерцшш;
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г) економ1чш;
д) фшансов1;
е) обчислювальш;
е) охорона майна i oci6;
ж) адмшгстративш.
14. Не належать до принцитв управлГйня:
а) дисцишина;
б) чтсий роз поди! пращ;
в) адмМстративний вплив;

; г) функцюнальш взаемовщносини;
д) заохочення шйщативи;
е) р1вна оплата пращ;
е) мотиващя високопродуктивно! пращ.

15. Дотримання iepapxi4Horo ланцюга jx& лшишипу 
улравлшня передбачае:

а) наявнють у пщлеглих одного управлшця;
б) виконання розпоряджень вищого лшшного кер1вника;
в) матер1альну вщповдальшсть за невиконання розпорядженВ}
г) передачу управлшських pimeHb «згори донизу».
16. Методи улравлшня подтяються на:
а) виробничо-техшчш;
б) оргашзацШш;
в) екожжпчш;
г) адмшгстративно-правов1;
д) сощально-психолопчш;
е) ринков1.
17. Наказ е формою влливу:
а) економ1чного;
б) сощального;
в) психолопчного;
г) адмшютративно-правового;
д) матер1ального.
18. Основна мета використання економ1чних метод1в 

улравлшня полягае у:
а) створенн1 умов для вшьного вибору пщприемцем роду даяль- 

Hocri;
б) створешн умов та заштересованост1 пращвниюв i виробни- 

чих ланок у високих кшцевих результатах;
в) пропорцшний роз поды прибутку м1ж окремими виробни- 

чими ланками шдприемства.
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19. Економйчш методи управлшня не включають:
а) матер 1альне стимулювання;
б) планування;
в) матер1альну вщповщальтсть;
г) щноутворення;
д) групування;
е) розпорядження;
е) податки;
ж) державне регулювання.

20. Соц1ально-психолопчш методи управлшня перед- 
бачають:

а) вивчення сощальних запипв та iHTepeciB колективу;
б) розпорядчий вплив на пращвншав;
в) анал1з сощальноУ структури колективу;
г) встановлення економ^чних норматив!в по пращ i заробггшй 

плат!;
д) вивчення умов стабшьносп колективу та умов життя пра- 

цюючих.

21. Оргашзацшна структура управлшня -  це:
а) ктьюсть функцюнальних шдроздшв на пщприемств1;
б) склад оргашзацшно вщокремлених шдроздшв пщприемст- 

ва та зв’язки, що юнують м1ж ними;
в) чисельшсть i методи впливу вищих кер1вник1в шдприемст- 

ва на структурш пщроздши.

22. Найбтьш поширеними типами оргашзацшних 
структур управлшня пщприемством е:

а) лшйна;
б) виробнича;
в) адмшгстративна;
г) лшшно-штабна;
д) функцюнальна;
е) матрична;
е) об’еднана;
ж) див1зюнальна;
з) множинна.

23. Лшшна структура управлшня пщприемством ви- 
користовуеться:

а) на невеликих шдприемствах з малою чисельшстю працю- 
ючих;
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б) на шдприемствах, що випускають однорёдну Ьщ сщ щ ку 
продукшю;

в) на шдприемствах приватно!' форми власностё;
г) на пёдприемствах-монополютах;
д) на пiдпpиeмcтвax з неперервним циклом виробництва.

24. Якщо спецёальш пщроздти при лшёйних керёвни- 
ках виконують дорадчё, а не розпорядчё функцн, то така 
структура управлёння називаеться:

а) штабною;
б) функцюнальною;
в) лшшно-штабною;
г) матричною.

25. Перевагами функцюнальноТ структури управления е:
а) безпосереднш вплив на лёншних виконавцёв;
б) функцюнальний керёвник несе повну вёдповщальшсть за 

окрему дшянку роботи;
в) можливють використання економёчних методёв управлшня;
г) шдвищення якостё управлёнських pimeHb;
д) незначна кёлыбсть оргашзацшних шдроздшв.

26. Недолёками лёнёйно-штабно1Г структури управлён- 
ня е:

а) рют числа i складностё дшових зв’язкёв;
б) протирёччя в управлёнських рёшеннях;
в) рют управлшських витрат;
г) зниження оперативное™ управлшня;
д) персональна вёдповёдальшеть лёншного керёвника за при- 

йшш рёшення та !х виконання.

27. Наявнёсть вёддёлень е характерною для структури 
управлёння:

а) функцюнально!';
б) множинно!*;
в) дивёзёональноУ;
г) матрично*!.

28. Вёддёлення -  це:
а) продуктово-ринкова одиниця;
б) спецёальний штат на шдприемствё;
в) шдроздёли пёдприемства, якё займаються загальними пи

таниями;
г) пёдроздёли виробництва i збуту.
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29. Для матричноТ структури управлшня с характер- 
ним:

а) незначна кшыасть р1втв управлшня;
б) наявшсть групи конкретних нових вкщв продукци або про

екта;
в) KepiBникам передаються i3 функцюнальних щдроздшв 

ствробетники i ресурси;
г) використання на шдприемствах, шо випускають обмежену 

номенклатуру продукщУ.

30. Множинна структура управлшня використовуеться 
у зв’язку з:

а) диверсифжащею виробництва;
б) розвитком шформащйних технолопй;
в) тиском конкурента i необхщнютю пошуку опттпзащУ 

структури управлшня;
г) послаблениям адмшгстративного впливу на виробництво;
д) зменшення державного тиску на виробнтав;
е) розвитком зовшшньоТ торпвлг
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□ Прогнозування як процедура стратепчного 
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□ Класифжащя прогноз1в.
□ Типи прогнозування.
□ Поняття i принципи планування.
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□ Формулювання стратеги розвитку шдприемства.
□ Базов1 страте rii шдприемства.
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пщприемствь

• “ » КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
•стратепчне планування 
•характерн1 риси стратепчного 

планування
•процедури стратепчного пла

нування
•  прогнозування 
•типи прогнозування
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• оперативно-виробниче плану

вання
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Основы теоретичт положения теми

Стратепчне планування е особливим видом 
планово'! роботи, яка полягае в розробщ 
стратепчних р1шень у формй прогнозйв, про
е к т ,  програм i плате. Вони передбачають 
висунення таких цшей i стратегм поведшки 
об’екпв управления, реалбзацйя яких забез- 
печуе Тм ефективне функцюнування в довго- 
строковш перспектив!, швидку адаптацйю до 
мшливих умов зовнёшнього середовища.

Стратепчному плануванню притаманш Taxi характеры 
риси:

• нацшешсть на середньо- i довгострокову перспективу;
• opicHTauifl на вирииення ключових ц1пей пщприемства, 

вщ досягнення яких залежитъ його виживання i прогрес;
• поеднання накреслених цшей з ресурсами на Тх досяг

нення (наявних i залучених у майбутньому);
• врахування впливу на плановий об’ект численних зов- 

HimHix фактор1в;
• здатнють адагпуватися до змш зовшшнього i BHyrpim- 

нього середовища пщприемства.
Зм1ст стратепчного планування розкривають його про

цедура основними з яких с: стратеглчне прогнозування, 
програмування, проектування.

Прогнозування -  це процес передбачення 
майбутнього стану пщприемства, його 
BHyTpiLUHboro i зовшшнього середовища, а 
також можливих терм!шв i способов досяг
нення очйкуваних кшькйсних i яквсних ре
з у л ь та т .

Важливють прогнозування в умовах ринку пояснюеться 
тим, що, по-перше, ринкове господарство вщрйзняеться ко- 
ливанням ринково1 кон’юнктури i необхщно щ коливання 
передбачати i згладжувати, по-друге, в цих умовах при роз- 
робщ стратепчних програм присутнш високий стушнь не- 
визначеносп i можна прогнозувати лише окремй показники.

Суть прогнозування полягае в науковому передбаченж 
стану об’екта прогнозування, в основ! якого лежить або 
аналйз тенденцш його розвитку i ix екстраполящя (проек-
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ц!я) на майбутнш перюд, або використання нормативних 
розрахунмв.

Змгстом прогнозування е розробка nporHC3iB з р!зними 
часовими рамками, а важлившими функщями е:

1) передбачувальна (описова) -  опис можливих або ба- 
жаних перспектив;

2) рекомендуюча -  подготовка проектов рш ення р!зно- 
ман1тних проблем планування.

Класиф1кац1я прогнозов здшснюеться залежно В1Д р1зних 
критерпв та ознак, об’екпв прогнозування, цшей i завдань, 
а саме:

> за масштабом прогнозування:
а) макроеконом!чш, м1жгалузев1, м!жрегюнальш;
б) розвитку окремих комплексе нацюнально1 економши;
в) галузев! i регюнальш;
г) окремих господарюючих суб’ект!в, виробництв, про

дукте.
> за часом передбачення:
а) коротко-;
б) середньо-;
в) довгостроковк
> за характером объекта:
а) розвитку економ1чних, полггичних, сощальних вщносищ
б) передумов i наслщшв НТП;
в) динамжи розвитку економжи;
г) вОдтворення населения i шдготовки кадр1в;
д) доход1в i цш та ш.
> за функщею прогнозу:
а) пошуковц
б) нормативы!.
У сво1Й практичнш д!яльносп пщприемства найчаепше 

використовують Taxi типи прогнозування:
1) прогнозування, яке Грунтуеться на використанш ш- 

туТц!*1 в npoueci передбачення майбутнього;
2) пошукове прогнозування, яке опираеться на наявну в 

даний час шформашю i передбачае перехщ вщ тепер1шньо- 
го стану до майбутнього;

3) нормативне, яке оцшюе можливосп розвитку шдпри- 
емства, виходячи i3 поставлених цыей.

Методи прогнозування подшяються на Taxi групи:
1. Фактограф1чн1 методи прогнозування Грунтуються 

на використанн! фактичних даних, як! характеризують змь 
ни в об’екп  прогнозування.

35



Основними в цш rpyni е:
•метод екстраполяцП; базуеться на поширенш зако- 

ном!рностей розвитку об’екта в минулому на майбутне;
• метод кореляцтнш i регрестнш моделей; встановлюе 

статистичну залежшсть м\ж результуючими показниками i 
змшними факторами за допомогою математичних формул;

•метод функцт; математично-статистичний метод 
прогнозування.

2. Евристичш методи прогнозування передбачають 
розробку nporH03iB з використанням лопчних прийом!в, 
правил i метод1в дослщжень.

До ще!’ групи належать:
• метод експертнш оцток; подшяеться на 1ндивщуаль- 

Hi та колективш.
До вдивщуальних експертних оцшок належать методи 

розробки сценарпв, штерв’ю, анаштичних доповщних за
писок; до колективних експертних оцшок вщнесено методи 
Дeльфi (анкетне опитування фах1вщв у певнш галузО, 
«мозкових атак» (колективне вироблення ще!* в результат! 
проведено!’ дискусп), круглого столу;

•метод оптим1заци; дае можлив1сть врахувати макси
мально можливу кшькють чиннимв, що впливають на кш- 
ueei показники, i вибрати найкращий BapiaHT прогнозу;

•метод «дерева цтей»; використовуеться з метою подь 
лу основних завдань на пщ-завдання i вияснення зв’язюв 
м1ж ними.

Можливе використання й шших мето/цв прогнозування 
розвитку шдприемств.

У систем! управлшня пщприемством особливе м!сце на- 
лежить плануванню як його основнш функщ!'.

|Планування -  це процес встановлення ц!- II 
лей тдприемства i вибору найефективш- 
ших способ'ш lx досягнення. ||

Мета планування -  л!кв!дувати негативний вплив на пщ- 
приемство м!нливост! середовища, в якому воно функцюнуе.

Переход до ринково!’ економнш зумовив самост!йне здшс- 
нення шдприемствами всього комплексу планово!’ робота. 
На BiaMiHy вщ жорсткого директивного планування в умовах 
командно-адм!шстратавно!’ економ!ки плани пщприемств 
мають рекомендацшний характер, зор!ентован! на задово- 
лення пщприемствами потреб споживачЛв в тих чи шших 
видах продукц!!’. Пщприемства можуть самост!йно визнача-
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I и шляхи розвитку виробницгва, використовувати системи 
мотивацп пращ, встановлювати виробничу програму тощо. 
\\ основ! розробки плашв пщприемства лежить стввщ но- 
шення м\ж попитом i пропозищею, конкретш договори на 
поставку продукци м1ж господарюючими суб’ектами, м1ж 
мщприемствами i державою. Серед системи показниюв 
план1в найважливпиими е натуральш показники, показники 
якосп, а також кшцев1 показники д!яльност1 пщприемства.

Поряд 13 широкими правами i можливостями, в умовах 
ринку пщприемства несуть вщповщальнють за результати 
свое!' робота, повинш постшно стежити за зм1ною ринково*1 
кон’юнктури, враховувати ризик.

Основними принципами планування с так»:
• правильне обгрунтування i виб1р мети та кшцевих ре

зультате роботи пщприемства;
• оптимальнють використання pecypciB;
• системшсть;
• безперервнють;
• збалансовашсть;
• науков!сть;
• мобшьнгсть;
• адекватшсть;
• реальшсть.
Методи планування -  це способи встановлення планових 

показник1в. До мето/дв планування пред’являються певш ви- 
моги. Вони повинн1 бути адекватними 30BHimHiM умовам рин
ку, враховувати р1зномаштшсть шлях1в досягнення ochobhoi 
мети пщприемства -  максим1зац11 прибутку, повинш вщр!зня- 
тися залежно вщ виду плану, який розроблясгься.

Методи планування:
1) ресурсний -  використовуеться при монопольному ста-

новипц пщприемства на ринку або слабкш конку- 
ренци; планов! показники встановлюються, вихо- 
дячи з ресурсних можливостей пщприемства;

2) статистичний -  показники встановлюються з викорис-
танням середшх статистичних величин за статас- 
тичними даними минулих перюд1в;

3) факторний -  вплив р!зних техшко-економ1чних фактор1в
визначае величину планового показника;

4) балансовий — полягае у використанш в планових розра-
хунках системи таблиць-баланав, в яких вщобра- 
жаються потреби в певних видах pecypciB та дже- 
рела Ух покриття;
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5) економжо-математичш — здшснюеться оптамзащ я пла
ну пщприемства за допомогою математичних за- 
лежностей i прийнятого критер1ю оптим1зацп;

6) графоаналггичний -  використання графш в i fliarpaM при
визначенш певних показниюв.

У практищ функцюнування впчизняних шдприемств 
склалась певна система планування, яка полягае у розробщ 
та взаемоузгодженост1 плашв р1зних вщцв. Кожей з них мае 
сво1 особливост! щодо сукупност1 розрахункових показни
юв, часового штервалу планування, р1вня планування та ш. 
Найчаспше плани подшяють за часовими рамками роз- 
рахунку технжо-економ!чних показниюв. Взаемозв’язок 
м'ш ними можна представити схемою:

Найбшьш в1ддалену перспективу в д1яльносп тдприем- 
ства окреслюють стратепчш плани, як! е сукупшстю взае- 
моузгоджених заход1в i дш, що вщображають довгостроко- 
Bi ц ш  та основы! напрямки д1яльносп з обгрунтуванням 
ресурсного забезпечення.
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Етапи стратепчного планування полягають у:
1) формуванш Micii i стратепчних цшей д1яльност1 шд- 

приемства;
2) aHani3i зовшшнього та внутршнього середовища шд- 

приемства;
3) aHani3i стратепчних альтернатив та вибори базовоУ 

стратеги;
4) розробф функцюнальних стратегий шдприемства;
5) плануванш ризику;
6) реал1зашУ стратегий, стратепчному контрол1 та ощнш 

результатов.
Основними роздшами стратепчного плану с:
► план маркетингу;
► план виробництва;
► план кадрового забезпечення;
► фшансовий план;
► планування ризиюв;
► створення i п’щтримання т\д>ку форми.
Процес стратепчного планування починаеться з розроб- 

ки стратеги. С тратепя -  це визначення довгострокового 
курсу розвитку 4ирми, його затвердження та розподш ре- 
cypcie для його реал1зацн.

Розробщ стратеги передуе визначення Micii пщприемст- 
ва, тобто мети, для якоТ ф1рма створена i яка повинна бути 
досягнута в плановому перюдг Miciu е комплексною метою, 
яка включае як зовшшш (пов’язаш з конкурентен)) ороенти- 
ри д1яльносп, так i внутр’ниш (пшвищення продуктивности.

На виконання Micii спрямовуються стратепчш uLii 
(стратеги-). Щль — це конкретний стан окремих характе
ристик ф!рми, досягнення яких е для неУ бажаним i на яю 
спрямована и д4яльшсть. l\ini можуть бути економ1чтши / 
нееконом1чними.

Базов! стратеги шдприемства

V >1 V
Стратег/я зрос- 

тання (передбачае 
збтьшення пщприем- 

ства, часто через 
проникнення i захоп- 
лення нових ринюв)

Стратег!я скоро- 
чення (використо- 
вуеться тод1, коли 
виживання пщпри
емства перебувае 

пщ за грозою)

Стратегия ста- 
6mi3aiy7 (оборон- 
на стратепя,яка 
е пром1жною м!ж 

стад1ями зростан- 
ня i падЫня)
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У рамках i3 зазначених базових стратегш видшяють ряд 
Ух вид1в, наприклад, р1зновидами стратеги зростання мо- 
жуть бути: стратегия концентрованого росту, стратепя ште- 
грованого росту, стратепя диверсифжованого росту.

На виконання базових стратепй спрямовуеться розробка 
функцюнальних стратепй (стратегш окремих функцю- 
нальних пщроздипв пщприемства).

СередньостроковЁ плана детал1зують стратепчш плани 
ЩОДО хрОНОЛОПЧНОГО порядку досягнення ТИХ ЧИ 1НШИХ 
цшей, ресурсного забезпечення Ух досягнення, вщповщаль- 
них за виконання oci6. Ч тсо  вираженоУ меж1 м\ж стратепч- 
ними i середньостроковими планами немае.

Поточи! (тактичш) плани за сферою спрямування с 
набагато вужчими, шж стратепчш, вони детал1зують Ух. Як 
правило, поточн1 плани розробляються на piK i регулюють 
д1яльн1сть пщприемства по виробництву продукцй, УУ збуту, 
матер1ально-техшчному забезпеченню, фшансових питан
иях тощо. Taxi плани дозволяють швидко реагувати на 
будь-яю вщхилення в po6oTi пщприемства, приймати необ- 
хщш ршення. Участь у розробщ такого плану беруть yci 
виробнич! пщроздши, а кер!вництво здшснюе кер1вник пщ
приемства разом з головним економютом.

Основними роздшами тактичного плану е:
• план маркетингу;
• виробничий план;
• науково-дослщна робота i пщвищення техшчного рДО* 

ня виробництва;
• план по npaqi i зароб1тнш план;
• план по швестищях i капитальному бущвництву;
• план матер1ально-техшчного забезпечення;
• план сощального розвитку колективу;
• план по oxopOHi навколишнього середовища;
• план по соб1вартост1, прибутку i рентабел bHocrri;
• план зовшшньоеконом1чноУ д^яльностц
• фшансовий план.
Етапи розробки поточного плану такк
1) анал!з результатов д1яльносп пщприемства;
2) розробка заход1в щодо пщвищення ефективност1 д1яль- 

Hocri пщприемства та пщвищення його конкурентоспро- 
можностц

3) дослщження ринку i формування портфеля замовлень 
на продукцш пщприемства;

4) обгрунтування окремих роздипв плану;
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5) розгляд проекту плану радою трудового колективу та 
його затвердження;

6) доведения техшко-еконогмчних показниюв до струк- 
турних пщ роздш в пщприемства.

Млеячш поточн1 плани мютять той самий Ha6ip технь 
ко-економ1чних показншав, але з розбивкою за окремими 
мюяцями календарного року.

Оперативно-виробниче планування включае календар- 
но-виробниче планування i диспетчерування. Календарно- 
виробниче планування передбачае розробку плашв-графшв 
виробництва, вщвантаження продукци на змшу, добу, Mi- 
сядь i доведения ?х до структурних щцроздЫв пщприем- 
ства. Диспетчерування передбачае оперативний контроль за 
виконанням поставлених завдань, виявлення вщхилень у 
виробничому npoueci, мобшзацио pecypciB на Тх усунення, 
а також запоб1гання вщхиленням.

Оперативно-виробниче планування покликане забезпе- 
чити ритм1чну роботу пщприемства, що особливо важливо 
для своечасного виконання догов1рних зобов’язань. Даним 
видом планування займаються економюти планово-еконо- 
м1чних вщ дш в, вщ дш в збуту, диспетчери цех1в, а на вели
ких пщприемствах -  виробничо-диспетчерський вщцщ.

Розробка плашв будь-яких piBHiB та часових штервал!в 
неможлива без використання системи показниюв. Пщ по- 
казником слщ розум!ти Mipy планового завдання, яка надае 
йому к1Лькюно*1 або якюно1 визначеностг

Вимоги до системи планових показнимв I

^  едн1сть i обов’язков1сть показниюв для даного р1вня планування 
зютавнгсть

<> забезпечення комплексно'! характеристики eeix cropiH функ- 
ц'юнування пщприемства 

^  адреснють
^  opieHTaqin на picT продуктивносл i результативносп 
^  чисельна обмеженють показниюв

Розр1зняють Taxi групи показниюв:
1) пром!жш i KiHaeBi;
2) натуральш i вартюш;
3) ктльктеш i якгснц
4) абсолютш i вщносш;
5) шформацшш, розрахунков!, затверджувань
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Б1знес-план -  це комплексний плановий 
документ шдприемницько! дйяльностй, в 
якому передбачеш заходи, спрямоваж на 
реалйзащю пщприемницькоТ щеТ, на одер
жания прибутку.

Б1знес-план розробляеться з метою:
1) техшко-економ1чного обгрунтування доцигьносп ство- 

рення i функцюнування пщприемства;
2) залучення зовшшшх швестор1в, у тому числи шоземних;
3) для обгрунтування пропозицш щодо доцшьносп при- 

ватизацп пщприемства.
Б1знес-план розробляеться на тривалий термш, найчас- 

Time на 3-5 роюв, хоча часов! рамки б1знес-планування 
можуть бути значно ширшими.

Вихщною шформащею при розробщ б1знес-плану е:
• тформащя про попит на продукцио (послуги) (про ем- 

нють ринку, географ1ю ринку, дeмoгpaфiчнy характеристи
ку погенцшних споживач1в);

•виробнича тформащя (про технологию виготовлення 
продукщУ, необхщ т виробнич1 плопц, обладнання, сирови- 
ну, чисельнють i квал1ф1кацшний склад персоналу та ш.);

•ф т ансова тформащя (про необхщж rpoiuoBi кошти 
для реал1зашУ проекту, джерела та умови Ух одержания).

Структура СНзнес-плану може вщр1знятись залежно вщ 
мети його розробки. Для внутршнього використання роз
робляеться б1знес-план з досить високим ступенем деталь 
зацУТ технжо-економ}чних показншав, а для предъявления 
1нвесторам — наводяться найважлив1ш! показники ефектив- 
ност1 проекту.

Тнпова структура б!знес-плану:
L Резюме (зведений роздт)
У ньому обгрунтовуеться необх1дшсть оргашзащУ ново

го пщприемства, переваги майбутньоУ продукцп пор1вняно 
з продукщею потенцшних конкуренте, прогнозш обсяги 
продажу на найближч1 роки, виручка вщ продажу, витрати 
на виробництво, валовий прибуток i ефектившсть вкладе- 
ного катталу, TepMiH окупнсхгп капггаловкладень. Цей роз- 
дш часто називають «мшьб1знес-планом».

IL Основна частина
2.1. Опис товару (послуги), характеристика ф1рми (ха

рактеристика товару, особливоеп продукцп, патента та свь 
доцгва, якими захигцеш ui особливосгп, зразок товару, орген-
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товна щна на продукщю або витрати на и виробництво, 
упаковка; характеристика виду i форм д1яльносп ф1рми, YY 
репутащя, засновники та ш.).

2.2. Anani3 галузх (темпи розвитку rany3i, нов1 продукта 
галузц перспективи YY розвитку на найближч1 роки, вхщш 
бар’ери, життевий цикл товару та ш.).

2.3. Анал1з ринку (результата вивчення ринку збуту, даш, 
що характеризую т структуру i сегмента ринку, потенцшш 
споживачц можлив1 конкурента, Yx товари, яюсть продук- 
цй, opieHTOBHi цши та умови продажу).

2. 4. План маркетингу (засади цшоутворення, оргашзащя 
i варт1сть реклами, канапи збуту продукцй, форми продажу 
товару, методи стимулювання продажу та ш.).

2.5. План виробництва (величина виробничих потуж- 
ностей, умови Yx нарощування, умови забезпечення вироб
ництва сировинно-матер1альними ресурсами, види необхщ- 
них для виробництва pecypcie, устаткування шдприемства, 
план його закушвель, коопероваш зв’язки i3 сум1жниками, 
величина витрат на виробництво, оргашзащя контролю якоеп 
продукци).

2.6. Оргамзацтний план (оргашзацшна схема управлш- 
ня шдприемством, професшно-квал1фжацшна характерис
тика персоналу, форми найму пращвниюв та Yx оплата пра- 
щ, форми стимулювання пращвниюв р1зних категорш).

2.7. Оцтка ризику i страхування (типи ризиюв, джерела 
ризиюв i момент Yx виникнення, заходи щодо зменшення 
ймов1рносп та масштаб1в ризику i м!ШМ1зацн збитюв вщ 
нього, програма страхування в1д ризиюв).

2.8. Юридичнии план (форма власносп i статут пщпри- 
емства, дольова участь napraepie, Yx вгдповщальшсть; якщо 
шдприсмство е акцюнерним товариством, то пояснюеться 
розподш капггалу м1ж акцюнерами, тими, хто волод1е конт- 
рольним пакетом акцш).

2.9. Фтансовий план (прогноз обсяпв peaлiзaцiY, баланс 
грошових видатюв i надходжень, зведений баланс актив1в i 
nacHBie, графж беззбитковост1).

III. Cmpamezin фтансування
У цьому роздии обгрунтовуеться план одержания к о п т в  

для оргашзащ1 пщприемства, передуЫм ктльюсть необхщ- 
них KoniTie для оргашзащ1 продажу, вказуеться, звiдки на- 
дшдуть щ кошта i в якш формь Також зазначасться перюд 
повернення швесторам вкладеного капггалу та доходу вщ 
нього, джерела розширення виробництва тощо).
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Структура б1знес-плану, юшыасть форм та ix змют не ре- 
гламентуються.

Основними вщмшностями м!ж традицшним поточним 
планом i б1знес-планом е:

> погочний план розробляеться в одному Bapiami, a 6i3- 
нес-план — у деюлькох;

> поточний план розробляеться лише на pix, а бизнес- 
план -  на декшька роюв;

> поточний план розробляеться для внутршнього вико- 
ристання, б1знес-план -  для предъявления також зовншпмм 
швесторам.

Тести дня самоконтролю

1. ГНд плануванням дтльност! пщприемства розум!- 
ють:

а) пор1вняння основних показ ниюв його розвитку у звтю му i 
базовому перюдах;

б) розрахунок майбутньоТ величини прибутюв;
в) процес визначення цшей пщприемства, а також 3aco6iB i 

пшшв ix досягнення;
г) анал1з перспектив розвитку пщприемства в пор1внянш з ш- 

шими пщприемствами щеУ ж галузь
2. Основними перевагами планування в умовах ринку 

пор1вняно з директивним плануванням с:
а) самостшне здшснення всього комплексу планово!* роботи;
б) доведения «зверху» основних показниюв д1яльносп;
в) право самостшно розробляти виробничу програму;
г) самостшшсть вибору po3MipiB матер1ального стимулювання;
д) ризик у шдприемницькШ д1яльност1.
3. Загальною науковою основою планування е:
а) система об’ективних економ1чних закошв;
б) принципи оргашзацй виробництва;
в) основн1 засади взаемовщносин пщприемства з фшансово- 

бюджетною системою;
г) 3aKOHOMipHocTi орган!зацп партнерських зв’язюв.
4. Найважлив1шими принципами планування е:
а) правильне обгрунтування та виб1р мети i кшцевих результа

тов дальности пщприемства;
б) зв’язок i взаемозалежшсть планових i фактичних показншав;
в) оптимальшсть використання pecypcie;
г) системнють i безперервнють планування;
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д) суб’ективна оцшка майбутнього стану шдприемства;
е) мобшьшсть;
с) врахування життевого циклу товар1в;
ж) збалансовашсть.
5. Методи планування повинш вщповщати такимви- 

могам:
а) адекватшсть зовшшшм умовам ринку;
б) вщмшнють залежно вщ виду плану;
в) забезпечешсть ресурсами;
г) р1зномаштн1сть досягнення основноТ мети шдприемницькоУ 

д[яльносп -  збшыиення прибутку;
д) сощальна спрямовашсть.
6. Основними методами планування е:
а) ресурсний;
б) статистичний;
в) сощальний;
г) виробничо-техн1чний;
д) факторний;
е) господарський; 
с) нормативний;
ж) балансовий;
з) економ1ко-математичН1.
7. Ресурсний метод планування використовуеться 

при:
а) значних обсягах випуску продукщ1;
б) обмеженосп окремих вида pecypciB;
в) незначнШ cmhoctI ринку;
г) при монопольному становищ! шдприемства або слабкшлшнг. 

куренцп;
д) обмежен1й номенклатур! продукцй'.
8. Нормативний метод планування передбачае роз- 

рахунок планових показниюв на основ!:
а) прогресивних норм використання pecypciB з вщрахуванням 

зм1ни цих норм у плановому рош;
б) середшх норм використання ресурсш у плановому рощ;
в) норм використання матер1альних pecypciB на одиницю про- 

дукцй;
г) середньогалузевих норм витрат pecypciB.
9. За термжами, на яю розробляються техн!ко-еко- 

HOMiHHi показ ники, плани подтяються на:
а) перспективш;
б) pi4Hi;
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в) поточш;
г) стратепчш;
д) оперативна;
е) виробнич!;
е) тактичш;
ж) оперативно-виробничк
10. Стратепя -  це:
а) бачення майбутнього стану пщприемства;
б) генеральна комплексна програма дп, яка визначас для пщ- 

присмства його головш цш, прюритетш проблеми та poзпoдiл 
pecypcie для Yx досягнення;

в) плани пщприсмства щодо охоплення певноУ частини ринку.
11. Пщприемство може обрати одну »  таких базових 

стратепй:
а) скорочення;
б) стабшзаци;
в) диверсиф1каш1;
г) поглинання;
д) зростання.
12. Середньостроков! плани передбачають:
а) детал1зацио перспективних план1в щодо обсягу випуску про

д у к т ;
б) детал1зацно стратепчних плашв на nepiiii роки д1яльностг,
в) детал!зацио проектав у хронолопчному порядку;
г) зазначення конкретних 1нвестищй i ф1нансових показниюв;
д) зазначення конкретних виконавщв.
13. Оперативно-виробниче планування охоплюс таю 

напрями:
а) оргашзащю матер1ально-техшчного забезпечення шдпри- 

емства;
б) календарне плану вання;
в) виробниче планування;
г) диспетчерування.
14. Б|знес-план пщприсмства -  це:
а) план виробництва i реал1защ| на наступний piK;
б) план, спрямований на обмеження використання pecypcie;
в) комплексний плановий документ гвдприемницькоУ д1яль- 

HpCTi, що м1стить заходи, спрямоваш на одержания прибутку.
15. Метою розробки бЬнес-плану може бути:
а) приватизащя пщприсмства;
б) перевага над конкурентами;



в) техшко-економ!чне обгрунтування створення i функцюну- 
вання пгцприемства;

г) для пред’явления в галузев1 органи управлшня;
д) для залучення зовшшшх iHBecTopiB.

16. Бйзнес-план розробляеться на:
а) 10-15 роюв;
б) 1—3 роки;
в) термши ч1тко не визначеш;
г) 3—5 роюв.
17. Вихщною шформац1ею для розробки бйзнес-плану е:
а) шформащя про кшьюсть пщприемств, що виготовляють 

аналопчну продукщю;
б) шформац1я про ринковий попит на товар;
в) шформагця про цши на аналопчш товари за кордоном;
г) виробнича шформащя;
д) фшансова шформащя.
18. 3 mict i структура б1знес-плану законодавчо визна- 

чена:
а) Кабшетом MmicrpiB УкраУни;
б) фондом держмайна;
в) не регламентуеться;
г) Верховною Радою.
19. Основними роздтами бйзнес-плану е:
а) анал1з ринковоУ ситуащУ;
б) резюме;
в) анал1з ринку сировини;
г) основна частина;
д) стратепя фшансування;
е) юридичний план.
20. Основы вщмшносл мiж традицтним поточним пла

ном i бЬнес-планом зводяться до такого:
а) б1знес-план розробляеться в декшькох вар!антах;
б) б1знес-план розробляеться для шдприемств з 1ноземними 

1нвестишями; поточний -  лише з вггчизняними;
в) поточний план розробляеться на один рж, б1знес-план по- 

еднуе елементи поточного i стратепчного планування;
г) поточний план затверджуеться вищестоящими оргашзащя- 

ми, бизнес-план — органами самоврядування;
д) поточний план розробляеться для внутр1шнього викорис- 

тання, б1знес-план — для пред’явлення зовшшшм 1нвесторам i 
клиентам.
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I e м a 4
Р О З Р О Б К А  
ТА О Б ГРУН ТУВ А Н Н Я  
В И Р О Б Н И Ч 01 П РО ГРА М М
пщприемствА

Питания для теоретично! пщ готовки

□ Поняття виробничоТ программ та правила и роз- 
робки.

□  Роль маркетингу у формуванш плану виробни- 
цтва i реал1зацп продукщУ шдприсмства.

□  Особливосп формування виробничоУ программ 
пщприемств в умовах ринку.

□  Складов! елементи формування виробничоУ про
грамм.

□  Натуральш показники виробничоУ программ, Ух 
значения.

□ Розробка виробничоУ программ у варткному 
виразг

□ Обгрунтування виробничоУ программ ресурса
ми та виробничими потужностями.

* - •  КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I поняття
• виробнича програма
• показники виробничоУ про

грамм
• асортимент
• номенклатура вироб1в
• централ1зована номенклатура 

вироб1в
•децентрал1зована номенкла

тура вироб1в

• валова продукц1я
• товарна продукц1я 
•чиста продукщя
• умовно чиста продукщя
• валовий оборот пщприемства
• внутр1заводський оборот
• реал1зована продукщя
• незавершене виробництво
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Основы теоретично-розрахунков! 
положения теми

Виробництво i реал1защя продукцй* для забезпечення по
треб населения е метою д1яльнскгп пщприемств (звичайно, 
при одержанш певноУ величини прибутку). Тому плануван- 
ня виробництва i реал1зацй продукту € основним роздшом 
тактичного або перспективного плану пщприемства.

Виробнича програма пщ прием ства (план ви
робництва i реал1зацП' продукцй') -  це с и с 
тем а адр есних завд ан ь з виробництва i д о 
ставки продукцй спож ивачам  у розгорнупй  
номенклатур!, асортиментй, вщповщноУ якостт 
i у встановлеш  терм ш и з п д н о  з договорам и  
поставок.

Для того, щоб правильно сформувати виробничу програ- 
му пщприемства, у його б1знес-плаш необхщно представити 
таку важливу шформащю, як характеристика пропонованоУ 
продукцй, оцшка можливих ринюв збуту та конкуренпв.

Основою обгрунтування плану виробництва i збуту про
дукцн в умовах ринку стае маркетинг. Його значения по- 
лягае в тому, що пщприемства повинш виробляти те, що 
потр1бно споживачам, а не те, що вони хочуть або можуть 
виробляти. Для усшшного ведения 6i3Hecy служба марке
тингу Bce6i4HO вивчае ринок товар1в для визначення опти
мального асортименту та обся1у  продукцй. При цьому слщ 
виявляти потреби потенцшних споживач1в у межах ринко- 
вого сегменту. 3 потенцшними споживачами укладаються 
господарсыа договори, розробляеться виробнича програма.

KpiM того, функщя маркетингу полягае не лише у вияв- 
ленш величини попиту, але й у його формуванш шляхом 
продукування i виведення на ринок нових вид\в продукцй з 
новими властивостями. Тут важливу роль вщйрае реклама, 
системи «просування» товару на ринок та ш.

Формування виробничЫ програми в ринкових умовах мае  
певм особлывосгт, як\ полягають у тому, що:

• плани виробництва i peaii3auii продукцн ор1ентуються 
на ринков1 потреби конкретних споживач1в, на своечасне i 
якюне виконання догов1рних зобов’язань;

• в основ! виробничоУ програми лежить догов ip на по
ставку певноУ продукцй*, при цьому пщприемство самостшно 
вибирае постачальниюв, споживач!в, встановлюе цши та iH.;
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• планування виробничоУ программ повинно бути гнуч- 
ким, у поточних i оперативних планах повинш коригува- 
гись показники плану виробництва i реал1зацп продукцп з 
врахуванням 3MiH у поставках сировини, фшансових мож- 
ливостях покупщв;

• прюритетними у виробничш nporpaMi пщприемства 
стають натуральш показники i показники якост1 продукцй', 
саме вони вщображають стутн ь  задоволення ринкових по
треб з юльюсного i яюсного боку;

• виробнича програма пщприемства повинна формуватись 
i3 врахуванням можливостей пщприемства, його забезпечення 
р1зними видами pecypcie та виробничими потужностями;

• плани виробництва i реал1зацн продукцп повинш бути 
багатовар!антними i забезпечувати виб1р оптимального пла
ну, реал^защя якого дасть можливють одержати високий 
прибуток.

Формування виробничоУ программ пщприемства базу- 
еться на таких елементах:

Ф На основ! вивчення, анал1зу i перспектив розвитку 
ринкового попиту пщприемством укладаються 3i спожива- 
чами-покупцями (торговельними пщприемствами, гуртови- 
ми посередниками, б1ржами) угоди на постачання певних 
вцщв продукцп.

® Державш контракта е засобом забезпечення потреб 
споживач1в, що фшансуються за рахунок Державного бю
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джету, та поновлення державного резерву. Держава при 
цьому гарантуе оплату поставок продукту та забезпечуе и 
виробництво найважлившими видами pecypcie.

® Державш замовлення е засобом стимулювання збшь- 
шення виробництва у прюритетних галузях, впровадження 
нових технологш, випуску дефщитних вид1в продукцп, дер
жавно! пщтримки важливих наукових дослщжень. Держава 
може надавати пшьги пщприемствам-виробникам, але не за
безпечуе Тх фшансовими ресурсами.

® Портфель замовлень на продукщю imimx споживач1в 
формуеться на основ! контракпв м\ж пщприемствами-ви- 
робниками i пщприемствами-споживачами та вщображае 
його постшш прям! господарсыа зв’язки. Taxi контракта 
перюдично переглядаються та поновлюються.

® Частина продукцй пiдпpиeмcтвa може споживатися 
безпосередньо ним самим. Тому виробнича програма по
винна враховувати цю кшькють. Вона визначаеться на ос
нов! баланав матер!альних pecypcie, яю вщображають по
требу у них та джерела и покриття.

В основу планування виробничоУ програми покладена 
система показниюв обсягу виробництва, яка включае пату- 
ралый i eapmicni показчики.

Натуральными показчиками виробничоУ програми е 
обсяг продукцп в натуральних одиницях з номенклатури i 
асортименту.

Номенклатура -  це перелж назв окремих вид1в продукщц 
а асортимент -  це р!зновидшсть вироб!в у межах даноУ но
менклатури. Звичайно натуральш показники предсгавляються 
у ф1зичних одиницях BHMipy (штуки, тонни, метри тощо).

Номенклатура вироб1в пщприемства може бути централи 
зованою i децентралЬованою. Центрсийзовапа номенклатура 
формуеться шляхом укпадання державних контракпв i держав- 
них замовлень. Децентрсиизована номенклатура формуеться 
пщприемством самскгпйно на основ! вивчення ринкового попи- 
ту на свою продукщю та встановлення прямих контакт!в i3 
споживачами шляхом укладання договор1в поставок.

Обсяг виробництва продукцп в натуральних вим1рниках 
встановлюють на основ! обсягу поставок:

ОВ = ОП -  Зп л- Зк, натур, один.,

де ОВ -  обсяг виробництва продукцп в натуральних одй6, 
ницях;

ОП — обсяг поставок у натуральних одиницях;
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Зш Зк -  запаси продукци на склад^ вщповщно, на початок 
i на кшець планового року, натуральних одиниць.

При анал'т виконання шдприемством плану з номенк- 
латури i асортименту даеться кшыасна оцшка виконанню 
плану шляхом обчислення фактичного випуску продукци в 
межах встановленого плауну i пор1вняння його з плановими 
показниками.

Значения натуральних показниюв виробничоУ програ- 
ми в умовах ринку зростае, осюльки саме вони дають мож- 
ливють ошнити стушнь задоволення потреб споживач1в у 
певних товарах i врахувати якюш характеристики товар1в.

Вартю ним и показникам и виробничоТ про
грамм е обсяги товарноТ, валово?, реалйзо- 
вано'|, чисто?, умовно чисто? продукци, нор
мативно! вартост! о б р о б тсу, валового i 
внутрйзаводського обороту, обсяг н езавер - 
ш еного виробництва.

До обсягу товарное продукци включають готову продук- 
щю, послуги, ремонта! робота, каштальний ремонт свого 
пщприемства, натвфабрикати i запчастини на сторону, ка- 
ттальне буд1вництво для непромислових господарств сво
го пщприемства, робота, пов’язаш з освоениям ново? техш- 
ки, тару, що не входить в гуртову щну виробу.

Обсяг товарноУ продукщУ (ТП) визначають за формулою:

ТП = ] [ > , - Ц , + / \  грн.,
1=1

де N,- -  випуск продукци /-го виду в натуральних одиницях;
Ц, -  гуртова цша пщприемства одинищ виробу /-го ви

ду, грн.;
Р -  вартють po6iT i послуг на сторону, грн.;
п -  юлькють ъидхе продукци, що виготовляються на шд- 

приемствк
У  валову продукщю (ВП) включають всю продуюцю у 

варт1сному вираз!, незалежно вщ ступеня й  готовност!, i ви
значають за формулою:

ВП = ТП -  (НЗВП -  НЗВК) -  (1П -  U  грн.,

де НЗВП, НЗВК -  вартють залипш в незавершеного ви
робництва, вщповщно, на початок i кшець планового пе- 
рюду, грн.;
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In, IK -  вартють iHcrpyMemy для власних потреб, вщпо- 
вщно, на початок i кшець планового перюду, грн.

Валовий оборот пщприсмства (ВО) — це обсяг валово! 
продукцн незалежно вщ того, де вона буде використана: чи 
в межах шдприемства, чи поза ним.

Внутр1заводсысий оборот (ВЗО) — це та кшьюсть про- 
дукцн шдприемства, яка використовуеться всередиш нього 
для подалыно! переробки. Валову продукщю можна також 
обчислити:

ВП = ВО -  ВЗО, грн.

Реал1зована продукщя (РП) -  це продукщя, яка вщван- 
тажена споживачев! i за яку надшшли кошти на розрахун- 
ковий рахунок пщприемства-постачальника або мають на- 
дшти у зазначений термш. Обсяг реал1зовано1 продукцн об- 
числюеться за формулою:

РП = ТП + (Г„ -  Гк) + (Внп -  Внк), грн.,

де Гп, Гк — залишки готово! нереал1зовано*1 продукщ!, вщпо- 
вщно, на початок i кшець планового року, грн.;

Внп» Внк -  залишки продукцн вщвантаженоУ, за яку тер- 
MiH оплати не настав, i продукцн на вщповщальному зберь 
raHHi у покупщв, вщповщно, на початок i на юнець планово
го року, грн.

Обсяг реал1зованоТ продукщ! з урахуванням виконання 
плану поставок (РПЛ) обчислюють:

РПя = Р П - | > ( Ц ,,грн .,
п ,=1

де $ > ,-  ' Ц, 7 грн.,- вартють недопоставлено! продукци, грн.
/=1
Обсяг чисто? продукцн пщприсмства (ЧП) обчислю- 

сться за формулою:

ЧП = ТП -  (М + А), грн.,

де М -  матер1альш витрати на виробництво продукцн, грн.;
А -  сума амортизацшних вщрахувань за вщповщний пе

риод* грн.
Чиста продукщя пщприсмства може бути також обчис-
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лена як сума ochobhoi i додатковоУ зароб1тноУ плати пращв- 
HHKiB тдприемства i прибутку.

Показ ник умовно-чисто? продукци (УЧП) обчислюеться:

УЧП = ЧП + А, грн.

У матер1алом1стких галузях використовусться показник 
нормативно? вартосп  обробггку (НВО), який одержуеться 
як добуток показника нормативно! вартосп обробггку од
ного виробу /-го виду (НВО,) i кшькосп виготовлених ви- 
po6ie /-го виду (Nt) :

п
НВО = £  Н В О , г р н . ,

1=1

НВО| = Звр/ + Ц в̂  + Зш + П/9 грн.,

де З'вр! -  заробггна плата виробничих робггниюв (основна i 
додаткова з вiдрахуваннями на сощальш заходи) на одини- 
цю виробу /-го виду, грн.;

Цв, -  цеховi витрати на одиницю виробу /-го виду, грн.; 
Зш -  загальнозаводсью витрати на одиницю виробу /-го

виду, грн.;
П, -  прибуток, що припадае на одиницю виробу /-го ви

ду, грн.
Величина незавершеного виробництва у варпсном у 

вираз1 (НЗВ) визначаеться:

нзв= N - С - Т , -  KL

д -,грн.,

j j f iN-  кшьккпъ вироб|в у натуральних одиницях;
С -  соб1вартють одного виробу, грн.;
Тц -  триваглсть циклу виготовлення одного виробу, ро- 

бочих дн!в;
К„3 -  коеф1щент наростання затрат при виготовленш ви

робу;
Д -  юлькють робочих дшв в розрахунковому перюдь

тг М + 0 ,5С ' v
Кнз ~ „  ®^о К ю

С0 +0,5С „ 

С0 + С„ ’
де М -  сума матер1альних витрат на виробництво щщШб 
виробу, грн.;
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С' -  соб1варт1сть одинищ виробу без матер1альних ви- 
трат, грн.;

С0 -  одноразов! витрати на початку циклу виготовлення 
продукцп, грн.;

С„ -  поточи! витрати на виготовлення продукщ1, грн.
Виробнича програма будь-якого пщприемства повинна 

бути обгрунтована наявними виробничими ресурсами (ви- 
робничими фондами, трудовими i матер1альними ресурса
ми), а також виробничою потужнютю пщприемства.

Обсяг виробництва, наприклад, валовоЁ чи товарноЁ про- 
дукци може бути обчислений через величину згаданих ре- 
cypcie таким чином:

ВП (ТП) = 5сер Ф в, грн.,

де с̂ер -  середньор1чна вартють основних виробниадк фон- 
д1в пщприемства, грн.;

Фв -  фондовщдача, грн.

В П (Т П )-Ч  • П„, грн.,

де Ч -  чисельнють працюючих на пщприемств!, oci6;
П„ -  продуктивнють npaui, яка може бути виражена по- 

казником вироб1тку, грн./чол.
Обсяг виробництва продукщЁ в натуральних вим1рниках 

(АО може бути обчислений, виходячи i3 величини Marepi- 
альних pecypcie, поставлених пщприемству в плановому 
рощ (Мзаг), i норми витрат цього виду ресурсу на одиницю 
продукцп q.

М
N  = — — , натур, один.

Ч
Вщ р1вня використання виробничоЁ потужност! пщпри- 

емства (тобто максимально можливого обсягу випуску про- 
дукцп при встановленш величин! виробничих фощцв та 
оргашзащЁ виробничого процесу) залежитъ обсяг випуску 
продукцп:

ВП Впот • К вик, грн.,

де Впот -  виробнича потужнють пщприемства, грн.;
Квик -  коефвдент використання виробничоЁ потужност!.
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Яюсну сторону виробничог прогреты характеризуе по- 
казник, який вщображае питому вагу продукцй, що вщпо- 
вщае мЬкнародним стандартам, в загальному обсяз1 випус- 
ку продукцй пщприемством. BiH може бути обчислений 
вщношенням кшькосп сертифжовано*1 продукцй до загаль- 
ного и обсягу.

Прикпади

П риклад  1. Обчислити показники обсягу виробництва i реа- 
л1зац!Т продукцй ф1рмою за даними таблиц! 4.

Тоблиця 4

Показники

1. Обсяг виробництва, шт. 5000

2. Гуртова цжа виробу, грн. 1200

3. Обсяг незавершеного виробництва, грн.

на початок року 
на мнець року 50 000 

37 000
4. Соб1вартють одного виробу, грн. 1000

5. Тривалють виробничого циклу, дн1’в 12

6 . Приест залишюв готово* продукцй на складах 
за piK, шт. 60

7. КоефМент наростання затрат 0,62

8. Кшыасть робочих дн1в у роц1 230

Р о з в ’я зу в а н н я :

ТП = Л/ Ц = 5000 1200 = 6000000 грн.

ВП = ТП -  (НЗВП -  НЗВК) = 6 000 000 -  (50 -  37) = 5 987 000 грц,

РП = ТП + (Гп -  Гк) = 6 000000 -  60 -1,2 = 5928 000 грн.

НЗВ„Р.  .  w c  т» к» ,  5000 1 12 °'62 ,  m  73 ™с пж.зарк д  2 3 0
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П риклад 2. Обчислити виконання плану з обсягу виробни- 
цтва асортименту продукци на основ! даних таблиц! 5.

Таблиця 5

Bnpi6
Випуск продукци, тис. грн.

план факт.

М 100 106
Н 84 162
К 3 0 5 2 1 0
О 500 4 2 5

Виконання плану з обсягу виробництва обчислюеться:

1 0 6 + 1 6 2  +  2 1 0  +  42 5  

100 + 84  +  3 0 5  +  500

on**
100% = —  • 100% = 91,3%. 

989

Виконання плану з асортименту

100 + 84 + 210 + 425 
989

100%  =
819
989

100%  =  8 2 ,8 % .

П риклад  3. Обг'рунтуватм виробничу програму малого пщ- 
приемства з виробництва металовиро&в з точки зору забезпече- 
носл металом (мп), якщо на плановий перюд пщприемством укла- 
дено договори на поставку металу в обсяз1 8 тонн, а середня вага 
виробу 0,85 кг. КоефМент використання металу 0,72. 30% в'|дход1в 
металу можуть повторно використовуватися у виробництвг На 
плановий перюд МП мае доставити споживачам 7500 шт. метало- 
вироб1в.

Р о зв ’язування. Норма витрат металу на один вир1б обчис- 
люетъся

0,85
0,72

= 1,18 кг.

Можливий випуск продукци з одержаного металу становитимб

8000
1,18

= 6779 шт.

Величина вщход1в, яю можуть повторно використовуватись у 
виробництв1, становить 8000 (1 -  0,72) 0,3 = 672 кг, тобто з них 
Сложна виготовити додатково

----- = 569 вироб1в.
1,18

5?



Загальна юльюстъ металовироб|'в, що може бути вироблена »з 
даноТ ктькосп метал у, становитиме 6779 + 569 = 7348 шт.

8 тонн металу не вистачить для виконання виробничоТ програми в 
обсяа 7500 шт. Для виконання цього завдання пщприемству потр!бно 
дрдатково придбати [(7500 -  7348) 1,18] = 179,36 кг металу.

= I Задач! дпя розв’язку

Задача 5. Визначити обсяг реал!зованоТ продукцн у вартюному 
вираз1, виходячи i3 таких даних:

•  р1чний випуск продукцн в натуральних одиницях по виробу 
А -  550 шт., Б -  730 шт., В -  600 шт., Г -  400 шт.;

•  гуртова ц’ша за вир1б А -  100 грн., Б -  1800 грн., В -  1200 грн., 
Г -  900 грн.,

•  залишки готовоТ продукцн на початок планового року -  
2530 тис. грн.;

•  вартють р|*чноТ продукцн, вщвантаженоТ споживачев!, але не 
оплачено'!’ ним у базовому nepiofli -  1700 тис. грн.;

•  залишки нереал1зованоТ продукцн на кшець року склали 
4880 тис. грн.

Задача 6. Визначити обсяг товарно! продукцн по заводах га- 
луз1 у варлсному вираз1, виходячи i3 таких даних. Централ1зовано 
встановлена номенклатура продукцн галузк виробу А -  2000 шт., 
Б -  3750 шт., В -  1870 шт., Г -  1270 шт. Випуск спец1ал1зованоТ про- 
дукцп здмснюеться на шести заводах rany3i, номенклатура продук- 
цГГ, встановлена централ1зовано для завод1в, наведена в таблиц! 6.

Таблиця 6

Номен-
клатура

Випуск продукцй по заводах, шт.

1 2 3 4 5 6

А 3 0 0 550 2 5 0 2 5 0 - 4 0 0

Б 7 5 0 350 9 5 0 2 0 0 80 0 7 0 0

В 8 7 5 2 2 5 - - 6 0 0 170

Г - - 2 7 0 - 2 0 0 -

Завод 3 надасть послуги жшим пщприемствам галуз1 на суму 
3800 грн., i своему кап'ггальному буд1вництву на суму 500 грн. За
вод 6 виконуе роботу по доведению до повноТ готовносп виро&в Г, 
що виготовляються неспец!ал1зованими заводами !нших галузей, 
ктьюстю 800 шт. Варпсть додатковоТ обробки одиниц1 виробу Г  
на завод! 6-40 грн. Завод 4 виконуе роботи промислового характе

58



ру на суму 3000 грн. у piK. ЦЫа вироб1в: А -  100 грн.; Б -  180 грн.; 
В -  120 грн., Г -  90 грн.

Задача 7. Обчислити величину реал!зованоТ продукцп та ГГ 
прирют у плановому рощ, якщо у звггному обсяг реал1заци стано- 
вив 600 тис. грн.

У плановому рощ пщприемство передбачае виготовити продук- 
цм на суму 740 тис. грн. Частина и на суму 30 тис. грн. годе на внут- 
piuJHi потреби. Незавершене виробництво за плановий р!к змен- 
шиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готових 
вироб1в годприемством будуть надаы послуги промислового харак
теру заводам галуз1 на 45 тис. грн., i виготовлено наговфабрикалв 
для реал1заци на сторону на 12 тис. грн.

Задача 8. Обчислити на основ! звггу за минулий piK обсяги ва- 
ловоГ i товарное продукцп годприемства. Вихщго даго в таблиц! 7.

Табтщя 7

Показники

Обсяг випуску тис. шт.
Bnpi6 1 250

BHpi6 2 150

Bnpi6 3 130

Гуртова щна виробу грн.
Bnpi6 1 35

BHpi6 2 25

Bnpi6 3 15

Послуги i роботи промислового характеру Ышим год- 
приемствам в гуртових щнах, тис. грн. 180

Каготальний ремонт власного обладнання в гуртових 
щнах, тис. грн. 250

Змжа залиишв незавершеного виробництва в гурто
вих щнах, тис. грн. 350

Задача 9. Визначити загальний обсяг валово)'продукцп, виго- 
товлено'Г заводом зал1зобетонних виро61в за piK, якщо вщомо, що 
середньоспискова чисельнють працюючих становила 723 чол., а 
денний виробтж на одного працюючого -  50 грн.

Задача  10. Визначити р/чнш обсяг реал1зованоУ продукцн, 
якщо виробництво товарноГ продукцп всього за piK 10 тис. м , за- 
лишок нереал1зовано'Г продукцп на початок року 500 м3, залишок 
нереал1зованоТ продукцп на юнець року 300 м3 Гуртова щна год- 
приемсгва за 1 м3 продукцп 25 грн.
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Задача 11. За даними таблиц! 8 проанал|‘зуйте виконання це
хом плану з номенкпатури i асортименту.

Таблиця 8

Вироби
Трудо- 

MicTKiCTb 
1 шт. н-год.

План Зв!т

млькгсть,
шт.

сума,
Н-год.

юл масть, 
шт.

сума,
н-год.

А 20 100 2000 110 2200

Б 80 450 36 000 500 40 000
В 5 200 1000 150 750
Г 30 120 3600 60 1800

ВСЬОГО 42 600 44 750

Задача 12. Визначити показники обсягу виробництва i ре- 
ал1заци продукцп’ на пщприемств!. Вих‘|дн’| данг. в плановому роц1 
завод повинен випустити i реал1зувати вироби чотирьох вид1в -  А, 
Б, В, Г. Дан1 про вироби наведен! в таблиц! 9.

Таблиця 9

Показники
Вироби

А Б В Г
План виробництва, шт. 400 300 100 150
Гуртова цЫа, грн. 1200 1500 700 1800
Очжуваний залишок незавершеного ви
робництва на 1 ачня планового року (в 
гуртових цжах), тис. грн. 24 35 1,5 30
Оч!куваний залишок незавершеного вироб
ництва на юнець планового року, тис. грн. 14 5 6 21
Планова соб!варт!сть, грн. 1140 1400 670 1700
Тривал!сть виробничого циклу, кален- 
дарних дн!в 30 65 _ 20
Оч!куваний приест залиимв готово! про- 
дукцн на складах за р!к, шт. 35 65 — 20

Середнм коефщент наростання затрат -  0,6.
Задача 13. У базовому nepioAi обсяг випуску валовоТ продук- 

цп у зютавних гуртових ц!нах склав 800 млн грн., товарноУ -  у д'по- 
чих гуртових ц!нах п'|дприемства -  700 млн грн.

У плановому nepiofli передбачаеться дати валовоТ продукцп на 
840 млн грн., товарноУ -  на 785,5 млн грн. Фактично було виготовлено: 
валовоТ продукцп -  на 798,6 млн грн., товарноУ -  на 790,3 млн грн.
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Передбачапось також, що в плановому nepiofli чисельнють працю- 
ючих становитиме 1200 чол., а фактично було зайнято 1286 чол.

Визначити:
1. Виконання плану з виготовлення валовоТ i товарноТ продукци.
2. Темпи росту обсягу валовоТ i товарноТ продукци i пояснити

еКОНОМ1ЧНу СУТЬ IX ВЩМЖНОСЛ.
3. Вплив змжи чисельносл працюючих i росту продуктивное^ 

npaqi на виконання плану виробництва валовоТ i товарноТ
н продукци.

Задача 14. За piK завод виготовляе 350 виро&в. Трудомюткють 
виробу 840 н-год., тривалють циклу виготовлення виробу -  25 дн1в, 
планова соб|’варлсть -  1300 грн., матер1альы затрати дор|'внюють 
у н1й 60%. Проведена жвентаризац1я показала, що в незаверше- 
ному виробництв1 знаходиться в середньому 65 виро&в загальною 
трудомгсткгстю 35 490 н-год. Розрахувати обсяг незавершеного 
виробництва на кжець планового перюду у варленому та трудо
вому BHMipax.

Задача 15. Визначити обсяг товарноТ, валовоТ, реал!зованоТ/ 
чисто)' продукци по машинобуд1вному об’еднанню, виходячи з на- 
ведених даних таблищ 10.

Таблиця 10

Показники
Р1чний
випуск
ЗПДНО 3
планом

Гуртова 
цжа пщ

приемства 
продукци, 

грн.
Bnpi6 А, шт. 14 900 1400
Bnpi6 Б, шт. 18 200 2200
Bnpi6 В, шт. 16 700 1950
Bnpi6 Г, шт. 10 500 1720
1нша продукфя, тис. грн. 295 *

Товари культурно-побутового призначення, 
тис. грн. 3900 *

Варлсть виконаних на сторону робп* промис- 
лового характеру i послуг, тис. грн. 1240 *

Варлсть MaTepianiB замовника, що надмшли 
в промислову переробку, тис. грн. 890 *

Варлсть капремонту обладнання i транс- 
портних 3aco6iB пщприемства, тис. грн. 1350
Змжа залишю'в незавершеного виробницт
ва, тис. .грн. 320 *

Змжа залишюв натвфабрикалв, тис. грн. 190 *

Залишки готовоТ продукци на складах, тис. грн.: *

на початок планового року 730 *

на кжець планового року 410 *
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Затрати на виробництво i реал1зац1ю продукцм визначеы у пла
новому кошториа в cyMi 88 490 тис. грн., у тому числг

Сировина i матер1али (за г/инусом повернутих вщ-
xoflie) 38 500;
Допом1жн1 матер1али.....................................................  5600;
Купован1 натвфабрикати 17 200;
Паливо i енерпя на технолопчн! qmi...........................  1220;
Зароб1тна плата основна i додаткова 13 470;
Вщрахування на соц1альы заходи 1180;
Амортизац1я основних фонд1в 10 400;
iHiui rpomoBi витрати...............................................................  920;
Питома вага матер1альних витрат в iHLimx грошових
витратах 26%

Задача 16. Р!чним планом пщприемства передбачено такий 
випуск продукцм (таблиця 11).

Таблиця 11

Bnpi6
Ктьюсть, шт.

Гуртова цша, грн.
план факт.

А 2 0 0 310 10

Б 1000 1250 2 ,5

В 4 5 0 3 0 0 9 ,2

Г 135 2 4 5 5 ,7

Визначити, на сюльки вщсотюв виконано план у грошовому ви- 
pa3i i з номенклатура

Задача 17. Визначити нормативную вартють оброб/'тку одно
го папьта (НВО), якщо вщомо, що середньогодинна плата виробни- 
чих роб1тник1в 1,6 грн., додаткова зароб1тна плата -  10% вщ основ- 
ноУ, вщрахування на соц1альн1 заходи (у % вщ основное' i додатко- 
во’О -  37,5%, цехов! витрати -  155%, а загальнозаводсью -  75% вщ 
ochobhoi зароб1тноУ плати. Трудомюткють виготовлення одного 
пальта 15 нормо-годин.

Задача 18. Визначити виконання плану з обсягу випуску i 
асортименту продукцм за даними таблиц 12.

Таблиця 12

Вир1б
Випуск продукцм, млн грн.

план факт.

А 1200 1180

Б 2 7 00 2 7 80

В - 4 7 0

Г 1210 1350

д 500 390
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Задача 19. На початок розрахункового перюду обсяг вироб- 
ничоТ программ п'щприемства запланований в cyMi 2850 млн грн. 
Чисельн’ють промислово-виробничого персоналу за 5 роюв зро- 
сте на 16%. Продуктивнють npaui на початок перюду становила 
6600 тис. грн./чол. Середньор1чний прирют продуктивное^ npaqi 
запланований на piBHi 1,3%. Визначити обсяг випуску продукцн на 
niflnpncMCTBi на юнець розрахункового перюду.

Задача 20. Визначити плановий обсяг незавершеного вироб- 
ництва в цтому на пщприемств!. Соб1варт'ють середньодобового 
випуску продукци 10,5 тис. грн. Вихщн'| дан! про продук^ю наведе- 
Hi в таблиц 13.

Таблиця 13

Вироби Тривал'кггь 
циклу Тц, дж

Частка MaTepianiB 
i купованих на- 
твфабрикалв у 
co6iBapTocTi, %

Частка даноТ 
продукцн 

в nporpawii 
заводу, %

Верстати А 34 40 53,0

Б 54 45,8 27,3

В 73 45,6 10,1

Запасн’1 частини 21 34,0 5,6

Вироби побутового 
призначення 7 31,0 4,0

ВСЬОГО 100

Задача 21. До складу п’щприемства входять цехи: ливарний, 
ковальський, механ1чний, механоскладальний, юнцевоТ зборки, ж- 
струментальний. Розрахувати за даними таблиц! 14 (дам в тис. грн.) 
обсяги товарной валов о/ продукци по заводу / цехах, а також ва- 
ловий та внутр|’шньозаводський оборот.
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Продовження табл.
\  Цехи- 
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Мехажчний - - - 120 25 0 - 6 0 - 2 0

Механоскла-
дальний - - - - 20 0 - 100 +10

Ктцево!
зборки - - - - - - 4 0 0 - 1 5

1нсгрумен-
тальний 1,5 2 ,5 5 - 1,6 - 8 +3

Тести для самоконтролю

1. Виробнича програма пщприемства -  це:
а) розрахунок максимально можливого обсягу випуску продук

ций
б) система завдань з виробництва i доставки споживачам про- 

дукцн в розгорнутш номенклатур! i асортименп, вщповщноУ яко- 
cri i в певш термши;

в) обчислення планового обсягу випуску продукцп, що постав- 
лясться на зовшшшй ринок;

г) встановлення термш1в виробництва окремих вщцв продук- 
ци.

2. Особливостями розробки виробничо'1 программ в 
ринкових умовах с:

а) орюнтащя плашв на ринок, конкретного споживача;
б) врахування можливостей використання мюцевоТ сировини;
в) самостшна розробка плашв на основ! самостшно укладених 

договор1в поставок;
г) пр1оритетшсть натуральних показник1в виробничоУ програ- 

ми з метою задоволення ринкових умов;
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д) виробнича програма тдприемства затверджуеться вшцесто- 
ящими органами.

3. Базою для формування виробничоТ программ пщ- 
приемства с:

№
{ а) державш контракти;

б) потреба в ресурсах;
,14 в) ринковий попит на продукцно пщприемства;

г) державы! замовлення;
д) пропозицй пщприемств, що виробляють комплектуют! ДО 

продукцн пщприемства;
е) потреби шших пщприемств-споживач1в;
е) власш потреби пщприемства.

4. Натуральними показниками виробничоТ программ с:
а) номенклатура;
б) обсяг выпуску найважливших вщцв комплектуючих;
в) споживання основных вщнв сировини;
г) выпуск товаров для експорту;
д) асортимент.

5. Номенклатура -  це:
а) перелж назв окремих вид1в продукщУ;
б) зазначення обсягу выпуску товар1в у гривнях;
в) детатпзащя выпуску продукцй по окремих цехах?
г) перелж основных uexie пщприемства.

т 6. Асортимент -  це:
а) перелж виробничих дшьниць цеху;
б) обсяг выпуску TOBapiB для дней;
в) р1зновиди вироб1в у межах встановленоУ номенклатуры;
г) перелж вироб1в, що постачаються шшим пщприемством в 

порядку кооперування.

7. До вартгсних показниюв виробничоТ программ пщ- 
приемства не належать:

а) товарна продукщя;
б) обсяг валовоТ продукцй';
в) асортимент продукцн;
г) обсяг продукщУ, що випускаеться спешал1зованими цехами;
д) реал1зована продукщя;
е) чиста продукщя;
е) споживання основных MaTepianie, р1чний обсяг.
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■j 8. Товарна продукция пщприемства включав:
а) готов! вироби для реаупзацп на сторону;
б) варт1сть матер!ал1в замовника;
в) вартють po6iT i послуг промислового характеру, виконаних 

на сторону;
г) запчастини, одержан! пщприемством у порядку кооперу- 

вання;
д) нашвфабрикати, запчастини, продукщя допом1жних uexie, 

призначеш для реал1заци на сторону;
е) варт1сть продукцп i наптфабрикат1в, як\ споживаються влас- 

ним непромисловим господарством i капральним буд1вництвом;
е) BapTicTb po6iT i послуг промислового характеру, яю викону- 

ються для непромислового господареького пщприемства.

9. Обсяг валовоУ продукцн пщприемства обчислюеться 
за формулою:

а) ВП = ТП -  (НЗВК -  НЗВП):
б) ВП = ТП + (НЗВК-  НЗВП) + (1п-  1К);
в) ВП = ТП -  (НЗВК -  НЗВП) -  (1п -  1К);:
г )  ВП = Т П -(Г п- Г к).

10. Величина реал1зованоТ продукцП' визначаеться:

а) РП = ТП + (Гп + Гк) -  (Вп -  Вк):
б) РП = ТП -  (Гп + Гк) + (Вп -  Вк);
в) РП = ТП -  (НЗАП -  НЗВК) ;
г) РП = ТП + (Гп -  Гк) + (Вп -  Вк).

11. Виробнича програма пщприемства повинна бути 
економ!чно обгрунтованою, з урахуванням:

а) виробничих потужностей шдприемства;
б) матер!альних pecypciB шдприемства;
в) смносп мюцевого ринку збуту;
г) можливост1 майбутнього розширення виробництва;
д) трудових pecypciB шдприемства;
е) фшансових pecypciB.



Т е м а 5
ПЕРСОНАЛ
ш д п р и е м с т в А
I ПРО ДУКТИВНЮ ТЬ  
ПРАЦ1

Питания для теоретично! тдготовки

□  Персонал пщприемства, його склад 1 струк
тура.

□ Класифжашя персоналу пщприемства.
□ Чинники, що впливають на змшу профе- 

сшно-квал1ф1кацшного складу кадр1в пщпри- 
емства.

□ Кадрова полынка пщприемства i управлшня 
персоналом.

□ Ha6ip, .подготовка i перепщготовка персоналу 
пщприемства.

□ Розрахунок чисельносл працюючих на пщпри- 
емствь

□ Баланс робочого часу одного середньосписко- 
вого пращвника.

□  Показники руху робочо\‘ сили на пщприем-
CTBi.

□ Продуктившсть пращ, показники та метода и 
вим1рювання.

□ Планування продуктивное^ пращ.
□  Мотиващя як стимулювання до високопродук- 

тивно! пращ, и модел! i методи.
□  Оргатзащя i нормування пращ на пщприем-

CTBi.
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• “ * КЛЮЧ0В1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

•  персонал пщприемства
• промислово-виробничий 

персонал
• непромисловий персонал
• робпник
• службовець
• спец1алют
• кер!вник
• вироб1ток
• наукова орган1зац1я npaui 

(НОП)
•ocHOBHi напрямки НОП 
•норми пргц\
•  мотивац1я
•управлшня персоналом

• б а л а н с  ро бо чого  ч а су

•  осно в ы  робггники  

•ДОПОМ1ЖЫ робггники

•  п р о ф ес!я

•  квал1ф|'кац1я

•  спеьуальнгсть

•  п род уктивню ть  n p aq i

•  види  п р о д у кти в н о е ^  п рац!

•  труд ом ю тю сть  продукци

•  м е т о д и  в и зн ач ен н я  в и р о б п к у

•  м е т о д и  н о р м ув ан н я  np au i

•  pyx кадр1в н а  п щ п р и ем ств !

•  ка д р о в а  политика

•  H a6 ip  п е р с о н а л у

•  п е р е п щ го то в ка  п е р с о н а л у

Ochobhi' теоретично-розрахунков! 
положения теми

П ерсонал ш дприем ства -  це сукупш сть  
пост1Йних пращ внию в, я id отримали необ- 
Х1дну пр о ф е сш н у подготовку та (або) м аю ть  
практичний д о св|д  i навики роботи. KpiM 
постййних пращ вникш , у роботй т д п р и е м -  
ства можуть брати участь на основ! контрак
ту iH tui прац езд атш  особи.

Bci кадри пщприемства подтяю ться на промислово-ви
робничий персонал (ПВП) i непромисловий персонал (НПП). 
До ПВП належать зайнят1 в основних i допом1жних пщ- 
роздшах пщприемства; в заводських лаборатор1ях, дослщ- 
них установах -  апарат заводоуправлшня, пращвники охо- 
рони. До НПП належать зайнят1 у невиробничш сфер1 пщ
приемства. Такий подш персоналу на ppi групи необхщний 
для узгодження трудових показниюв з показниками резуль
т а т е  трудово\ д1яльност1 (при визначенш продуктивное™ 
пращ враховуеться чисельшсть ПВП), для розрахунюв за- 
po6iTHOi плати i формування фонду оплати npaui.
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Залежно вод виконуваних функцш весь персонал подпрц^ 
емства подшяеться на чотири категорй:

• робггники;
• службовщ;
• спещалюти;
• KepiBHHKH.
Робтники в залежносп в щ вщношення до процесу створе^  

ня продукци подшяються на основт (яю безпосередньо беруг^ 
участь у npoueci виготовлення продукци) i допомшш (яю в*  ̂
конують функцй обслуговування основного виробницгва).

В умовах розвитку продуктивних сил, впровадження новг^ 
Hix досягнень науково-техшчного прогресу у виробницгво по  ̂
дш роб1тник1в на основш i допом1жш стае все битын умовних* 
KpiM того, вщнесення робггниюв до будь-яко1 i3 цих двох гру^ 
обумовлюеться галузевою приналежнютю шдприемства.

До категорй «робтники» також належать листонощ} 
телефонюти, оператори зв’язку, прибиральники, кур’ерц’ 
чергов!, сторож^ гардеробники та iH.

До службовцгв вщнесеш пращвники, яю здшснюють пц^ 
готовку i оформления документащ*1, господарське о б сл у гу  
вування, облж i контроль (дщоводи, apxieapiycH, касирц 
коректори техшчноУ документаций стенографюти, табеле’ 
ники, облжовщ та iH .).

Спещсийстами вважаються пращвники, яю займаютьс^ 
{нженерно-техшчними, економ1чними та imiiHMH роботам^ 
Онженери, бухгалтера мехашки, економ1сти, редакторц 
рев1зори, психологи, товарознавщ, сощологи, енергетикц5 
юрисконсульта та iH.).

KepienuKU -  це пращвники, яю займають посади Kepi^ 
ник1в пщприемства та його структурних тд р о зд ш в . 
директори (генеральш директори), начальники, управляюч}^ 
заводуючц головш cnenianicTH, майстри, голови, а тако^ 
заступники KepiBHHKiB, що займають перел1чеш посади.

Важливою е класифжац1я персоналу за профеадями, с п ^  
щ альностям и, квал 1ф1кащ ею.

ПрофеЫя характеризуе вид трудово! дiяльнocтi, яка П(у 
требуе спещальних знань та практичних навичок.

Спещальмсть видшяеться в межах певноУ професп i х ^  
рактеризуе вщносно вузький piзнoвид трудовоУ д1яльност} 
Квал1ф1кащя характеризуе яюсть, складнють пращ i е сукуц^ 
шстю спещальних знань i навиюв, яю визначають стушц^ 
подготовлено^ прашвника до виконання профеайних ф ун^ 
цш обумовленоУ складность
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За piBHeM квал1ф1кацн робггники подшяються на чоти- 
ри групп:

• висококвал1фжоваш;
• квашфжоваш;
• малоквал1фжоваш;
• неквашфжоваш.
Конкретний р1вень квал1фжащУ робггншав визначаеться 

за допомогою тарифно-квал!фжацшних довщниюв i харак
теризуемся розрядами.

Р1вень квал!фжаци кер1вник1в, спещалют1в, службовщв 
характеризуется р1внем осв1ти, досвщом робота.

Спещалкгпв розр1зняють:
•найвищоХ квал1фтацп (що мають науков1 ступеш та 

звания);
• бтцо1 квашртаци (3i значним досвщом практично!* ро

бота та вищою спещальною осв1тою);
• середньоУ квалгфтацп (з певним практичним доевiдом 

та середньою спещальною оевггою);
• cneyicwicmu-npaKmuKU (не мають спещальноУ оевгги, але 

мають практичний доевщ i займають вщповщш посади).
На сьогодшшнш день сшввщношення м1ж категор1ями 

персоналу на переачному пщприемстш УкраУни е приблизно 
таким: 18% -  кер1вники, спещашсти, службовщ; 82% -  робгг- 
ники.

На зм1ну професшно-квамфжащйного складу та струк- 
тури персоналу пщприемств впливають так! чинники:

1 ) зростання попиту на квашфжовану робочу силу, що 
пов’язано i3 швидкими темпами оновлення процукцй, усклад- 
ненням технолопчних процес1в тощо;

2) перерозподш пращвниюв 13 сфери промислового та 
сшьськогосподарського виробництва у сферу побутового 
обслуговування населения, торпвл!, шформацшну сферу;

3) досить висока питома вага зайнятих ручною та не- 
квал!фжованою працею, що пов’язано i3 сповшьненням тем- 
шв техшчного переоснащения пщприемств);

4) включения до складу трудових pecypcie пращвниюв з 
бшьш високим ocBiraiM р1внем, н1ж Ti, якх вибувають за 
меж1 працездатного вжу;

5) неврахування системою ocei™  сучасних вимог i по
треб у квалфжованш робочш сил1, що породжуе невщпо- 
вщшеть м!ж реальним попитом пщприемств у кадрах та Ух 
пропозищею на ринку пращ.

Врахування цих чинниюв е обов’язковим при формуванш
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кадровой nojiimuKu тдприемств, основна мета яко*1 полягае 
в забезпеченш кожного робочого мюця i посади персоналом 
вцщовщно? професи, спещальносп i, головне,— квал1фжацн.

Кадрова политика, як правило, здшснюеться шсля струк
турного анал1зу професшно-квал1ф1кац1йного складу персо
налу. Структурный аналЬ персоналу базуеться на врахуван- 
Hi р!вня квал!фжацй, вжового складу, тривалост! трудового 
стажу пращвник1в, сшввщношення пращвншав за статтю.

Також при розробщ кадрово! пол пики оцшюеться ефек- 
тивн1сть використання робочого часу на тдприемств^ кое- 
фщенти плинносп кадр1В, прогнози зайнятосп в periom та ш.

Управлшня персоналом — це частина кадровоУ пол1тики, 
основними функщями якого е:

• планування потреби в певних категор!ях персоналу; 
н; • Ha6ip та вщб1р персоналу;

• визначення заробггноУ плати i пшьг;
 ̂• професшна ор1ентащя i адаптащя пращвниюв до конк- 

ретних умов робота;
• забезпечення процесу навчання персоналу;
• оцшка результат!в трудовоТ д 1яльностт;
• шдвищення або понижения в посад!, перемщення або 

звшьнення.
Особлива роль у систем! управлшня персоналом нале- 

жить наборуу тдготовщ i перетдготовц} Kadpie.
Зд!йснюючи ua6ip необхщних пщприемству категорш пра- 

ц!вник!в, використовують зовшшш та внутр1шт джерела.
До 30BHiuiHix належать ii, як! забезпечують поповнення 

персоналу через:
• рег!ональн! б!рж! npaiji та державн! бюро з працевлаш- 

тування;
• комерцшш агентства з працевлаштування;
•систему контракт!в з навчальними закладами р!зних

piBHie;
• оголошення на телебаченш, рад!о, в npeci тощо.
Bifl6ip кадр!в складаеться з певних етап!в:

ЕТАПИ
ПРОЦЕСС
В1ДБОРУ

flEPCOHAJ

1. Попередшй вщб1р
2. Анкетування
3. Ствбесща
4. Тестування
5. Перев1рка жформаци про квал1ф1кац1ю
6. Р1шення про прийняття на роботу
7. Р1шення про розм1р оплати npaqi
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Система набору з використанням зовшшшх джерел ш- 
коли малоефективна, оскшьки на шдприемство приходять 
люди, яю не знайом1 i3 специфжою виробництва i тому слщ 
затратити достатньо часу, к о п т в  i зусиль, щоб пращвник 
досягнув необходного ргвия квал1фисащ?.

Тому подприемства частш е використовують вн у тр ш ш  
джерела набору:

• подготовку po6iTHHiciB через учшвство на пщприемствц
• просування по служб! cboix пращвниктв;
• переподготовку cboix пращвниюв;
• шформування колективу пращвншав про наявш вакан- 

jcii тощо.
Формами шдготовки / перетдготовки робипнитв е:
1) навчальш заклади з подготовки молодших спещашспв;
2) вдиводуальне i бригадне навчання робпниюв безпо- 

середньо на виробництвц
3) курси з оволодшня другою i сум!жними спещальнос- 

тями;
4) переподготовка кадр!в за допомогою б'хрж npaui.
Подготовку i пщвищення квал1фжащ! службовщв, спець

алют1в та керовниюв здшснюють випц навчальш заклади 
pi3HHX piBHiB (коледаа, шститути, ушверситети, академи), 
шститути шслядипломноУ освгги, курси подвшцення кваль 
фжацй з вщривом вгд виробництва та iH.

Пщготовка кадр!в для подприемств нових (недержавних) 
форм господарювання здшснюеться державними i недер- 
жавними навчальними закладами на основ! укладених до- 
говор1в м\ж пщприемствами i навчальними закладами. Пщ- 
приемства вщшкодовують витрати на ц\ цЫ  за рахунок 
власних кошт1в.

Слод розр!зняти спискову, середньоспискову i явочну 
чисельшсть пращвниюв.

Д о списковоТ чисельноспй включаються Bci постшш, 
тимчасов1 i сезонш пращвники, яю прийшгп на роботу на 
один i бшьше дшв, незалежно вод того, чи перебувають 
вони на po6oTi, у водпустщ, вщрядженш, звшьнеш з роботи 
у зв’язку з непрацездатнютю та iH.

Середньоспискову чисельшсть пращвншав за мюяць ви- 
значають, розраховують сумуванням списково!* чисельносп за 
Bci дш мюяця i дшенням на число календарних дшв у мюяць

Середньоспискову чисельшсть пращвниюв за квартал 
(pix) визначають як середньоарифметичну величину серед- 
ньосписковог чисельност! за водповодш мюяць
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Явочна чисельтсть включае Bcix пращвниюв, як\ 
з ’явилися на роботу.

Обчислення планово! потреби у пращвниках пщпри- 
емства розпочинаеться i3 визначення ix загальноУ чисель- 
HocTi.

Вона складаеться i3 чисельност1 промислово-виробничо- 
го i непромислового персоналу.

Розрахунок плановой чисельностг промислово-виробни- 
чого персоналу (Чтпмд) здшснюеться за формулою:

П — Ц
*пвп.пл 1пвп.б ЧОЛ.,

де ЧПВп.б“  базова чисельшсть промислово-виробничого пер
соналу, чол.;

Iq -  imjeKc росту обсягу виробництва в плановому рощ; 
Лш -  запланований шдекс росту продуктивное^ пращ. 
П ланова чисельш сть основних робггниклв (ЧоР) визна- 

чаеться трьома методами:
1. За mpydoMicmKicmio виробничо‘1 програми:

Чор
1 сум

Ф кtVBH
ЧОЛ.,

де Трум- сумарна трудомютюсть виробничоУ програми, н-год.;
Фд -  дшсний фонд часу робота одного середньосписко- 

вого робггника, год. (визначаеться за балансом робочого 
часу середньоспискового робггника);

Квн -  середнш коефадент виконання норм по пщприем- 
ству.

2. За нормами обслуговування:

Ч -Аор
п К с

н„ чол.,

де п — загальна кшькють одиниць устаткування, яка обслу- 
говуеться, одиниць;

Зм -  кшькють 3MiH робота устаткування;
Ксс -  коефщ1ент спискового складу, який обчислюеться 

як вщношення явочноУ чисельносп робггниктв до списковоУ 
ix чисельносп;

Но -  норма обслуговування на одного робггника, оди
ниць.
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За нормами обслуговування чисельшсть основних робгг- 
ник1в можна обчислити ще так:

^ор ^ ’ Зм К ,, Н а, чол.,

де На-  кшькють основних робггниюв, як\ одночасно обслу- 
говують один складний агрегат, чол.

3. За нормами виробтку:

Чор
N

Ф д ^вн * ^вир
ЧОЛ.,

де N — планова кшькють вироб1в, натур, один.;
Нвир -  годинна норма виробтку одного роб1тника, натур, 

один.
П ланова чисельню ть допогшжних робггнивдв (Ч ;ф) ви-

значаеться аналопчно чисельноеп основних робггниюв, 
якщо для них встановлеш певш норми виробггку чи обслу
говування. Якщо ж таю норми не встановлеш, чисельнють 
допом1жних робггниюв обчислюеться:

Чдр • Зм На, чол.,

де пд -  кшькють робочих мюць допом1жних робинию в.
Чисельшсть кер'шнишв, cneificwicmie, службовщв визна- 

часться на ocHoei затвердженого на гидприемств1 штатного 
розпису, в якому встановлюеться юльюсть пращвниюв у 
кожшй i3 вказаних труп зпдно з д 1ючими нормативами 
чисел ьност1.

Важливим моментом в обчисленш чисельносп робггни- 
Kie шдприемства е правильне встановлення дтсного (корис- 
ного) фонду часу роботи одного середньоспискового пра~ 
ц1вника.

Цей фонд визначаеться шляхом складання балансу робо- 
чого часу середньоспискового пращвника.

Баланс робочого часу середньоспискового пращвника

Показники Очку ваш результати

1. Кшькють календарных джв 365
2. Вихщш i святков1 дш НО
3. Номшальний фонд робочого часу, дшв 255
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Продовження

Показники Очжуваш результати

4. Цшоденн! невиходи на роботу
з них: 36
чергов1 eidnycmKU 21
у  зв ’язку з непрацездапийстю 6
виконання державных обов 'язк1в 2
з дозволу адм 'иистрацИ 1
dodamKoei eidnycmKU 3
прогулы 1
циюдент простоi 1
страйки 1
5. Явочний робочий час, дшв 219
6. Номшальна тривалють робочого дня, год. 8,0
7. Внутршньозмшш втрати робочого часу, 
год. 0,35
8. Фактична тривалють робочого дня, год. 7,65
9. Дшсний (корисний) фонд робочого часу за 
pix, год. 1675,35

Pyx Kadpie на nidnpueMcmei характеризуется за допом о 
гою коефщЁенпв:

а) обороту робочо! сили по прийому (Коп):

Коп
ч п

де Чп -  чисельшсть прийнятих на роботу за вщповщний 
перюд, чол.;

Чес -  середньоспискова чисельшсть пращвниюв у цьо- 
му ж  перюд!, чол.;

б) обороту робочо! сили по звыьненню (Ко3):

Ч
К *зв.заг

де Чзвзаг -  загальна чисельшсть звшьнених за вэдповщний 
перюд з будь-яких причин, чол.;
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в) коефвденту плинносп (К^):

де Чзв -  чисельшсть звшьнених за власним бажанням, за 
порушення трудовоУ дисциплши або з шших причин, не 
пов’язаних з виробництвом, чол.

II Економ1чний еф ект вщ  зниж ення п л и н н о сп  
визначаеться через економвю робочого ча
су  та додатковий випуск продукцп.

Економ1я робочого часу (Ечасу) визначаеться:

^часу “  Чзв * t, ДШВ,

де t -  втрати часу у зв’язку i3 плиншстю, тобто час на замь 
щення необхщною робочою силою одного звшьненого, дшв. 

Додатковий випуск продукцп (Вдод) обчислюеться:

®дод “  ^часу ®план ’

де В11пан -  плановий виробггок на одного працюючого за одивд 
людино-день, грн.

Продуктивж сть пращ  -  це показник, що жа
ра ктеризуе и еф ективш сть i показуе зд а т- 
HiCTb пращвник1в випускати певну кш ьш сть  
продукцп за одиницю  часу.

Розр1зняють продуктившсть mdueidyaribHoi пращ, яка 
вщображае затрати лише живоУ npaui пращвниюв, i продук
тившсть cycnifibuoi пращ , що вщображае затрати npaui 
живоУ та уречевленоУ.

Р1вень продуктивное^ npaui хар актеризу- 
еться показником виробпку, який показуе  
кш ьм сть продукцп, що вироблена за оди
ницю часу. Оберненим до виробп-ку е по
казник трудом 1стко ст1.
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Методи 
визначення— 

виробйтку

натуральний (дтення обсягу виробленоТ продукцп 
у ф1зичних одиницях на ктьюсть затраченого часу 
в нормо-годинах); р1зновидом натуральних вим1р- 
ниюв обчислення виробнку е умовно-натуральш;

варлсний (дтення обсягу виробленоТ продукцп в 
гривнях до затрат часу, вираженого в середньо- 
списковм чисельносл робпниюв, або вщпрацьо- 
ванм ними ктькосл людино-дн1в, людино-годин);

трудовий (дтення обсягу продукцп, представле
но!' в затратах робочого часу в нормо-годинах, на 
ктькгсть робйниюв).

Планування продуктивность пращ здшснюеться методом 
прямого рахунку та пофакторним методом.

Метод прямого рахунку передбачае визначення плано
вого р1вня продуктивное^ прац! (Пп пл) шляхом дшення за- 
планованого обсягу випуску продукцп у вартюному вираз1 
або в натуральних одиницях (Qim або NIUI) на планову чисел ь- 
н1сть промислово-виробничого персоналу (Ч11Л):

О N
або -S L

П офакторний метод передбачае розрахунок приросту 
продуктивное^ пращ через економпо чисельносл пращв- 
ник1в П1д впливом р1зних фактор1в.

Розрахунок планового р1вня продуктивное^ пращ здше- 
нюеться в д ектька  етатв .

L Обчислення економи робочоХ силы п\д впливом тех- 
н шо-економiчних (paumopie. Цд фактори згруповаш так:

1 . П щ вищ ення техшчного р1вня виробництва (меха- 
шзашя i автоматизац1я виробництва, застосування прогре- 
сивних технолопй, модершзащя обладнання, використання 
економ1чних вид1в сировини i матер1ал1в).

Економ1я робочо7 сили шд впливом цього фактора 
(̂ техн.р) обчислюеться:

^техн.р
(h ~ h )  ‘ ^пл

Ф д  ^ в н
• Кч,чол.,

де t\y t2 — трудомютюсть виготовлення одиниц1 продук- 
цп вщповщно до i т е л я  впровадження техшчного заходу, 
н-год.;
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TV™ -  плановий обсяг випуску продукций натур, один.;
Фд -  дшсний р1чний фонд робочого часу одного пращв- 

ника в плановому рощ, год.;
Квн -  коефщ1ент виконання норм;
Кч-  коефщ ент часу, який визначаеться шляхом дшення 

ктькост1 мюящв дп заходу в плановому рощ на 12 .
2. С труктурш  зруш ення у виробництв! (змша питомо\* 

ваги окремих вщцв продукцй' у виробничш программ змша 
питомо! ваги кооперованих поставок).

Змша чисельноеп роб1тниюв у зв’язку i3 структурними 
зрушеннями у виробничш nporpaMi (Естрзр) визначаеться за 
формулою:

ь мерян
^стр.зр

( ^ б - Т пл)  ‘ f i rm

Ф д ^вн

де Тб, Тпл “  ВЩПОВЩНО трудомiCTKicTb 1 млн грн. продукцп 
в базовому i плановому перюдах, н-год.;

Qnn ~ обсяг випуску продукцп за планом, млн грн.
Зменшення чисельносп робггнимв за рахунок збшыиен- 

ня питомоУ ваги кооперованих поставок (Ексюп п) розрахову- 
еться за формулою:

^ л 100-П н д , ¥Т
^ к о о п . п - 0  10 0 - П б ) Ч б ’ ЧОЛ'’

де Пб, Ппл -  питома вага кооперованих поставок вщповщно 
в базовому i плановому перюдах, %;

Чб -  базова чисельнють робггниюв, чол.
3. Вдосконалення управлш ня, оргаш заци виробни- 

цтва  i пращ  (вдосконалення оргашзацшноУ структури 
управлшня пщприемством, впровадження нових метод1в 
оргашзаци пращ, пщвищення трудовоУ дисциплши, змша 
режиму робота шдприемства та ш.).

Економ1я чисельноеп працюючих завдяки вдоскона- 
ленню управлшня виробництвом (£ Вдоскон-упр) визначаеться:

^ВДОСКОН-упр ^  ^ ^ н о р м  ’

де ХЧСД -  сумарна чисельнють кер1вниюв, спещалют1в i 
службовщв у базовому перюд!, чол.;

ЕЧСнорм -  те ж саме по прогресивних нормах, прийнятих 
у плановому nepkyji, чол.
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Економ1ю чисельносп робтш ю в у результат! полшшення 
використання робочого часу (£роб.ч) можна обчислити:

^роб.ч = Д - ^ 6 ■ Ч ;1Ш1 Проб., чол.,
Дб

де Д6, Дпл — число робочих дшв, вщпрацьованих у серед- 
ньому одним роб iTH и ком, вщповщно, в базовому i планово
му перюдах:

Ч'пвп -  вихщна чисельшсть ПВП, скоректована з враху- 
ванням впливу структурних зрушень у виробництв1, чол.;
-Ч Проб-  питома вага робггниюв у базовш чисельносгп ПВП, %. 
^  4. Змша обсягу виробництва.

Вщносне зменшення чисельносп пращвниюв при збшыиен- 
^Ц-обсягу виробництва СЕобсяг ВИр) визначаеться за формулою:

■̂ обсяг.вир — Ч5 уМ_П0СГ(А ^  —АЧуМ_П0СТ)/100, чол.,

де Ч с .ум-пост -  базова чисельшсть умовно-постшного пер
соналу (ПВП М1нус основш робггники), чол.;

AQ -  прир1ст обсягу виробництва, %;
АЧум.П0СТ -  прир1ст чисельност1 умовно-постшного пер

соналу, %.
5. Галузев! фактори (збшьшення робочого перюду в се- 

зонних виробництвах, змша reoлoгiчниx умов видобутку 
корисних копалин у добувних галузях, змша проценте вмь 
сту корисних компоненте у рудах).

Вщносна економ1я робочо!* сили з дано!' групи фактор1в 
№^л.ф) може визначатись за формулою:

- т  Е  . кг ч о л1 г̂ал.ф ^  чил.,
^пл

де t6, /пл -  трудомютюсть видобутку або виробництва оди- 
нищ продукцп в базових i планових умовах виробництва, 
н-год.;

М11Л -  плановий обсяг виробництва, натур, один.;
Ф11Л -  плановий фонд робочого часу одного роб1тника, год.
6. Введения в дио й освоения нових об’ект1В (цех1в). 

3MiHa чисельност1 роб1тншав визначаеться як р1зниця м1ж 
чисельшстю, що плануеться для нових об’ект^в (вона вста- 
новлюеться на основ! техшчних проекте), i Tieio чисель
шстю, яка була б необхщна для випуску продукцп на них 
при базовш продуктивности пращ по шдприемству в щлому.
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Загальна економ1я чисельносп* пращвниюв (Еззг) визна- 
чаеться як сума економи чисельносп з кожного з перел1че- 
них фактор1в.

IL Визначення euxiduol чисельноспй промислово-ви- 
робничого персоналу в плановому nepiodi (Чвих):

Ч =-*вих
I I f
*баз iVo 

100
, чол.,

де К0 — темпи росту обсягу виробництва в плановому nepio-
да, %.

IIL Визначення плановоI чисельноспй працюючих шля
хом ввдншання eid euxidnoi lx чисельноспй в плановому 
nepiodi (Чвих) загальноХ величини Их зменшення (£ заг).

IV  Розрахунок приросту продуктивности пращ  (ДПп>пл) 
в плановому nepiodi:

ДПп.пл • 100, %.

Якщо по п1дприемству с ведомою змта mpydoMiemKoemi 
виробничо'1 програми в целому, то можливу змшу продуктив
ное^ пращ по тдприемству в плановому рощ можна обчис- 
лити за формулою:

дпп ^^прогр
100 -  АТпрогр

• 100, %,

де ДПп -  можливий прирост або зниження продуктивное™ 
пращ в плановому рощ, %;

АТпрогр -  процент зменшення або збшьшення трудом ют- 
кост1 виробничоТ програми в плановому рощ.

ДТ,прогр

г
_  ^  роб. часу

г
1 прогр.б

100, %,

де £ Робчасу -  економ1я (зростання) затрат робочого часу 
на виконання виробничоУ програми в плановому poui, 
н-год.;

Тпрогр.б- трудомюткють виробничоУ програми в базовому 
рощ, н-год.

Важливим елементом анал1зу е розрахунок можливого 
приросту обсягу випуску продукцп завдяки пщвшценню
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продуктивности npaui. Цей розрахунок можна здшснити, 
користуючись залежшстю:

Д £ ПП =  1 0 0 - ~ Ю 0 ,  % ,
A  Q

де AQnn -  прир1ст обсягу випуску продукцп за рахунок пщ- 
вищення продуктивное^ npaui, %;

ДЧ -  npHpicT чисельностц %;
AQ -  загальний прирют обсягу виробництва, %. 
Забезпечення ефективност1 використання npaui на пщ- 

npHGMCTBi можливе шляхом використання вщповщноУ сис- 
теми мотивацп.

Мотиващя -  це сукупжсть взаемозв’язаних 
заход1в, як! стимулюють пращвника або 
колектив пращвниюв до досягнення шдивщу- 
альних та спшьних цшей д1яльност1 гндприем- 
ства.

Система мотивацп повинна формувати свщоме ставлен- 
ня до npaui, яка е джерелом не лише матер1альних виплат, а 
й самовдосконалення та професшного i службового росту.

У визначенш моделей i метод1в мотивацп nOTpi6HO вра- 
ховувати той факт, що мотивацшний аспект щодо конкрет
ного пращвника в конкретнш сш уацii‘ не впливатиме на 
нього в шшш ситуацп, або не впливатиме на шшого пра- 
щвника в аналопчнш ситуацп.

Тому модед\ мотивацп слщ будувати за багатофактор- 
ним принципом.

IJi модет можуть бути такими:
1) що грунтуютъся на meopii потреб:
•  ф1зюлопчш;
•  безпеки та захшценосгп;

^  •  сощалып;
•  поваги;

$  •  самовиявлення;
& 2) що грунтуютъся на meopii очшування:
Ж •  щодо сшввщношення витрат npaui i результате;

•  щодо сшввщношення результате npaui та винагороди;
•  ступшь в4дносного задоволення отриманою винагородою; 
3) що грунтуютъся на meopii справедливости
•  суб’ективне визначення сшввщношення винагороди та 

затрат npaui;
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•пор1вняння особистоУ винагороди i3 заохоченням ш- 
ших пращвниюв, що виконують аналопчну роботу;

• зняття сощального напруження на ocHoei дотримання 
принципу справедливость

Система мотивацй на pieui тдприемства повинна базу- 
ватисъ на певних вимогах, а саме:

► надання однакових можливостей щодо зайнятосп та 
посадового просування за KpnrepieM результативное^ npaui;

► узгодження р1вня оплати npaui з и результатами та 
визнання особистого внеску в загальний ycnix;

► створення належних умов для захисту здоров’я, без- 
пеки npaui та добробуту Bcix npauiBHHKiB;

► забезпечення можливостей для зростання професш- 
ноУ майстернос™, реал!зацп зд!бностей пращвниюв;

► пщтримування в колектив1 атмосфери дов!ри, заште- 
ресованос^ в реал!зацй загальноУ мети, можливос™ двосто- 
ронньоУ комунжацп м\ж кер1вниками i пращвниками.

Методи мотивацй':
-  Прям1 економ'тт:
• вщрядна оплата;
• погодинна оплата;
• оплата навчання;
• премп за рацюнашзащю;
• участь у прибутках.
-  Непрям1 економ1чш:
• пшьгове харчування;
• пшьгове користування житлом, транспортом;
• доплати за стаж робота.
-  Негрошовн
• гнучю po6o4i графжи;
• охорона пращ;
• просування по службу
• участь у прийнятп pimeHb на бшьш високому piBHi.
U,i методи можна також подшита на Ыдив1дуалъш i гру- 

noei.
У систем! мотивацп особливого значения набувае термш 

винагорода. BiH мае ширше значения, шж просто rpomi 
або задоволення. Це все те, що людина вважае для себе 
цшним. Але розумшня щнностей в людей неоднакове, тому 
pi3HOto е оцшка винагороди та и вщносного piBM.

Персонашзащя форм i метод!в винагороди е фундамен
том ефективност ’1 будъ-яког Modeni мотивацп. Хоча мате- 
р1альш потреби npauiBHHKiB е, як правило, домшуючими.
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Праця на будь-якому шдприемств1 повинна бути органь 
зована з дотриманням норм i положень науковоУ оргашзацй 
пращ.

Науковою е така оргашзащя npaui, яка Грун- 
туеться на досягненнях науки i техш ки, 
передовом у досвйдй i д о зволяе найкращ им  
чином о б ’еднати в едином у npoueci вироб- 
ництва техш ку i лю д ей , заб е зпечи ти  е ф е к - 
тивне використання ресурсов та збер еж ен- 
ня зд о р о в’я прац|вник1в.

Наукова оргашзащя пращ (НОП) мае вирппувати таю 
завдання:

•  економ1чне (ефективне використання pecypcie i picm 
продуктивное mi пращ);

•  псшофЫологлчне (тдвищення працездатност1 людини 
без шкоди и здоров ’ю);

•  сощальне (праця повинна бути задоволенням).
Основш  напрями НОП:
> вдосконалення форм розподту i кооперування пращ;
> вдосконалення нормування пращ п морального i мй* 

тер1алъного стимулювання;
> полтшення умов пращ;
> тдготовка i тдвищення квал1фтаци кадр'т;
> зм1цнення трудовЫ дисциплти.
Процес пращ на шдприемств! вщбуваеться в npocTopi i 

naci. Регламентащя пращ в 4aci здшснюеться на ocHOBi 
врахування норм пращ.

Норми npaui

'О норма часу;
•=> норма виробггку;
«=> норма чисел ьносл;
^  норма обслуговування.

Норма часу в умовах сершного i масового виробництва 
виступае як норма штучного часу (Тшт):

Тшт — ^опер "^^обсл Н-ГОД.,

де Топер-  оперативний час, н-год.;
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Т0бсл -  час на обслуговування робочого мюця, н-год.;
ТВщп -  час на вщпочинок i особжгп потреби, н-год.

^опер ~ о̂сн ^дод ■> Н-ГОД.,

де: toc„ -  основний час на один вир1б, н-год.;
W  -  додатковий час на один BHpi6, н-год.

Тобсл “  ^техн.обсл ^орг.обсл з Н-ГОД.,

де: trexH обсл -  час на техшчне обслуговування робочого мю- 
ця, н-год.;

о̂ргобсл “  час на оргашзацшне обслуговування робочого 
мюця, н-год.

Норма часу в умовах дрЬбносершного / единичного ви- 
робництва виступае як норма штучно-калькуляцшного 
часу (Тшт.к):

Т
vVs\ Тшт_к — Тшт ч , н-год., 

п
де Тпз -  пщготовчо-заключний час на партию деталей, н-год.; 

п — кшьюсть деталей в парта, шт.
Норма виробшку (Нвир) -  це кшьюсть продукцп, яка мае 

бути вироблена за одиницю часу:

н =_L1Авир ^
* IUT

Змшна норма виробшку (Нвир JM) обчислюеться за форму
лою:

Нвир.зм , шт/зм,

де Тзм -  тривал1сть змши, год.
Якщо норма виробггку збшынуеться на а %, то норма 

часу зменшуегься на
100 -а  
100 + а ’ %,

а якщо норма виробгеку зменшуегься на а %, то норма часу 
зростае

100 а 
100- «

, %.
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Середнш процент виконання норм виробШку (Нвир %) 
обчислюсться як вщношення кшькост1 нормо-годин на 
виготовлення продукцй (/„) до юлькостп годин фактично 
вщпрацьованого часу ( /ф )

Норма Hucenhnocmi -  це необхщна для виконання певно! 
роботи чисельшсть персоналу.

Норма обслуговування -  це встановлена кшькють оди- 
ниць обладнання (робочих мюць, квадратних метр1в пло
ил), яка обслуговуеться одним робггником або бригадою
ПрОТЯГОМ ЗМ1НИ.

^  сумарний;
*=$ аналпгичний, який може бути аналггично-розрахун- 

ковим та аналиично-дослщницьким

Найточшшим е анал1тично-досл1дницький метод, який 
передбачае встановлення норми часу шляхом спостере
ження, тобто хронометражу.

Процес хронометражу передбачае ряд етагив:
•  подготовка до хронометражу;
•  спостереження i вим^рювання часу;
•  обробка одержаних даних i висновок.
На останньому eTani одержують ряд числових значень 

про тривалють кожного елемента операци (хроноряд), а ос- 
танньою стад1ею обробки хроноряду е його перев1рка на 
стшкють. Стшкють хроноряду визначаеться за допомогою 
коефщента cmiuKocmi (Ксх):

де /щах -  максимальний час на виконання операци, н-год.;
/min -  мМмальний час на виконання операци, н-год.
Тот поровнюють Kcr i3 нормативним коефщентом стшкосп 

(Кстн). Якщо Кст > Ксг хроноряд е нестшким. У такому випадку 
слщ вщкинути одне або максимальне, або милмальне значения 
тривалост1 операщУ (один зам1р) i знову перев1рити хроноряд 
на стшкють. Якщо i тепер хроноряд виявиться нестшким, то 
3aMipn слщ повтори™ (зробита повторне спостереження).

Методами нормування пращ с:
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Якщо КсТ < Ксх н, то хроноряд вважаеться стшким i, ви- 
значивши середню тривалють операцп, можна встановити 
вщповщну норму часу.

На основ! встановлених норм npaqi визначають необх1Д- 
ну чисельшсть прац1вншав пщприемства.

Приклади

П риклад 1. На обробку детал1 затрачалось 18 хв. Пюля пе
регляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. 
Обчислити, на скшьки вщсотюв знизилась трудомююсть роботи i 
зросла продуктивнють npaqi. Тривалють змжи 8 год.

Р о зв ’язув ан н я.
Обчислення можна зробити дектькома способами.
1. Осктьки показники трудомюткосл i продуктивносл npaqi е 

взаемооберненими, то проденти росту виробт<у (Пв) i зниження 
трудомюткосл (Пт) пов’язаы формулами:

100 - Пт . 100-Пт
в 100 -П т 1 т 100- П т '

/ 1 8 _-jg
Тод’| трудомюткють знизилась на 16,7% = — ——  100 |

18

а продуктивн1сть npaqi зросла на 20% =  ̂ у

2. Виробптж за змжу становив = 26,7 шт. Июля перегляду
18

4 8 0 32
норм часу BiH дор1внюе = 32 шт. Pier вироб1тку —  ■ 100  =  2 0 % :

трудомюткють знизилась на 16,7 = 100 20 
100 + 20

П риклад 2. Визначити pier продуктивносл npaqi в умовно- 
натуральних вим!рниках за даними, наведеними в таблиц! 15.

Таблиця 15

Bnpi6
Ктьюсть BHpo6iB Затрати npaqi на 

один вир|'б, н-год.план факт.
А 100 120 20
Б 2 5 0 2 2 5 15
В 760 8 2 0 5

Чисельмсгь npaqiBHHKie не змжюеться.
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Р о зв ’язув ан н я.
За одиницю BMMipy (умовну одиницю) слщ прийняти вир|б з Mi- 

жмальною трудомiCTKicrio. Tofli в умовно-натуральному BMMipi по- 
казники виробггку будуть такг

виробток за планом:
on  1 я 5

100 • —  + 250 —  + 760 - -  = 400 + 750 + 760 = 1910 одиниць;
5 5 5

виробггок фактичний:

20 15 5
120 • —  + 225 ■ —  + 820 - -  = 480 + 675 + 820 = 1975 одиниць.

5 5 5
Pier продуктивное^ npaui (виробп-ку) становить:

1975
100 -  100 = 3,4%.

1910
П риклад  3. У звггному poqi обсяг випуску продукцм становив 

22 000 тис. грн./piK, а трудом1сгкють виробничоТ програми в цьому 
poui знизилась в пор1внянж з базовим на 950 люд-дыв. Р1чний ви- 
роб1ток у базовому poui екпав 120 тис. грн./чол. за piK. Визначити 
виробток на одного працюючого у звггному роц\ i його вщносний 
piCT, якщо вщомо. що в цьому роц|' було 238 робочих джв.

Р о зв ’язув ан н я.
Можливий приргст продуктивносл прац1 у звггному роц1 можна 

знайти i3 залежносл:

п  ------Ёзаг-------- 100
п U  _  ръиг |-заг

Вихщну чисельжсть працюючих у звггному роц1 можна обчис- 
лити як вщношення обсягу випуску продукци в цьому poLii до базо
вого р1вня виро&тку:

22000
120

= 183,3 чол.

Економ1ю чисельносл обчислюемо як:
950
238

= 4 чол.

Tofli примет продуктивносл прац1 становитиме:

Пп ~
4

183,4 -  4
100 = 2,2% .

а виробток на одного працюючого у звггному роц1 дор1внюе:

120 102,2 
100

= 122,64 тис. грн./чол. за piK.
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П риклад  4. Пщприемство виготовляе вироби з пластмаси 
шляхом лиття. Р!чний обсяг виробництва вироб1в -  900 тис. шт., а 
трудом1'сткють виробу -  0,35 н-год. Тривалють робочоТ зм1ни 8 год. 
при однозмжному режим! роботи. Внутр1зм'|нн1 витрати часу з вини 
робггниюв -  1,5%, а на регламентоваы просто! -  3%. Вщсоток ви- 
конання норм виро&тку -  105%. Визначити необхщну чисельнгсть 
робгтик1'в-вщрядник|'в.

Р о зв ’язув ан н я .
Чисельнгсть основних роб1тник1в-в’|дрядник|‘в можна визначити 

за трудомюткютю виробничоУ програми:

посн.р.
Тсум

Фд ’ в̂н
Д1йсний фонд часу роботи одного роб'|тника становить:

Фд = 223 • 8 - 100-(1,5 + 3) 
100

= 223 - 8 • 0,955 = 1703,72 год,

де 223 -  прийнята юльюсть робочих дн1в у poqi.

900 000 0,35 
оскр _ 1703,72 • 1,05

315000
1788,9

= 176 чол.

= I Задач! для розв’язку

З ад ача 22. Норма виро&тку запылилась на 25%. На ск'тьки 
вщсотюв зменшиться норма часу? Норма виробпжу зменшилась 
на 25%. На сктьки вщсотюв збтьшиться норма часу?

З ад ача 23. На основ! даних хронометражу розрахувати нор
му часу на виконання операцм та змшну норм вироёитку при шес- 
тиденному робочому тижн’|, якщо нормативний коефМент стмкосп 
хроноряду Кст.н -  2.4. Тривалють виконання операцп в хвилинах 
наведена в таблиц! 16.

Таблиця 16
^ " \Н о м е р  зам!ру
Е л е м е н т^ \
операци

1 2 3 4 5 6

Встановити деталь 1,8 2,6 3,2 2,9 5,4 4,2
Проточити деталь 16 12 18 25 22 14
Зняти деталь 1.5 1,3 3,7 2,0 2,1 1,9

Час на обслуговування робочого м1сця становить 5%, а на в*щ- 
починок -  8% вщ оперативного часу.
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Зад ача 24. Обсяг виробничоТ программ пщприемства в базо
вому nepiofli становив 368 млн грн., i зросте в плановому nepiofli 
на 11%. Виробггок на одного працюючого в базовому nepiofli ста
новив -  2,3 млн грн. Завдяки кращм оргаызацм виробництва чисель- 
HiCTb промислово-виробничого персоналу зменшиться в плановому 
nepiofli на 9 чол. Визначити процент росту продуктивное™ прац1 i 
чисельнють працюючих по ыдприемству в плановому пер'юд’|.

З ад ача 25. В базовому nep iofli на п’|дприемств1 було зайнято 
3150 роб1тник1в. У плановому nepiofli нам1чено зб1льшити Yx чисель- 
Hicrb до 3220 чоловж. Обсяг виробництва продукцп в базовому nepiofli 
становигь 28 200 млн грн., а на наступний piK заплановано збтьшити 
обсяг випуску продукцп на 650 млн грн. Визначити частку приросту 
обсягу продукцп за рахунок пщвищення продуктивное™ працк

Зад ача 26. Втрати робочого часу через плиннють на одного 
робпгника екпали: на першому пщприемств! -  4 ды, на другому -  7 
дыв, на третьому -  5, на четвертому -  6 дыв. Плановий виробток на 
людино-день становить: на першому пщприемств1 -  80 тис. грн.; 
на другому -  90 тис. грн.; на третьому -  75 тис. грн.; на четвертому -  
85 тис. грн. Плиннють по пщприемствах, вщповщно, така: 85,100, 60 
i 90 чоловж. Розрахувати економ1ю робочого часу i можливий додат- 
ковий випуск продукцп в результат! усунення плинносл в об’еднаннг 

З ад ача 27. Планова трудомюткють одного виробу дор1внюе 
0,8 н-год., р1чний обсяг виробництва -  1 млн шт. ГТщприемство 
працюе у дв1 змши, тривал1сть змши -  8,1 год. Втрати на регла- 
ментован1 просто! -  5%. Середжй процент виконання норм виро- 
6iTKy 114%. Визначити планову чисельнють робтчик1в-в!*дрядниюв.

Зад ача 28. Планова трудомюткють виробничоТ программ -  
6520 н-год., корисний фонд часу робггника -  1865 год., плановий 
середый процент виконання норм виробпку- 110%. Якою повинна 
бути планова чисельнють вщряднимв?

З ад ача 29. Розрахувати планову чисельнють робтнимв за 
профеаями на основ! таких даних: виробнича програма пщприем- 
ства екпадае 60 тис. шт./piK. Трудомюткють виконання окремих 
вид1в po6iT на один вир1б складае: токары роботи -  10 н-год., 
свердлильн1 роботи -  17 н-год., фрезеры роботи -  8 н-год., шл1фу- 
вальн1 роботи -  6 н-год., складальы роботи -  16 н-год. Середый 
процент виконання норм 104%, а р1чний доений фонд робочого 
часу одного робтника -  1780 год. Чисельнють допом1жних робггни- 
Kie -  30% вщ числа вщрядниюв.

З ад ача 30. За даними таблиц 17 визначити виконання плану 
продуктивное™ лрац1 (годинноТ, денноТ, мюячноТ).

Таблищ 17
Показники План Фактично

Обсяг виробництва за зм1ну, тис. грн. 200 220
Середньоспискова чисельнють робггниюв, чол. 150 156
Обсяг роботи, людино-дыв 9500 9450
Середня тривалють робочого дня, год. 7,8 7,7
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Ha ochob'i анал1зу р1вня годинноТ, денноТ i мгсячноУ продуктив- 
носл прац! зро&ть висновок про можпив! резерви виробництва.

Задача 31. У звггному рощ середньоспискова чисельнють 
пращвниюв тдприемства становила 1056 чол., а чисельнють 
звтьнених за власним бажанням протягом року -4 2  чол. CyKynHi 
витрати часу на замищення звтьнених робп-ниюв -  35 дыб. Виро- 
б|‘ток на одного працюючого плануеться на наступний р!к в po3Mi- 
pi 450 тис. грн./piK, а ктьк!сть вщпрацьованих людино-дн!в -  
175,3 тис. Визначити коефМент плинносл по пщприемству та 
можливий додатковий випуск продукци у зв’язку з усуненням 
плинносл.

Задача 32# Визначити виробггок на одного працюючого в пла
новому poui i його вщносний picT, якщо вщомо, щ о в рощ 245 робочих 
дн1в, р1чний виробггок в базовому перюд! складав 300 тис. грн./чол. За 
планом обсяг випуску продукци склав 48 500 тис. грн./piK, а зниження 
трудомiCTKOCTi виробничоТ програми -1685  людино-дню.

З ад ача 33. Виробптж на одного працюючого в базовому пе- 
piofli -  670 тис. грн., чисельысть працюючих -  254 чол. Обсяг то- 
варноТ продукци в плановому рощ збшьшиться на 8,4%, питома вага 
купованих нашвфабрикалв у вартосл продукци знизиться на 3%. 
За планом пщвищення ефективносл виробництва передбачено 
умовно вив'тьнити 35 чол. Визначити планов! показники виробпжу 
на одного працюючого i picT продуктивносл пращ.

Зад ача 34. Розрахувати pier продуктивносл-i пращ в умовно- 
натуральному BHMipi на миловарному завод!, якщо BiflOMi дан!, на
веден! в таблиц! 18.

Таблищ 18

Показники Базовий р!к Звггний piK

Вироблено мила, m
• господарського 400 90
• туалетного 40 100

• мильноТ стружки 20 150
Вщпрацьовано людино-джв 160 170

КоефМенти переводу в умовне мило: господарське -  1,0; туалет- 
не -  1,8; мильна стружка -  2,2.

Задача 35. Робп-ник протягом мюяця виконав роботу в обсяз! 
250 н-год., в наступному мюящ, пюля перегляду норм вироб|‘тку i 
зниження IX на 5%, виробггок робггника склав 256 н-год. Визначи
ти, як пщвищилась продуктивнють прац|' робплика.

Задача 36. Робггник протягом мюяця за 180 год. роботи виго- 
товляе 360 деталей. При здмененн! заход|*в щодо пол!пшення ор- 
гамзацп робочих м!сць трудом!стк!сть деталей знизилась на 0,1 год. 
Сктьки деталей вш виготовить в нових умовах прац! i на сктьки 
вщеотмв пщвищиться його продуктивнють прац!?
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З ад ача 37. Визначити планову чисельнють промислово-ви- 
робничого персоналу, робггниюв та picT продуктивное^ прац! за 
даними таблиц! 19.

Таблиця 19

Показники Зв1т План

Обсяг ЧИСТО! продукцп, тис. грн. 8520 9240
Чисельнють промислово-виробничого персо
налу ПВП, чол. 1500 ?

Питома вага робггниюв у загальнм чисель- 
ност! (ПВП), % 68,0 70,0
Pier продуктивност!* прац!, % - ?

З ад ача 38. Визначити планову середньоспискову чисельнють 
основних робггниюв i промислово-виробничого персоналу заго- 
лвельного цеху. Вихщы дан! наведен! в таблиц*! 20.

Таблиця 20

Показники

Нормативна трудомютюсть випуску на початок плано
вого перюду, тис. н-год. 480,0
Зниження нормативно!* трудом юткосл, % 11,0
Корисний фонд часу одного робтника, год. 1810
Виконання норм виробггку, % 105,6
Питома вага основних ро&тниюв у загальн|й чисель- 
носл промислово-виробничого персоналу цеху, % 72,0

Зад ача 39. Визначити планову к!льк!сть основних робггниюв 
за даними таблиц! 21.

Таблиця 21

Показники

Технолопчна трудомютюсть випуску на початок пла
нового перюду, тис. н-год. 638,0
Планове зниження технолопчно'Г трудом!сткосп, % 12,7
Плановий корисний фонд часу одного ро&тника, год. 1840
Плановий коефМент виконання норм виробггку 1,02

З ад ача 40. Обчислити запланований прирют продуктивност! 
прац1 на пщприемств! ! питому вагу обсягу виготовленоУ продукц!Т 
завдяки пщвищенню продуктивност! прац!, за даними таблиц*! 22.
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Таблищ 22

Показники Зв1т План

Обсяг чисто!' продукци, тис. грн. 120 600 135 000
Чисельнють промислово-виробничого персона
лу, чол. 4500 5000

Задача 41. Чисельнгсть промислово-виробничого персоналу 
на пщприемств|' в базовому nepiofli становила 4500 чол. У звггному 
роц1 обсяг виробництва зргс на 5,2%, а вщносна економ1я чисель- 
HocTi працюючих склала 41 чол. Обчислпъ приргст продуктивносп 
прац'| у зв1тному роцк

З ад ача 42. Визначити приргст продуктивное^ npaqi в плано
вому ро|д| за рахунок зниження трудом'гсткосл продукци за даними 
таблиц! 23.

Таблищ 23

Вироби
Трудомгсшстъ одного виробу, 

н-год Обсяг випуску 
продукци 

по плану, шт.ЗВГГНИЙ р!к плановий piK
А 0,7 0,68 110 000
Б 0,92 0,85 90 000
В 1,03 0,9 82 000

Задача 43. Буд1вельно-виробниче об’еднання мае р1чний обсяг 
пщрядних буд!вельно-монтажних po6iT, що виконуються власними 
силами, в po3Mipi 95 000 тис. грн. Виробптж на одного працюючого 
у звггному nepiofli склав 55 тис. грн. Планування оргтехзаход!в 
зменшуе затрати прац! на виконання буд1вельно-монтажних роб|'т. 
Економ!я чисельносн працюючих у плановому роц! за рахунок 
окремих факторе передбачаеться в таюй ктькосл, чоловж: 

пщвищення питомо! ваги з&рного буд'|вницгва -  74; 
пщвищення рвня мехажзацн буд1вельно-монтажних робп*-15; 
зм1на структури виробництва -  65; 
усунення внутр1змЫних втрат робочого часу -  41.
Визначити:
1) pier продуктивносп npaui по об’еднанню в плановому роцг,
2) вщносний piCT продуктивносп прац! пщ  впливом кожного ф ак

тора.
Задача 44. Визначити, на сюльки в1дсотюв повинна зрости 

продуктивнгсть npaqi, щоб за рахунок и росту було забезпечено 
50% приросту обсягу продукци. На найближч! два роки б'1знес- 
планом пщприемства передбачено збтьшити обсяг виробництва 
на 25%.

Задача 45. На обробгток детал! затрачалось 24 хв. Норми 
часу перетянули i всгановили для даноТ детал1 на piBHi 22 хв. На 
сктьки вщсотов знизилась трудомгсткгсть роботи i п'|двищилась 
продуктивнгсть прац1?
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Задача 46. На пщприемстш 1200 роб’ггнимв, виготовлено продук- 
цн на 10 млн грн. За piK робггниками вщпрацьовано 275 тис. лю- 
дино-дн1в або 2100 тис. людино-год. У попередньому рощ в 
середньому на одного робггника виробток склав 8000 грн.; серед- 
ньоденний -  35; середньогодинний -  4,5 грн. Визначити, як 
пщвищився за piK середньогодинний, середньоденний i щчний ви- 
роб1ток роб1тник1в на пщприемств1, пояснити р'|зницю в динамМ 
вироб1тку.

Задача 47. Встановити р1зницю у piBHi продуктивност'1 пращ 
при визначенн! и за валовою та умовно-чистою продукщею i роз- 
рахувати коефщ1ент переведения одного показника в шший за да- 
ними таблиц! 24.

Таблищ 24

Показники Базовий
перюд

Зв1тний
перюд

Валова продукщя, тис. грн. 1000 1150

MaTepianbHi затрати (xpiM амортизаций  
тис. грн. 750 8 5 0

Амортизащ я основних засоб1в, тис. грн. 60 68

Чисельнють пращвниюв, чол. 100 11

Тести дня самоконтролю

1. Персонал шдприемства -  це:
а) пращвники, як\ мають значний стаж роботи на шдприем- 

ctbi:
б) пращвники, як\ мають високий р1вень квалпфжацп;
в) постшш пращвники, якг отримали необхщну пpoфeciйнy 

подготовку та (або) мають практичний досвщ i навики роботи;
г) промислово-виробничий персонал шдприемства.

2. Хто з перелйчених прац1вниюв не належить до про- 
мислово-виробничого персоналу шдприемства:

а) економют I KaTeropiY вщд^лу економ!чного анализу;
б) водш автокара механосклад ал ьного иеху;
в) техшчний пращвник в дитячому садку;
г) чертова прохщноУ головного корпусу;
д) оператор установки xiMinHoY лабораторп;
е) кур’ер;
е) касир будинку культури.



3. Подш персоналу на промислово-виробничий i не- 
промисловий необхщний для:

а) розрахунк1в po3Mipie заробггноУ плати окремих категорш 
пращвншбв;

б) узгодження показншав продуктивности пращ з показниками 
результапв виробничоУ д1яльносп;

в) встановлення сшввщношення м1ж чисельнютю основних i 
допогупжних роб1тни1ав;

г) статистичноУ звггносп.
4. Весь персонал шдприсмства подшяеться на там 

категорн:
а) кер1вники;
б) шженерно-техшчш пращвники;
в) спещалюти;
г) службовщ;
д) техшчний персонал;
е) робггники;
с) пращвники охорони.
5. 3 переш'чених пращвнимв виберпъ тих, KOTpi нале

жать до основних робпнимв:
а) токар обробного цеху;
б) оператор автонавантажувача складу готовоУ продукцГУ;
в) столяр в цеху по виробництву тари;
г) гардеробник в Kopnyci заводоуправлшня;
д) слюсар механоскладального цеху;
е) слюсар по ремонту обладнання дшьнищ штампування.
6. До категорн службовщв належать пращвники, як'| 

виконують там функцп:
а) готують есмзи i креслення нових вид1в продукщУ;
б) ведуть облш надходжень сировини на склад;
в) готують проекти розпоряджень кер!вника;
г) консультують пращвнимв з питань трудового законодав- 

ства;
д) контролюють хщ протжання виробничого процесу в основ

ному цеху та оперативно запоб1гають вщхиленням;
е) розраховують норми витрат сировини на одиницю продук

щУ та показники використання мaтepiaльниx pecypcie.
7. Умовшсть подту робпнимв на основы i допомйжш 

пояснюеться:
а) ростом продуктивное!! пращ основних робпнимв;
б) збшыиенням обсягу po6iT по ремонту обладнання;
в) ростом р1вня мехашзащУ i автоматизацп виробництва;
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г) зростання складности po6iT по обслуговуванню виробни- 
цтва.

8. Хто з перел1чених пращвниюв не належить до xepiB- 
нимв:

а) комершйний директор пщприемства;
б) начальник в!дшлу техшчного контролю;
в) змшний майстер у ткацькому цеху;
г) товарознавщ в1ддшу постачання;
д) оператор заводськоУ лабораторн.
9. Профеая характеризуе:
а) молотивють опанування сум1жну спешальшсть;
б) вид трудовоУ д1яльносп;
в) сукупнють певних теоретичних знань i практичних навдов;
г) стаж роботи на даному пщприемствк
10) Квал!ф'|кац1я -  це:
а) сукупшсть спешальних знань i практичних навшав, яю ви- 

значають пщготовлешсть пращвника виконувати професшш 
функцп певноУ складносн;

б) категор1я, яка характеризуе вщносно вузький вид робгг i 
вимагае додаткових специфт'чних знань;

в) KaTeropia, що вщображае яюсть i cклaднicть пращ.
11. Рйвень квал1ф|каци робггниюв характеризуеться за:
а) категориями;
б) розрядами;
в) ступенями;
г) посадами.
12. На змшу профес1Йно-квал1ф1кацшного складу 

персоналу промислових тдприемств впливають Taxi 
фактори:

а) зростання попиту на квaлiфiкoвaнy робочу силу;
б) пщвищення частки розумовоУ пращ;
в) збшыиення чисельносп зайнятих у промисловосп;
г) перерозподш працюючих 3i сфери промислового виробни- 

дтва в шформащйну сферу та сферу обслуговування населения;
д) посилення централ 1зованого кер1вництва промислов1стю.
13. Продуктивность пращ -  це:
а) показник, що характеризуе ефектившсть пращ;
б) здатнють пращ випускати певну кшьюсть продукцп за оди- 

йицю часу;
в) сукупнють властивостей людини як робочоУ сили;
г) затрата живо'1 пращ.
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14. PieeHb продуктивное^ npaqi можна охарактеризу- 
вати показником:

а) економ1я часу;
б) виробток;
в) темпи росту продуктивное™ npaui;
г) випередження росту продуктов ност^ираш вщносно росту 

заробггноТ плати;
д) норма часу.
15. Р1вень продуктивности npaui можна визначити в 

таких вим1рниках:
а) натуральних; г) подетальних;
б) варт1сних; д) сумарних;
в) умовно-натуральних; е) трудових.

16. Недолжом натуральних вимйрниюв продуктивное™ 
npaui е:

а) р1знорщнють продукцп, що випускасться бмышетю галузей 
промислового виробництва;

б) незначш обсяги випуску продукцп кожного виду;
в) неможливють точного визначення затрат часу на одиницю 

продукцй'.

17. Умовно-натуральш вимбрники продуктивное™ npaui 
використовуються у випадках, коли:

а) пшприемство виготовляе р1зний асортимент продукцп в ме
жах встановлено'1 номенклатури;

б) продукщя вщр1зняеться окремими характеристиками;
в) продукщя належать до трудомicTKoY;
г) продукщя с матер1алом!сткою.

18. Найчаст!ше плановий рйвень продуктивное™ праш 
визначають такими методами:

а) прямого рахунку; г) прогнозним;
б) нормативним; д) сукупним.
в) пофакторним;

19. Методом прямого рахунку плановий pieeHb продув 
тивностй npaui обчислюеться за формулою:

бплан . в) бплан
и
^баз ^план ~  ^баз

бплан ~ б б а з  . г) бплан
и  ’
^баз Ц̂план
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20. TexHiico-eKOHOMi4Hi чинники, що впливають на змшу 
продуктивное^ пращ, об’еднаж в там групи:

а) структуры! зрушення у виробництвц
б) пщвищення техн1чного р!вня;
в) вылив зовшшшх умов, в яких функцюнуе пщприемство;
г) державний вылив на пщприемство;
д) вдосконалення управлшня, оргашзацп виробництва i пращ;
е) змша обсягу виробництва;
е) полшшення умов пращ;
ж) галузев! факторы;
з) введения в д!ю i освоения нових потужностей.
21. Приргст продуктивное^ пращ т д  дйею техншо- 

економ1чних фактор1в у плановому перюд|' можна знайти 
за формулою:

а) ^баз *Q\Wd.\\ 5 в) -А^ЧИВ.1ПР100; 
^бплан ^

^^npoip 
100 — А7’пр01р

100; 100;

22. Планову чисельжсть промислово-виробничого пер
соналу можна знайти за формулою:

а) ЧпвПбаз

б ) Ч Г1ВПбаз

в)  Ч ПВПбаз “  4  ПВПвих-

23. Середньоспискова чисельжсть пращвниюв за м1- 
сяць обчислюеться:

а) як середньоарифметична величина показнимв середньоспис- 
ковоУ чисельносп за Bci дгм мюяця;

б) шляхом сумування спискового складу прашвнишв за Bci дш 
мюяця i диенням на число календарних дшв у мгсяцц

в) дшенням фактично шдпрацьованих людино-дшв за мюяць 
на кшьюсть дшв робота пщприемства у цьому ж перюдг

24. Чисельжсть основних робггнимв визначають та
кими методами:

а) за трудом юткютю виробничоУ програми;
б) за чисельн1стК) зайнятих в основних цехах;

'Q .
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ч-, в) за нормами виробтсу;
г) за нормами часу;
д) за нормами обслуговування;
е) на основ! середшх норм, що дноть в галузк
25. За трудомicTKicno виробничоТ программ чисель- 

нвсть основних роб1тник1В обчислюеться:

а)

б)

в)

N
Фд Нв Квн;

п Зм К с с .
Нобсл

1 сум

Ф д ^вн

26. Чиселынсть кер‘|вниюв9 спец1алкгпв i службовщв 
визначаеться:

а) ан ал о п ч н о  ч и сел ьн о сп  осн овн их  i дoп oм iж н и x  робггнию в;
б) за  встановлени м и  н орм ам и  тр у д о м icTKOCTi викон анн я пев- 

них  роб1т;
в) на основ! затвердженого на шдприсмств1 штатного розпису, 

в якому встановлюеться кыькють пращвник1в по кожнш з указа- 
них труп згщно дночих норматив1в чисельносп;

г) за аналопсю з попередшми календарними перюдами.
27. Показниками руху робочоУ сили на П1дприемств1 с 

таю коефщ1енти:
а) обороту робочоУ сили по прийому;
б) завантаження робочоУ сили в 4aci;
в) обороту робочоУ сили по звгльненню;
г) плинносл;
д) оновлення робочоУ сили на початок року.
28. Зовжшшми джерелами набору персоналу с:
а) навчання учшв на пщприемствц
б) переподготовка своУх прахдвниюв;
в) регюнальш 6\рж[ працц
г) агентства з працевлаштування;
д) ваканЫУ на шдприемствц
е) контракти з навчальними закладами.
29. Кадрова полггика шдприемства -  це:
а) система тдготовки кер1вниюв найвищоУ квал1фшащУ;
б) сукупнють заход!в щодо виpiшeння сощальних проблем, 

колективу;
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в) сукупшсть пращвшшв р!зних категорш та перспективи 
змшип структури;

г) система захсдав щодо забезпечення кожного робочого мгсця 
персоналом вщповщноУ професн, спещальносп, квашфжацп.

30. Управлшня персоналом передбачае:
а) визначення потреби в певних категор1ях персоналу;
б) планування росту продуктивное^ npaui;
в) Ha6ip та вщб1р персоналу;
г) забезпечення процесу навчання персоналу;
д) нормування npaui;
е) оцшка результате д1яльностц
е) перемщення на посадах або звшьнення.

31. Мотивафя високопродуктивноТ д1яльносп визна- 
чаеться як:

а) Micifl i пщпорядковаш ш uini шдприемства;
б) сукупшсть прогресивних норм npaui;
в) зниження показниюв трудомюткосп продукци;
г) сукупн1сть 3axouiB, щ о сти м ул ю ю ть  п ращ вн и ю в д о  досяг^ 

н енн я п евн их  цш ей.

32. Модел! мотивами можуть базуватись на теорм:
а) iepapxinHoro ланцюга;
б) потреб;
в) очшування;
г) трудовоТ вартост!;
д) справедливость

33. Методи мотивами можутьбути:
а) прям! економ1чш;
б) не прям i економ1чт;
в) моральш;
г) фшансови
д) HerpouioBi;
е) сшуащйш.



I e м a 6
O C H O B H I Ф О Н Д И  
ТА В И Р О Б Н И Ч А  
П О ТУЖ Н 1С ТЬ
шдприемствл

Питания для теоретично! шдготовки

□  Поняття i класифпсац1я основних фонд!в пщ- 
приемства.

□  Класифжащя основних фощцв за виробничим 
призначенням.

□  Виробнича структура основних фощцв, чинники, 
що впливають на неУ.

□  Облш i оцшка основних фощцв.
□  Види i показники зношування основних фощцв.
□  Поняття амортизашУ основних фощив, норм и 

амортизаций
□  Методи амортизаци основних фонд1в.
□  Ремонт основних фонд1в, види ремонт1в та Ух 

фшансування.
□  Розширене в!дгворення основних фощцв.
□  Показники використання основних фощцв пщ- 

присмсгва.
□  Показники руху основних фощцв п!дприемства.
□  Виробнича потужнють пщприемства, чинники, 

що впливають на неУ.
□  Методика визначення виробничоУ потужносп 

пщприемства.
□  Напрямки пол1пшення використання основних 

фощцв та виробничих потужностей п1дпри- 
смств.
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8-» КПЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

• ochobhi фонди п'|дприемства
•ВИробНИЧ1 OCHOBHi фонди
•невиробнич1 основн1 фонди
•виробнича структура основ-

них фонд1в
• активна частина основних 

фонд1в
• пасивна частина основних 

фондов
•гапузева структура основних 

фонд1в
• в1кова структура основних 

фонд1в
•  форми обшку основних фондю
• nepeicHa варпсть основних 

фонд1в
•вщновна варпсть основних 

фонд1в

•справедлива варпсть основ
них фонд1в

•ф1зичне зношування основ
них фонд!в

•моральне зношування основ
них фонд1в

•амортизац1я основних фонд1в
• методи амортизаци
• ремонт основних фонд1в
• види ремонту основних фонд'ю
•розширене вщтворення осно

вних фонд1в
•виробнича потужысть пщпри- 

емства
• фондовщцача
• фондоозброенють npani

Ochobhi теоретично-розрахунков! 
положения теми

Вартюним виразом виробничих фощдв пщприемства 
основш i обороти! фонди.

Ochobhi ф онди пщ прием ства -  це эасоби  
пращ , як! функцю ную ть у виробничому  
процес! тривалий ч а с  (понад один pix), не 
зм ж ю ю чи при цьому CBOix форм i розм1р1в, 
м аю ть вартю ть, не менш у вщ встановленоТ  
держ авою  меж\а i переносять и на вартю ть  
готово! продукцм поступово, шляхом ам ор- 
тизац ш ни х вщ рахувань.

Основн1 фонди подшяються на виробнич1 i иевиробнич1.
Основш виробнич1 фонди функцюнують у сфер! матерь 

ального виробництва пщприемства. Основш невиробнич1 
фонди не беруть безпосередньо! учасп в npoqeci виробни-
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цтва, задовольняючи сощальш (побутов!, житлов!, культу
рна медичш) потреби пращвниюв пщприемства: житловий 
фонд, будинки вщпочинку, медичш заклади, заклади гро- 
мадського харчування, спортавш установи та iH.

За своТм речовим складом, терм!нами служби, функцю- 
нальною роллю в npoueci виробництва ocHOBHi фонди е не
однородна

Залежно в од функщй, що виконують засоби пращ у ви- 
робничому npoueci, вони класифжуються за виробничим 
призначенням i подшяються на таш групи:

1. Буд1вл1 -  корпуси uexie, адмшютративно-господарсь- 
Ki побудови, склада, кладов! тощо.

2. Споруди -  !нженерно-техшчш об’екти: нафтов! i га
зов! свердловини, насосш станцй, тунел!, очисн! споруди, 
мости, стволи шахт, водонап!рн! башти та iH.

3. Передавальш пристроУ -  засоби, за допомогою яких 
передаються Bci види енергн (електричноУ, мехашчноУ, теп- 
ловоУ) вщ машин-двигун!в до робочих машин: електроме- 
реж!, паро-, водо-, газо-, нафтопроводи.

4. Машини i обладнання подшяються на:
• силов! машини i обладнання (котли, дизелО;
• робоч! машини i обладнання (верстати, преси, агрегати);
• вим!рювальш та регулююч! прилади та пристроУ, лабо- 

раторне обладнання;
• обчислювальна техн!ка.
Найваж ливша складова -  робоч! машини i обладнан

ня; вони безпосередньо впливають на предмета пращ, зм ь 
нюючи Ух.

5. Транспортки засоби -  враховуються засоби внутрще- 
хового, м!жцехового, м!жзаводського транспорту: теплово- 
зи, вагони, автомоб!л!, тягач!, електрокари, автонавантажу- 
вач! тощо.

6 .1нструмент -  мехашзоваш та ручш !нструмента Bcix 
вид!в, вим!рювальн!, р!жуч!, а також р!зного роду присто- 
сування — лещата, патрони, кондуктори та iH.

7• Виробничий ш вентар -  !нвентарна тара, контейнери, 
загорож! машин, стелаж!, робоч! столи.

8. Господарський ш вентар -  предмета канцелярського 
i господарського призначення -  канцтовари, мебл!, предмета 
протипожежного призначення, засоби забезпечення саш- 
тарного стану тощо.

Згодно з Нацюнальними стандартами бухгалтерского 
обл!ку в УкраУн!, зокрема Положения (стандарту) бухгал-
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терського облжу 7 «OcHOBHi засоби» для щлей бухгалтер- 
ського облжу, основы 3aco6i класиф!куються за такими 
групами:

1 . Земельы дшянки
2. Капггальы витрати на полшшення земель
3. Будинки, споруди та передавальы пристро!
4. Машини та обладнання
5. Транспорты засоби
6. 1нструменти, прилади, швентар (меблО
7. Робоча i продуктивна худоба
8. Багатор1чы насадження
9. 1шш основы засоби
Виробнича (технологгчна) структура основных фондЬв -

це сыввщношення pi3HHx труп основних фощцв у lx загаль- 
нш вартость Часто цю структуру розглядають як сшввщ- 
ношення активног i пасивног частини основних фощцв.

До активной частини належать основы фонди, що бе- 
руть безпосередню участь у виробничому npoueci (машини, 
устаткування, шструменти, прилади, пристро! вим1рювання 
тощо).

До пасивног частини (бущвл1, споруди) належать основ- 
Hi фонди, що забезпечують нормальы умови для здшснен- 
ня процесу виробництва.

Прогресивною е така структура основних фощцв, де част- 
ка активно! частини зростае.

<> виробнич1 та матер1ально-техн1чн1 особливосп галуз1; 
^> форми сусптьноТ орган'1зацГГ виробництва; 

форми вщтворення основних фонд1в; 
техычний р1вень виробництва; 
р1вень оргамзацн буд1вельних po6ir, 
розм1щення пщприемства.

Голу зева структура основных фонд1в характеризуешься 
сшввщношенням питомо! ваги основних фондов р1зних га- 
лузей до lx загально! вартостк

Вгкова структура основных фонд1в -  це сшввщношення 
основних фощцв р1зних в1кових труп у lx загальшй BaprocTi.

що впливають
виробничу структуру 
основних фонд1в
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Найчасуоше видшяють TaKi Binoei групи основних фон
дов:

► HOBi основш фонда, термшом експлуатацп до 5 роюв;
► 5-10 роюв;
► 10-15 роюв;
► 15—20 рок1в;
► CTapi основн1 фонда, терм1ном експлуатацп понад 

20 роюв.
У високотехнолопчних галузях, де темпи оновлення ос- 

новних фощцв досить високц можуть бути п р и й ш т mini, 
«вужчЬ> BiKoei штервали.

Облш основних фощцв здшснюсться в натуралънт i 
eapmiaiiu формах.

Натуральм показники (площа, об’ем, потужшсть, продук- 
тивн1сть обладнання, юлькють одиниць обладнання тощо) 
використовуються при визначенш виробничо!’ потужноеп, 
розробщ балансов обладнання, для удосконалення складу ос
новних фощцв i т. д.

Варпйсна форма обл1ку необхщна для визначення роз- 
Mipie амортизаций калькулювання соб1вартост1 продукцн.

Оцшку основних фощцв здшснюють залежно в 1д:
• моменту проведения оцшки;
• стану основних фощцв.
Залежно вщ моменту проведения оцшки вартють основ

них фощцв визначаеться як:
1. Первкна варттсть -  це фактична вартить основ

них фощцв на момент Тх придбання i взяття на баланс.
Перегона еарпйсть складасться з таких еитрат (згь 

дно з Положениям (стандарту) бухгалтерського облжу 7):
•суми, що сплачуються постачальникам 3aco6iB пращ 

(це фактично цша придбання основних фощцв);
• реестрацшш збори, державне мито та аналопчш пла

теж^ що здшснюються у зв’язку з придбанням (отриман- 
ням) прав на об’екти основних фощцв;

• суми вв1зного мига;
• суми непрямих податк1в у зв’язку з придбанням (ство- 

ренням) основних фощцв (якщо вони не вщ шкодовуються 
пщприемству);

•витрати 3i страхування ризик1в доставки основних 
фощцв;

•витрати на встановлення, монтаж, налагодження ос
новних фощцв;

•im ui витрати, безпосередньо пов’язаш з доведениям
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основних фощцв до стану, в якому вони придатш для вико- 
ристання 1з запланованою метою.

Первюна балансова вартють об’екта основних фондов (Вп) 
може бути в загальному вигляд1 представлена формулою:

Вп = Ц + 3 + С + М, грн.,

де Ц — цша обладнання, грн.;
3 -  збори, мита, непрям! податки, грн.,
С -  витрати на страхування ризшав, грн.;
М -  витрати на установку, монтаж i доведения до необ- 

xiflHoro стану основних фощцв, грн.
2. Вщновна вартиггь -  це вартють вщтворення основ

них фонд1в у сучасних умовах виробництва. Вона вра- 
ховуе Ti caMi витрати, що i первюна вартють, але за сучас- 
ними цшами i включае результата переоцшки основних 
фощцв (1ндексащю первюноУ вартостО, що проводиться за 
решениям уряду.

Вщновну вартють основних фощцв (Вв) можна предста- 
вити:

, грн.,

де ДПп -  середньор!чний процент приросту продуктивное^ 
пращ в крапп за час використання основних фощцв;

t -  кшькють poxie експлуатаци основних фощцв до мо
менту визначення вщновноУ вартость

У Нацюнальних стандартах бухгалтерського облшу в 
УкраТш видшений ще один вид оцшки основних фощцв -  
справедлива вартють. Це -  первюна вартють основних 
фощцв, одержаних в обмш. Вона дор1внюе cyMi, за якою 
цей об’ект може бути обмшений в pa3i здшенення угоди 
м1ж заштересованими i компетентними незалежними сто
ронами.

Справедливою вартютю в б ты п осп  випадюв вважаеться 
ринкова вартють основних фощцв, яка визначаеться профе- 
сшними ощнювачами-експертами. В pa3i неможливостт та- 
коУ оцшки основн1 фонди переоцшюються за вщновною 
варт1стю або за виновною вартютю з врахуванням зношен- 
ня. Справедливу вартють ще називають реальною вартютю 
основних фощцв.

В.= "
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Залежно eid стану основных фонд'т вони ощнюються за: 
л L Поеною варпистю (первгсною або виновною балан
совою BapTicno).

2. Залишковою варпистю, яка визначаеться як р1зниця 
миж варт1стю, за якою объект основних фощцв був взятий 
на баланс тдприемства, повною варпстю та сумою зно- 
шення.

Залишкова вартють основних фощцв на час Тх вибутгя з 
експлуатацй, спричиненого зношенням, називасться лжвь 
дацшною вартктю. За щею вартютю пщприемства можуть 
реал1зувати ocHOBHi фонди, списати, передати на баланс 
шшому пщприемству.

Залишкову варт1сть основних фощцв можна представи- 
ти формулами:

Вп = В n - t -А,  грн.,
В в =  В в “ ' ' 4 ,  ф Н . ,

де Вп, Вв -  вщповщно, початкова первюна i вщновна варто- 
eri, грн.

У npoueci експлуатацп ochobhI фонди шдцаються зно- 
гиуванню.

|Знош ування -  це втрата основним и ф о н д а - II 
ми сво е! вартостй. Розр13няю ть два види  
знош ування -  ф /зичне i моральне. II

ф |зи ч н е  знош ування -  це втрата основним и  
ф ондам и с во lx спож ивчих власти во сте й, 
внаслщ ок чого вони перестаю ть зад о во л ь- 
няти вим огам , ям до них ставляться.

Ф1зичне зношування може мати мгсце внаслщок експлу- 
атащУ основних фощцв у результат! спрацювання деталей, 
вузл1в, бломв, а також у npoueci Ух безд1яльноеп i тривало- 
го збериання в результат! дп зовн!шнього середовища (ат- 
мосферн! впливи, короз!я).

На ф!зичне зношування впливають дв! групи чинниюв:
1) яюсть самих основних фонд!в (визначаеться доскона- 

л!стю конструкцп виробу, дотриманням технолопчноУ дис- 
циплши у npoueci його виготовлення, якгстю комплектую- 
чих та MaTepiaaiB);
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2) умови експлуатацп основних фощцв (ступшь заван- 
таження, якють i своечаснють техшчного догляду та ремон
т е , режим роботи, захищешсть вщ впливу вологост1, тиску 
тощо).

Ф1зичне зношування основних фoндiв може бути усув- 
не, яке лшвщовуеться шляхом проведения ремонте pi3Hoi* 
складное™, аж до каттальних, та неусувне, яке призводить 
до повного руйнування основних фонд1в та Yx лжвщащ1.

1УНрилом ф1зичного зношення е коефщеит ф1зичного 
зношування основних фонд1в (Кф знош), який можна обчис- 
лити:

R А
j j -  _  ^кап.рем j j -  _  ^ сум
^ф-ЗНОШ — ^  ^ф.знош ~  0  :

Ь п В п

де Вкапрем -  вартють капремонпв обладнання вщ початку 
служби, грн.;

Асум -  сума амортизацшних вщрахувань вщ початку 
служби (сума зношування), грн.;

б  <  Кф ЗНОШ —  К
Ф1зичне зношування у вщсотках можна обчислити за 

формулою:

Кф.з„ош = ^ - Ю 0 % ,
1 Н

де Тф, Т„ -  вщповщно фактичний та нормативний строк 
служби обладнання, роки.

М оральне знош ування -  це п ер ед часне (до 
закш чення строку фйзичноТ служ би) о б е з- 
цш ення основних фонд1в, викликане або  
зд еш евленням  вщ творення основних ф о н- 
дйв (м оральне знош ування перш ого роду), 
або використанням бш ьш  продуктивних з а -  
co6ie пращ  (м оральне знош ування другого  
роду).

М оральне знош ування I роду викликане пщвищенням 
продуктивное^ пращ у тих галузях, яю виготовляють засо- 
би npaui; виробництво у них вщбуваеться з меншими затра
тами i вони дешевшають.
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Мерилом морального зношування Ijpojxy е коефщент мо
рального зногиування I роду (К^знот)- Иого можна обчислити:

к  _ ВП- В в
^мор.знош! т з

Моральне зношування П роду -  це часткова втрата ос- 
новними фондами свое! вартосп в результат! появи нових, 
бшьш досконалих i продуктивних 3aco6iB npaui. В такому 
випадку CTapi основн! фонда перестають задовольняти по
треби споживач!в, ix використання стае економ1чно невипд- 
ним. Величина цього зношування буде р1зною у р1зних спо- 
живач1в даного виду основних фондов i тому немае мож- 
ливост1 врахувати величину морального зношування II роду. 
Цей вид зношування можна частково усунути шляхом мо- 
дершзацп основних фондов.

Загалътт коефщент зношування основных фонд1в (/^нош заг) 
визначаеться:

^знош.заг — 1 (1 “  ^ф .знош ) * (I “  ^мор.знош! )•

Процес вщшкодовування зношування основних фонд!в 
здшснюеться шляхом амортизацп.

Амортизащ'я -  це перенесения вартост1 ос
новних ф онд 1в на eapTicTb новоствореноТ 
продукцп з метою Тх повного вщновлення. 
Фактично амортизащя означае списания  
протягом юлькох роюв експлуатацп балансо- 
воТ eapTOCTi основних фондйв. Амортизацшш  
вщрахування вщносяться на витрати вироб- 
ництва i з них формуеться амортизацшний  
ф онд пщ приемства, який i використовуеться  
для вщновлення основних фонд1в.

Для здшснення пронесу амортизацп, встановлення норм 
амортизацп i розрахунку амортизацшних сум основш фон- 
ди под1ляються на три групи:

група 1 -  бущвль споруди, ix компоненте, передавальш 
пристро*!;

група 2 -  транспорты засоби, мебл1, офюне обладнання, 
побутов! електромехашчш припади та шструменти, шфор- 
мацшш системи;

група 3 -  imiii основн! фонда, що не ввшшли до груп 1 i 2.
Мехашзм амортизацп передбачае застосування передба-
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чених законодавством Укра’ши норм амортизацшних в1д- 
рахувань.

Норма амортизаци -  це р1чний вщсоток вщшкодування 
вартост1 зношеноУ частини основних фощцв.

Норма амортизаци (На) визначаеться i3 залежнос’п:

Н = В" ~ В* • 100%,в -т1 сл
де Вл -  л!квщацшна варт!сть основних фощцв, грн.;

Тсл -  TepMiH служби основних фощцв (амортизащйний 
перюд), рок1в.

Норми амортизацй* повинн1 бути еконолйчно обгрунто- 
ваними i при ix розрахунку мае бути правильно визначений 
терм1н корисноУ експлуатащУ основних фощцв. Вш встанов- 
люеться пщприемством при зарахуванш 3aco6iB пращ на 
баланс i призупиняеться на перюд реконструкций модернь 
зацй, добудови, консервацй.

При визначенш строку корисного використання (екс- 
плуатаци) основних фощцв слщ враховувати:

• очжуване використання об’екта шдприемством i3 вра- 
хуванням його потужносп або пpoдyктивнocтi;

• ф1зичне та моральне зношування, що передбачаеться;
• правов1 або под1бш обмеження щодо строюв викорис

тання об’екта та iHuii фактори.
Терм1ни корисного використання основних фощцв мо- 

жуть змшюватися в pa3i змши очжуваних економ!чних ви- 
гщ  вщ ix використання. В цьому випадку амортизащя на- 
раховуеться, виходячи з нового терм1ну корисного викори
стання основних фощцв.

Для здшенення економ1чно вигщного процесу нарахування 
амортизащУ важливо правильно вибрати метод амортизаци.
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Прямолтшний (pienoMipnuu) метод передбачае 
щор1чне перенесения на соб1варт1сть продукци однаковоУ 
частини вартост1 основних фощцв протягом усього термь 
ну Ух служби.

Сума амортизацп (А) визначаеться як добуток первюноУ 
балансовоУ вартост! об’екта основних фонд!в та норми 
амортизацп (На):

А =
в п » н а

100
, грн.

Цей метод мае той недолж, що перенесения вартост1 ос
новних фондiв здшснюеться piBHOMipHo, а використовую- 
ться вони HepiBHOMipHo (поломки, простоУ, неповне заван- 
таження тощо).

3 метою пожвавлення процесу вщгворення основних 
фоцщв та захисту нагромаджених амортизацшних сум вщ 
знецшення пщприемствам дозволено здшснювати при- 
скорену амортизацию основних фощцв. Hi методи да- 
ють змогу протягом першоУ половини терм1ну корисного 
використання основних фощцв вщшкодувати 60-70%  Yx 
eapTOCTi в результат! застосування пщвищених норм амор- 
тизацй.

Метод зменшення залишковог вартоспй передбачае 
визначення амортизащУ, за яким pi4Ha сума амортизацп ви
значаеться як добуток залишковоУ вартост! основних фон- 
д1в на початок званого року або первюноУ вартост) на дату 
початку нарахування амортизацп та pi4HoY норми аморти- 
защУ, яка визначаеться за формулою:

Н а = 1 - • 100%,

де п -  термш корисного використання основних фондов (T<J, 
роюв.

Суть методу прискореного зменшення залишковоХ 
eapmocmi полягае в тому, що р1чна сума амортизацп визна
чаеться як добуток залишковоУ вартост! об’екта на початок 
звггного року або первюноУ вартост! на дату початку нара
хування амортизащУ та pinHoY норми амортизацп, яка вико- 
ристовуеться при р!вном!рному нарахуванн! амортизащУ, i 
подвоюеться (На1цдв).

Для визначення норми амортизащУ для будь-якого t- го
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року (Н /)  служби устаткування за цим методом можна ско-, 
ристатися формулою:

^апщв.
1 0 0 - I W  V - 1 

100

де НаПщВ. -  пщвшцена (подвоена) норма амортизацп, %;
t -  piK служби устаткування, за який нараховуеться 

амортизащя.
Кумулятивный метод характеризуешься бшыи високи- 

ми нормами амортизацп в першш половин! амортизацшно- 
го перюду i поступовим Yx зниженням у друпй половит. 
Визначення pinHnx сум амортизащ1 цим методом здшснюе- 
ться в деюлька етап!в:

1. Додаються числов! значения ромв служби об’екта 
основних фощцв; наприклад, при шестир!чному термш! 
служби:

1 + 2  + 3 + 4 + 5 + 6 = 2 1 -  кумулятивне число.

2. Утворюються дроби типу ~  i розм1щу-

6 5 1ються у зворотному порядку: — ; — .... —  -  кумулятив- 

Hi коеф щ кнти .
3. Обчислюються pi4Hi суми амортизащУ як добуток вар- 

тост!, яка амортизуеться, i кумулятивного коефщ1ента.
При використанн! цього методу за першу половину тер- 

мшу експлуатацн основних фонд!в замортизовуеться бшын 
як 65% Yx вартость

Виробничий метод амортизаци передбачае, що р1чна 
сума амортизащУ визначаеться як добуток фактичного pin- 
ного обсягу продукцн (po6iT , послуг) (£)факт) та виробничоУ 
ставки амортизац!У (СА):

А Офют *

г  _ В П- В Л
А ' ~ д  5^план

де Q план -  загальний обсяг продукцп (po6iT, послуг), який 
щцприемство оч1куе виробити i3 використанням об’екта 
основних 3aco6ie, грн.
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Пщприемства в Укра'нп можуть застосовувати норми i 
методи нарахування амортизацп основных фонд1в, передба- 
neHi податковим законодавством. Згщно з чинним законо- 
давством амортизацшш вщрахування обчислюються окремо 
за кожною i3 трьох згаданих труп основных фонд1в. Суми 
амортизацп званого перюду визначаються множенням ба
лансовой eapmocmi групп основных фонд1в на початок з в а 
ного перюду (БП/) на eidnoeidny норму амортизацп:

а Во, *А = — ----- - ,  грн.,
100 У

БП/ -  БП(/-1) + П(м) - В (М) -  А(М)? грн.,
де БП(,-1> -  балансова вартють групи основных фоцщв на 
початок перюду, що передував звггному, грн.;

П(/1) — сума витрат на придбання основных фоцщв, ix ка
питальный ремонт, реконструкщю, модершзащю та mini виды 
полшшень протягом перюду, що передував звггному, грн.;

B(,_i) -  сума виведених з експлуатацй основных фонд!в 
протягом перюду, що передував званому, грн.;

А(,_1) -  сума амортизацшних вщрахуванъ, нарахованих у 
перюд!, що передував званому, грн.

Pi4Hi i вщповщно квартальш норми амортизацп законо
давством установлен! таки 

група 1 -  5% (1,25%); 
група 2 -  25% (6,25%); 
група 3 — 15% (5,75%).
KpiM того, згщно з податковим законодавством пщприем- 

ствам УкраТни дозволено застосовувати прискорену амор- 
тизащю основных фонд1в групи 3, придбаних тел я  1 с1чня 
1997 року, за такими нормами (%):

Перший pin експлуатацй 15
Другий » 30
Tpemiu » 20
Четвертий » 15
П уятий » 10
Шостий » 5
Съомий » 5

Метод амортизацп обираеться шдприемством самостш- 
но i3 врахуванням очжуваного способу отримання економ1ч- 
них вигщ вщ його використання, вш може переглядатись у 
pa3i змши оч!кувань вщ використання основных фоцщв.
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Нарахування амортизащУ за новим методом починаеться з 
мюяця, наступного за мюяцем прийняття рннення про зм1ну 
методу амортизащУ. Нарахування амортизащУ проводиться 
гцомюячно. Пщприемства i3 сезонним характером виробни- 
цтва pi4Hy суму амортизацп нараховуютъ протягом перюду 
роботи пщприемства у зв т ю м у  рощ.

Мюячна сума амортизацп (xpiM виробничого методу) 
визначаеться дшенням pi4HoY су ми амортизацп на 12 .

Нарахування амортизащУ починаеться з мюяця, наступ
ного за мюяцем, в якому об’ект основних фоцщв став при- 
датним для корисного використання.

У nponeci експлуатащУ ocHOBHi фонди пщдаються ф1зич- 
ному зношуванню. Це зношування вщбуваеться HepiBHOMip- 
но, осюльки основш фонди складаються 3i значноУ юлькосп 
елемештв, виготовлених з р1зних за яюстю матер1ал1в.

Рем онт основних фондйв -  це в1дновлення  
фйзичного знош ування окремих конструк- 
тивних елементйв (вузлйв, д еталей) i пщ - 
трим ання основних фонд1в у працездатно- 
му ста ж  протягом всього терм ш у Тх служ би.

За економ1чним змютом ремонта подшяються на:
• поточний;
• каштальний;
• вщновний.
П оточний ремонт  породжуеться випадковими полом

ками, що принципово не впливають на нормальне викорис
тання основних фощцв. BiH мае характер др1бних налаго- 
джувальних роб1т, не вщновлюе основних фощцв, а лише 
шдтримуе в робочому сташ, тому не е формою Ух вщтво- 
рення.

Каш тальний ремонт  породжуеться законом!рним зно- 
шуванням основних фоцщв i направлений на вщновлення 
Ух початкових експлуатацшних характеристик. BiH е одшею 
i3 форм вщтворення основних фонд!в. ГВд час капитального 
ремонту основш фонди демонтують, замшюють або вцщов- 
люють вузли, конструктивн1 елементи. Цей вид ремонту 
довол! складний, потребуе значних к о н т в  i трудових за
трат; здшснюеться через пор1вняно велик1 пром1жки часу.

Ш дновний ремонт -  особливий вид ремонту основних 
фоцщв, що породжуеться Ух зруйнуванням внаслщок стихш- 
них лих, тривалоУ безд1яльностг

На практищ розмежувати ремонта! роботи за економ1ч-
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ними ознаками досить важко, оскшъки неможливо знайти 
чггку межу тж самим ремонтом i вщтворенням, затратами 
на збереження i затратами на вщновлення. Тому в основу 
под1лу ремонтов на види кладуть оргатзацтно-техтчт 
ознаки: складшсть, перюдичнгсть, обсяг po6iT, мюце прове
дения ремонту тощо.

За цими ознаками ремонта подшяються на:
•катталъний (повна розб1ршсть агрегате, замша пев- 

них вузл1в, проводиться у спещал1зованих цехах, часто су- 
проводжуеться модершзащею);

• середнт  (пром1жний шж капггальним i малим, розб^р- 
HicTb основних фонд1в сягае близько третини, проводиться 
част1ше, тж каштальний);

•малий (часткова розб1рнють, виконуеться на мющ ос- 
новними робпниками, або робггниками ремонтних служб, 
3aMiHi шдлягають не бшьше 15% деталей, найменший за 
обсягом i складшстю).

Загальна в а р т к ть  р ем о н те  (Врем) певного виду облад- 
нання за piK обчислюеться за формулою:

Врем “ *®зам.елем “̂ ^зар.плат?

де Взам елем — варт1сть замшюваних елеменпв на проведения 
ремонттв, грн./рж;

Взар.плат -  витрати на заробиню плату при проведенш ре
м онте, грн./рж;

®зам.елем ”  ®1елем ’ ^рем  * К , rP H-/piK,

де В]еЛем -  вартють одного замшюваного елемента (серед- 
ньозважена величина), грн.;

Крем ~ кшькють ремонте протягом року;
У -  коефщент одночасного виходу з ладу основних фонщв.

ф'
к* -  д^рем ’

*напр

де Ф д -  дшений фонд часу робота обладнання протягом 
року при однозмшнш po6ori, год.;

ГнаПр -  час напрацювання на вщмову (час вщ одшеТ вщ- 
мови до наступно'О, год.

1
н̂апр — j  > гоД-5

де 1 -  середня частота вщмов у  piK.
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D __ f , p  . IT
^зар.плат ‘рем ^  год. рем ^рем

Л псз1 +------
100

, грн./рж,

де tpeM -  витрати часу на один ремонт, год.;
Сгод рем -  середньогодинна тарифна ставка робпника-ре- 

монтника, грн./год.;
ПСЗ -  процент вщрахувань на сощальш заходи.
Витрати на проведения р1зних втццв ремонпв по-р1зно- 

му вщносяться на витрати виробництва.
Витрати на поточний ремонт  е шхгпйними i вщнос- 

но р1вном1рними протягом всього перюду експлуатацп ос- 
новних фощцв. 1х вщносять до поточних витрат i включа- 
ють у собтвартють продукцп.

Витрати на кат т альний ремонт  е значно бшьшими i 
одноразовими. Вони визначаються заздалегщь i вщносяться 
на соб1вартють продукцп р1вном1рно протягом ремонтного 
циклу, тобто перюду м1ж двома послщовними каштальни- 
ми ремонтами. Витрати на каттальний ремонт, яю забезпе- 
чують полшшення стану основних фощцв (продовжують 
термш служби, пщвшцують продуктившсть), збшыпують 
балансову вартють основних фонд1в.

Витрати на вгдновний ремонт  фшансуються за раху- 
нок державного резервного фонду i за характером та обся- 
гом po6iT його вщносять до капитального буд1вництва.

Просте eidmeopenm  основних фощцв забезпечуеться 
амортизащйними вщрахуваннями, а розширене -  шля
хом здшснення техшчного переоснащения, реконструкщУ 
та розширення д1ючого пщприемства i нового буд1вни- 
цтва.

Тех н in не переоснащения передбачае здшснення захо- 
Д1в щодо впровадження ново! техшки i технолопУ на окре- 
мих Д1льницях, мехашзацй i автоматизащУ виробництва, 
замши застаршого обладнання, яю здшснюються згщно з 
планом техничного розвитку пщприемства без розширення 
виробничих площ.

Реконструкция -  це суттеве техшчне вдосконалення i 
оновлення основних фоцщв, перелаштування виробництва; 
здшснюеться за единим проектом раз у 5-10 роюв.

Розш ирення пщ приемства -  це спорудження других i 
наступних черг, додаткових виробничих комплекшв, цех1в, 
комунжацш, допом1жних i обслуговуючих виробництв на 
територй' пщприемства.
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Нове бущвництво -  будовництво пщприемства, цеху, 
корпусу на нових буд!вельних майданчиках за окремим за- 
твердженим проектом; передбачае розширення виробничих 
площ, значне збшыиення потужностг

Е ф е к ти в тс ть  використання основних фондов харак- 
теризуеться рядом показншав, яю подишються на загальш i 
частков}.

Основним i3 загальних показниюв використання основ
них фощцв е фондов!ддача (Фв):

Ф грн.,

де Q -  обсяг товарно! (валовоо, чисто!) продукцн пщпри
емства за рш, грн.;

Scep -  середньор1чна вартють основних фонд!в пщприем- 
ства, грн.

Оберненим показником до фондовщдач! е фондоемкость
(Фм):

Фм , грн.

Фо1й%1Ш%пое1<11̂ гь пращ  (Ф0) обчислюеться за форму
лою:

Ф грн.,

де Ч -  середньоспискова чиceльнicть промислово-виробни- 
чого персоналу, чол.

Середнъор1чна варт1сть основних фощцв (5сер) обчислю
еться за формулою:

*' V  = 5 П0Ч +  5 В„В ■ ^  грн.,
"¥•*
де SnoH -  вартють основних фощцв на початок року, грн.;

SBB -  варт1сть введених протягом року основних фон
дов, грн.;

Твв -  кшькють мюящв до кшця року, протягом яких 
функцюнуватимуть введет основш фонди;

£вив -  вартють виведених з експлуатаци основних фонццв 
протягом року, грн.;
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Твив -  кшькють мюящв до кшця року з моменту виве- 
дення з експлуатаци основних фондов.

Частковгши показниками використання основных фон- 
die е:

• коефщ ент екстенсивного завантаження устаткування
(Кекст);

• коефщ1ент 1нтенсивного завантаження (К1НТ);
• коефвдент штегрального використання основних фон

дов (ICiHTerp),
• коефвдент змшносп робота обладнання (Кзм).
КеКСТ по zpyni обладнання цеху визначають:

де Фд, Фн — дшсний i номшальний фонд часу робота облад
нання за певний перюд, вщповщно, год.

Ф н =  ( ф к -  ( В  +  С ) )  • 'зм  * З зм , ГО Д.,

де Фк -  календарний фонд часу, днц 
В, С -  вихщш i святков1 дш;
/зм -  тривагйсть змши, год.;
Ззм -  юлъюсть змш робота обладнання на добу. 
Кекст на робочому Mictfi обчислюсться:

У  t - ' N-
/  1 1 IIIT.f

де т -  кшькють вид1в деталей, що обробляються на робот, 
чому мющ;

Гцггл -  норма часу на одну деталь i-го виду, н-год.;
Nj -  обсяг випуску деталей /-го виду, шт.
К1нт по грут обладнання обчислюсться:

у. __ ^факт 
*чнт — “ ’

‘ норм

де ф̂акт -  фактично витрачений час на виготовлення одинищ 
продукци, н-год.;

гнорм -  техшчно обгрунтована норма часу на одиницю 
продукци, н-год.
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Kinr наробочому Miciji визначають:
т

У  t  . • N-/  /машл
к- —__ /=1

у  t 'N -/  /ШТ./ 1У1
/=1

м̂аш / -  машинний час обробки одшеУ детал1 /-го ви д ^  
вигод.;

к  — к  • к  ^ш тегр АХекст 1мнт ■

Коефщент змгнноспа обчислюеться:

В Ф„
К = —^  або Кзм = — —, зм в  зм ф

д Д1
де Взм -  юлыасть вщпрацьованих верстато-змш;

Вд -  ктькгсть вщпрацьованих верстато-дшв;
Фд -  дшсний фонд часу робота всього обладнання, 

год.;
ф — дшсний фонд часу робота всього обладнання при 

однозшннш роботу год.
KpiM показншав екстенсивного та 1нтенсивного викори- 

стання устаткування важливе значения мають показники 
використання виробничих площ i споруд, коефщенти онов- 
лення та вибуття основних фоцщв.

Найважлившими серед них е:
• коефщ ент завантаження виробничих площ цеху;
• показник зняття продукщ/ з 1 м2 виробничоУ плотщ; 
•пропускна здатшсть резервуар1в, водонашрних башт

тощо.
Для характеристики руху основних фонд1в на тдприем- 

cmei використовуються показники:
1) коефщ ент оновлення (КоНОв)

с
к  — ввО̂НОВ ^ 5

де SK -  варпсть основних фоцщв на кшець року, грн.;
2) коефщ ент вибуття (К*^)

^виб
*̂ вив
С°поч

ш



Виробнича потуж ж сть -  це м аксим ально  
м ож ливий обсяг в и пуску продукцм т д п р и -  
ем ством  за певний ча с  (зм ш у, добу, Mi- 
сяць, pix) у встановлеж й номенклатур'! i 
асортим ент! при повному завантаж енш  о б- 
ладнання i виробничих площ .

Виробнича потужнгсть визначаеться в натуральних оди* 
ницях при обмеженш номенклатур! вироб1в i у варткном у 
вираз! при широкому асортиментг

Чинники впливу на величину 
виробничоУ потужност! пщприемства:

■=> юльюсть обладнання;
■=> продуктивнють обладнання;
*=* режим роботи пщприемства; 
о  квал1фжац!йний р!вень робпниюв; 
^  структура основних фондов.

Розрахунок виробничоУ потужност! е найважлив!шим 
етапом обгрунтування виробничоУ програми пщприемства. 
На його основ! плануються обсяги випуску продукщУ, скла- 
даються баланси потужностей, визначаються обсяги необ- 
хщних кашталовкладень.

Виробнича потужн!сть пщприемства визначаеться за 
виею  номенклатурою продукщУ за показниками потужност! 
ведучих цех^в основного виробництва, а потужшсть веду- 
чих uexiB -  за показниками потужност! ведучих дшьниць; 
потужн!сть останн!х -  за даними пропускноУ здатност1 ве
дучих труп обладнання.

Ведучими е Ti цехи, дшьнищ, в яких виконуються голов- 
Hi i найбшьш трудом^стк! технолопчш процеси.

При розрахунку виробничоУ потужност! слщ звертати ува- 
iy  на виявлення i усунення 35 так званих «вузьких мгсць», 
тобто вщставання пропускноУ здатност! окремих груп облад
нання вщ пропускноУ здатност! ведучох групи обладнання.

Виробнича потужшсть верстата, обладнання, агрегата 
(ВПв) обчислюеться:

В Ц , одиниць/перюд,

де Фд -  дшсним ефективний фонд робочого часу обладнан
ня, год.;
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Тшт -  прогрессивна норма часу на одиницю продующ, 
год ./од.

Фд “  (®к “  В — С) • пзм • /зм ■ КВТрат, год.,

де Фк -  число календарних дшв у перюдц
В, С -  число вихщних i святкових дшв у период 
пш — кшыасть змш робота одинищ устаткування; 
^зм^тривалють змши, год.;
КВ1рат -  коефадент втрат робочого часу через простоУ, 

непродуктивш витрати робочого часу, ремонта, скорочення 
тривалосп змши в передсвятков! дш та iH.

Виробнича потужшсть потоковог лЫи (ВП^):
Ф

ВПв = — одиниць/перюд, 
г

де г -  такт потоковоУ лши, год./одиниць.
Виробнича потужнють aspezamie nenepepenoi dii (ВПнеп), 

наприклад, доменних печей, обчислюеться за формулою:
Ф

ВПнеп = —1L * Ч> т!перюд,
п̂л

де Фк -  календарний фонд часу робота доменноУ печи, год./рк; 
Гпл -  час на одну плавку, год./плавк; 
q -  обсяг металу, що виплавляеться за одну плавку, 

т/плавк.
Вихгдна виробнича потужнють у вартюному вираз1, тобто 

потужшсть на кшець розрахункового перюду (року) (ВПвих), 
обчислюеться:

впвих = ВПвх + ВПвв - В П вив, грн.,

де ВПвх -  виробнича потужшсть на початок перюду, грн.;
ВПвв -  введена в плановому перюд! виробнича потуж

шсть, грн.;
ВПвив -  виведена за плановий перюд виробнича погуж- 

Hicrb, грн.
Середнъор1чна виробнича потужшсть (ВЦер.р) пщприем- 

ства, цеху, обчислюеться за формулою:

в п сер.р - В П вх + В П вив - ^ - В П вив грн,

де к -  юльюсть мюящв експлуатацп обладнання з певнсвд 
потужшстю протягом року.
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Ефективне використання основних фощцв та виробни- 
чих птуж ностей мае важливе значения для пщприемства, 
осюльки Ух повшше використання сприяе зменшенню потреб 
у введены в експлуатащю нових виробничих потужностей, 
веде до збшьшення обсяпв випуску продукщУ.

Основними напрямами полшшення використання 
основних фонд1в пщприемств с:

1) зменшення кшькосп недточого устаткування, виведен- 
ня з експлуатацп зайвого та швидке залучення у виробни- 
цтво невстановленого устаткування;

2) скорочення та лжвщащя внутршньозмшних простоУв 
шляхом шдвищення ртня оргашзаци виробництва, пщви- 
щення коефвдента 3MiHHocTi роботи обладнання;

3) шдвищення якоеп ремонтного обслуговування основ- 
них фонд1в;

4) удосконалення виробничоУ струтоури основних фон
дов;

5) модершзащя д1ючого устаткування, машин i меха- 
шзм1в;

6) швидке освоения проектних потужностей, введения в 
дно нових технолопчних лшш, агрегапв, устаткування;

7) економ1чне стимулювання рацюнального використання 
основних фогщв.

Прикпади

П ри кл ад  1. Мале п1дприемство використовуе 5 швейних ма
шин, яю придбаы 3 роки тому за цшою 1200 грн. кожи а. Норма- 
тивний строк служби такого класу обладнання 6 роюв. Тепершня 
ц\иа машини такого класу 1050 грн. Розрахувати загальний коеф1- 
ц|ент зношення машин.

Р о зв ’язув ан н я .
Загальний коефМент зношення обладнання можна обчислити:

I “  1 0  Кф знош) * (1 К МОр ЗНОШ/|).

Кф.знош можна обчислити як вщношення суми нарахованоГ амор- 
тизацн за три роки до початковоТ вартосл машин. Норму аморти- 
зацм обчислюемо:

На Вп ' Тел
■ 100 = 1200 

1200 * 6
16,6%.
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Tofli сума нарахованоТ амортизацп становить

А = jjg-  Вп- = 16.6 ■ 1200 • 5 ■ 3100 = 2988 грн 
100

2988 2988
кф.знош -  -  0.498.1200-5 6000

К,мор.знош.1 —
Вп -В в _ 1200 -5 -10 50  - 5 _ 6000 -  5250 = Q ^

Вп 6000 6000
= 1 -  (1 -  0,498) - (1 -  0,125) = 1 -  0,439 = 0,561.

П риклад 2. ГНдприемство може засгосувати прискорену амор- 
тизац1ю основних фонд1в групи 3, зокрема нових токарних верста- 
iiB . Визначте, яким саме методом краще скористатись при нараху- 
ванн! амортизацп (прискореного зменшення залишковоТ вартосп 
чи кумулятивним), яюцо початкова вартють верстата 100 тис. грн., 
а нормативний строк служби 5 роюв.

Р о зв ’язув ан н я.

На = Вп Тс
•100 = 100

100-5
= 20%.

При використанш для прискореноТ амортизацп методу приско
реного зменшення залишковоТ вартосп норму амортизацп слщ 
збтьшити вдв1ч1 На = 40%, a pi4Hi суми амортизацп можна знайти:

1- й piK -  100 • 0,4 = 40 тис. грн.;
2- й piK -  (100 -  40) 0,4 = 24 тис. грн.;
3- й piK -  (60 -  24) - 0,4 = 14,4 тис. грн.;
4- й piK -  (36 -  14,4) 0,4 = 8,64 тис. грн.;
5- й piK -  (21,6 -  8,64) • 0,4 = 5,18 тис. грн.

Нагромаджена за 5 роюв експлуатацГГ сума амортизациях вщ- 
рахувань становитиме А = 40 + 24 + 14,4 + 8,64 + 5,18 = 92,22 тис. грн. 
Р1зниця 100 -  92,22 = 7,78 тис. гр н- лшвщацмна вартють верстата.

При використаны кумулятивного методу спочатку слщ просумувати 
цифров1 значения з роюв експлуатацП’ верстата: 1+ 2  + 3 + 4 + 5 = 15.

flani утворюемо ряд чисел типу 1/15... 5/15 i розм!щуемо його в 
зворотному порядку: 5/25; 4/15... 1/15.

Pi4Hi амортизацмы суми обчислюються:

1- й piK -  100 • (5/15) = 33,3 тис. грн.;
2- й piK -  100 • (4/15) = 26,6 тис. грн.;
3- й piK -  100 (3/15) = 20 тис. грн.;
4~й piK -  100 • (2/15) = 13,3 тис. грн.;
5-й piK -  100 (1/15) = 6,67 тис. грн.

№



А = 33,3 + 26,6 + 20 + 13,3 + 6,67 = 99,87 тис.грн.

При нарахуванн1 амортизацп на токарний верстат доцитьнпле 
використовувати кумулятивний метод прискореноУ амортизацп, 
осктьки eiH дае змогу майже повнгспо замортизувати вартють 
верстата за 5 роюв i за три роки експлуатацм повернути пщприем- 
ству майже 80% його вартосп.

П риклад  3. Обчислити коефМент змжносп роботи ткацьких 
версталв у цеху, якщо 30 \з них працюе в одну змжу, 80 -  у flBi 
змжи, 20 -  у три змжи.

Р о зв ’язув ан н я .
У даному випадку коефМент змжносл можна обчислити як се- 

редньозважену величину з числа одиниць устаткування на кть- 
юстъ змж його роботи:

Нагромаджена сума амортизацп становитиме:

Кзм
30-1 + 80*2 + 20-3  

30 + 80 + 20
----- = 1,9 змжи.
130

П рикл ад  4. Визначити виробничу потужнють пекары та П ви- 
робничу програму, якщо середня тривал1стъ вип1кання хл1бобулоч- 
них виро&в вагою 1 кг становить 40 хв., тривал1стъ змжи 8 год., ре
жим роботи двозмжний. Номжальний фонд робочого часу 300 дыв/рж, 
а втрати робочого часу 10%.

Виробнича потужн1сть пекари! визначаеться потужнгстю печей, яких 
встановлено 3 одинищ. Коеф1ц1ент використання потужносл 0,85.

Р о зв ’язув ан н я .
Виробнича потужн1сть одн1еТ ne4i може бути обчислена:

Тщт

Д1йсний фонд робочого часу ne4i становить:

Фд = 300 - 2 • 8 - 0,9 = 4320 год./piK,

ВП = 4320 - 60 
40

= 648 000 кг.

Виробнича потужнють пекары:

648 000 -3  = 1 944 000 кг = 1944 т/piK.

Виробнича програма визначаеться як добуток потужносл пекары 
на коефМент и використання:

1944 т/piK • 0,85 = 1652,4 т/piK.
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Задач! дпя розв’язку

Задача 48. Визначити середньор1чну вартгсть i змшу структу
ры основных фонде цеху. Вартгсть основных выробнычых фоцдв у 
тис. грн. наведена в таблиц 25.

Таблиця 25
На 1.01

поточного року
Введених 

з1.05
Выведених 

з 1.09
Будвл! 4500 450 200
Споруды - 250 -
Електро- i тепломереж! 450 - 100
Сылове обладнання 1050 280 130
Робоче обладнання 1800 950 300
Засоби автоматызаци 850 - -
Пщйомно-транспортне
обладнання 330 70 _
1нструмент 150 100 80
Господарськый !нвентар 200 50 100

Задача 49. Визначиты балансову i залышкову вартгсть основ
ных фонде выробничого об’еднання на юнець планового року. Ви- 
xiflHi дан! наведен! в таблиц! 26.

Таблищ 26
Показники Звггний р1К Плановый piK

riepeicHa вартгсть основных фонде на 
початок року, тыс. грн.: 2500 _
в тому числг

-  будвл! I споруды 1200 -
-  транспорты! засобы 220 -
-  машины i обладнання 1080 -

Зношення основных фонде на к!нець року, %
-  будвл!! споруды 30 -
-  транспорты! засоби 15 -
-  машины i обладнання 20 -

Введено обладнання, тис. грн:
-  у KBiTHi - 64
-  у липн! 70 -

Выведено обладнання, тис. грн:
-  в березы - 26
-  в червы 20 -
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Задач а 50. Визначити змшу виробничоТ структури основних 
фонщв виробничого об’еднання за розрахунковий nepiofl, про- 
анал1зувати i виявити вплив змши питомоТ ваги активно) частини i 
и вщдач! на змжу обсягу чистоТ продукци. B nxiflH i дан! -  в таб
лиц! 27.

Таблиця 27

Показники На початок 
перюду

На юнець 
перюду

Р!чний обсяг чисто'1 продукци, млн грн. 21,949 24,097

Балансова варлсть основних фонд!в, 
млн грн., в тому чиелк 9,975 10,560

6yfliBni i споруди 3,878 3,940

передавальн! пристроТ 0,112 0,120

машини та обладнання 5,655 6,098

транспортн! засоби 0,215 0,222

!нш! групп 0,115 0,180

Задач а  51. Визначити величину морального зношення токар
ного верстата, якщо вщомо, що на придбання, доставку i монтаж 
10 версталв пщприемство витратило 235 тис. грн. Через три роки 
пщприемством було придбано ще 5 таких версталв, сумарною 
варлстю 100 тис. грн.

Задач а  52. Визначити вщновну варлсть автоматично! лжи 
по розливу безалкогольних напоТв, якщо вщомо, що початкова и 
варлсть 100 тис. грн., лж!я експлуатуеться три роки, середньори 
чний прирют продуктивное^ пращ' по народному господарству 
становив 1%. Якою буде в'щновна варлсть лжи з врахуван- 
ням зношення, якщо вщомо, що р1чна норма амортизацп стано- 
вить 15%?

Задач а  53. В цеху в наявносл с 10 свердлильних версталв, 
яю придбан! чотири роки тому за цжою 12 тис. грн. за одиницю. 
Нормативний строк служби ц‘|еГ групп устаткування 5,2 року. Вщнов- 
на варлсть верстата 11 тис. грн. Розрахувати загальний коефщент 
зношення версталв.

Задач а  54. Визначити загальний коефщюнт зношення верстата, 
придбаного у 1997 рощ. Початкова варлсть верстата 30 тис. грн. 
Варлсть чергового капрального ремонту 12 тис. грн. Р1чний при
мет продуктивносл прац‘| в середньому по народному господарству 
становив 1,2%.

Задач а  55. Визначити коефщюнти оновлення i вибуття в ц\- 
лому i по кожн1'й rpyni основних фонщв, якщо BiflOMi таю дан! про
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наявнють та pyx основних фонд1в пщприемства за звтний piK 
(таблиця 28).

Таблиця 28

На початок 
звггного 

року, 
тис. грн.

Надшшло 
у звггному 

РОЦ1,
тис. грн.

Вибуло у 
звггному 

poui, 
тис. грн.

На юнець 
званого 

року, 
тис. грн.

Всього основних ви- 
робничих фонд1в, 
у тому числк 5800 600 200 6200
бущвл1 2300 - - 2300

споруди 500 30 40 490
силове обладнання 120 120 10 230

робоче обладнання 1720 300 80 1440
iHLui основы ф онди 1160 150 70 1240

Задач а 56. Визначити коефщент екстенсивного використання 
обладнання, якщо вщомо, що в цеху встановлено 20 токарних, 
8 фрезерних i 10 свердлильних верстал в. Р1чна виробнича про- 
грама мехаычного цеху становитъ по токарних роботах 60 000 
верстато-год., по фрезерних -  15 000, по свердлильних роботах -  
18 000 верстато-год. Токары i фрезеры верстати працюютъ у 
2 змжи, свердлильы -  в 1 змшу. Токары i фрезеры верстати про- 
стоюють у ремонл протягом року 365 год. кожний, свердпильы -  
по 276 год. В рощ250 робочих дыв, тривалгстъ змжи 8,2 год.

Задач а  57. Визначити коефМент змжносл роботи ливарноТ 
дшьнищ мехаычного цеху, де встановлено цв\ вагранки. Продук- 
тивнють вагранки 0,6 т рщкого металу за годину. Процент виходу 
придатного литва 85%. Виробнича програма дтьнищ piBHa 280 т 
за м1сяць (21 робочий день). Втрати часу на ремонт вагранки -  
5%. Тривалгстъ змжи 8,2 год.

Задач а 58. За групою фрезерних версталв, яка складаеться 
i3 25 одиниць, закртлеы так! детал1 (таблиця 29).

Таблиця 29

Дета л i Д|юча норма часу, н-год. Програма на piK, шт.

А 28,0 1600
Б 14,5 550
В 85,0 610

Режим роботи двозмжний, втрати часу на ремонт 8%. Визначи
ти завантаження обладнання (в %), якщо середнш коефщент ви- 
конання норм 107%.
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Задач а  59. Визначити суму амортизацмних вщрахувань та 
фондовщдачу, фондомютюсть i фондоозброенють, яюцо BapTicTb 
основних фондю на початок року становить 3,8 млн грн. За планом 
передбачено ввести основних фонд1в у лютому на 250 тис. грн., в 
третъому квартал! -  на 380 тис. грн., в груды -  на 120 тис. грн., i виве- 
сти в липн! на 190 тис. грн., i в четвертому квартал! -  на 210 тис. грн. 
Норма амортизаци становитиме 15%, а запланований обсяг випус- 
ку продукцм -  26 млн грн. при чисельносл працюючих 1680 чол.

З адач а  60. Визначити необхщну юльюсть версталв на про- 
граму ! коефМент завантаження обладнання, якщо вщом! таю дан! 
(таблиця 30).

Таблиця 30

Показники
Виробнича програма, тис. шт.:
B npi6 А 20
B npi6 Б 40
Bnpi6 В 80
Запаси! частини, тис. грн. 100
1нша продукция, тис. грн. 210
Середнм процент виконання норм 112
Втрати часу на плановий ремонт, % 5
Кшьюсть версгалв, шт. 80

Нормативна трудомютюсть на один Bnpi6: А - 0 , 6  н-год.; 
Б — 1,3 н-год.; В -  2,2 н-год.; на 1000 грн. запчастин -  180 н-год.; на 
1000 грн. iHULioT продукци -  150 н-год. Режим роботи двозмшний.

З адач а  61. Визначити залишкову вартють машини i р1чну нор
му амортизаци, якщо вщомо, що и перв!сна вартють 10 000 грн., 
амортизацмний перюд 8 роюв, щор!чн! амортизац!йн! вщрахування 
820 грн., лжвщащйна варлсть машини 260 грн.

Зад а ч а  62. Мале пщприемство придбало новий токарний 
верстат з числовим програмним управлжням варлстю 30 тис. грн. 
Нормативний строк служби верстата 5 роюв. Визначити норму 
амортизаци третього року служби верстата i нагромаджену суму 
амортизацмних вщрахувань в цьому ж роц|, якщо амортизащю 
нараховують методом прискореного зменшення залишковоТ вар- 
тосл.

Задач а  63. Пщприемство здтснюе прискорену амортизац!ю 
активно! часгини основних фондйв, зокрема, нових фрезерних вер- 
сталв з ЧПУ. Визначте, яким методом краще нараховувати цю 
амортизащю (методом прискореного зменшення залишковоТ вар- 
тосл або кумулятивним методом), якщо початкова варлсть верс
тата 36 тис. грн., а нормативний строк служби верстата 5 роюв.
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Задач а  64. Зубонар1зний натвавтомат, початкова варлсть 
якого 40 тис. грн., виведений з експлуатаци i реал1зований як лом 
за 0,8 тис. грн. Р1чна норма амортизацн для даного верстата 15%. 
Пгсля виводу верстата з експлуатаци виявили, що використовува- 
ли не ту норму амортизацм, в результат чого фактичний строк 
служби верстата виявився на 2 роки меншим нормативного. Ви- 
значити нормативний строк служби верстата i р1чну норму аморти
зацн, яку треба було б використовувати.

Задач а  65. За групою фрезерних версталв (5 од.) закуплен 
neeHi деталь Дан! про них -  в таблиц! 31.

Таблиця 31

Деталь Норми часу, хв. Машинний час, хв. Виробнича програма, шт.

1 30 2 0 18 00
2 14 8 5 5 0 0
3 55 3 5 2 6 0 0

Визначити коефМенти жтенсивного та екстенсивного заванта- 
ження верстата, а також жтегральний коефщент i коефМент змвн- 
Hocii роботи обладнання. Режим роботи двозмшний, дмсний фонд 
робочого часу верстата в piK 4032 год.

Задач а  66. Розрахувати коефМент змжносл роботи облад
нання на виробничм дтьницр. Вихщн1 дан! наведен! в таблиц! 32.

Таблиця 32

Назва
обладнання

Встановле- 
но облад

нання, 
одиниць

Фактично вщпрацьовано 
верстато-годин за мюяць

всього
у тому чист

в першу 
змЫу

в другу 
зм1ну

в трело 
зм!ну

Токары верстати 8 280 160 120 -
Револьверы вер
стати

4 182 80 78 24

Розточц! верстати 11 360 220 140 -
Шл!фувальн! вер
стати

5 199 104 95 —

Разом 28 1021 564 433 24

Задач а 67. Активна частина основних фонд!в цеху склада- 
еться i3 ткацьких версталв. Цех був створений в kihmi 1996 року. 
Tofli було закуплено 56 версталв по m>hi 5 тис. грн. за штуку, 
транспорты витрати 85 грн./од., витрати на монтаж верстата 120 грн. 
Визначте первюну i вщновну варлсть активно"! частини основних 
фонд!в цеху з врахуванням зношення у 2002 рощ якицо норма
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амортизацн 15%, а р1чний прирют продуктивности npaqi в УкраУы 
0,1%. Цти на верстати приймаються незмжними, незалежними вщ 
шфляцн.

Задача 68. Обчислити варлсть ремонлв двох хп1бопекарських 
печей за piK, якщо вщомо, що середня частота Ух вщмов за piK -  5. 
Р’нний дмсний фонд часу роботи печ‘1 1795 год., коефМент одно- 
часного виходу з ладу печей 0,02. Середня варлсть одного зами 
нюваного пщ час ремонту елемента 416 грн. Печ1 обслуговують 
два ремонтн1 робггники: один -  III розряду, другий -  V. Годинна 
тарифна ставка ремонтника I розряду -  1,3 грн., тарифний коефн 
qieHT III розряду -  1,2, V розряду -  1,5. Середня тривалютъ одного 
ремонту 32 н-год.

Задача 69. Визначити показники використання основних фондов 
(фондовщдачу, фондом1стюсть, фондоозброенють), якщо вщомо, що 
варлсть основних фондов на початок року становитъ 690 тис. грн, 
У лютому буде введено основних фонд1в на 60 тис. грн., в липы -  
на 50 тис. грн. Обсяг випуску продукци сгановить 9500 тис. грн. 
Чисельнють промислово-виробничого персоналу 794 чол.

Задача 70. Обчислити показники використання основних фон
дов i озброеносл робп-ниюв основними фондами, а також коефМ- 
ент зношення основних фондов на юнець року, якщо вщомо, що 
первюна варлсть основних фондов на початок року 10 млн грн., на 
юнець року -12,1 млн грн. Залишкова варлсть основних фонд1в на 
юнець року - 1 1 , 3  млн грн. За звггний перюд валова продукц1я 
склала 25 млн грн., чисельн1сть робггниюв у максимально тривалм 
3MiHi 3200 чоловж.

Задач а  71. Визначити первюну варлсть основних фондов пщ- 
приемства, якщо вщомо, що р1чна норма амортизации их вщраху- 
вань 15%, а сума щор1чних амортизадойних вщрахувань -  4800 грн.

Задача 72. Виробнича потужнють пщприемства на початок пла
нового року склала 274 млн грн. Середньор1чний прирют потуж
носл плануеться забезпечити на основк

1) реконструкцн сталеплавильного заводу -  37 млн грн.;
2) проведения орган1зац1йно-техн1чних заходов -  19 млн грн.;
3) зм1ни номенклатури продукци -1 2  млн грн.
Вибуття виробничоУ потужносл в результат! зношування основ1-* 

них фонд1в плануеться в cyMi 18 млн грн., у тому числ1:
• вибуття обладнання з виробничою потужжстю на виготовлен- 

ня продукци на суму 9,5 млн грн. плануеться з 1 липня;
•  вибуття решти виробничоУ потужносл у зв’язку i3 зношуванням 

основних фондов плануеться з 1 жовтня.
КоефМент використання середньор1чноТ потужносл 0,91.
Розрахувати вихщну, середньоргчну виробничу потужнють пщ

приемства, а також можливий обсяг продукци 13 розрахованоУ ви
робничоУ потужносл у варлсному виразк

З адач а  73. Визначити середньор’нну i вихщну виробничу по- 
тужн1сть, а також можливий обсяг випуску продукци, якщо виробнича 
потужн1сгь на початок планового перюду становила 370 млн грн. 
Реконструкц1я, яка завершиться у травн1, збтыиить виробничу
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потужнють на 24 млн грн., а у вересы передбачено вывести фон
ды, що зменшить потужнють на 17 млн грн. КоефМент викорис- 
тання виробничоТ потужносп запланований на piBHi 0,91.

Зад ача 74. Визначити середньор1чну виробничу потужнють 
пщприемства та и р!ст у плановому рощ (в грошовых одыныцях та 
вщсотках) за даными таблиц*! 33.

Таблиця 33

Показники Сума, млн грн.
Виробнича потужнють на початок року 400
Введення потужносп: в травы 10

в липы 8
Вибутгя потужносп у червы 15
Середньощчна потужнють за попередый piK 368

З ад ача 75. В цеху 22 верстаты. Норма часу на обробку виро- 
бу 0,48 н-год. Режим роботы двозмшний, тривалють змжи 8,1 год. 
У рощ 242 робоч1 днг Регламентоваы простоТ обладнання в ремонт! 
становлять 3%. Коефщюнт використання потужносп 0,89. Визна- 
чити виробничу потужысгь цеху i його виробничу програму.

Задача 76. Визначити потужнють i коеф|*щент завантаження 
верстата за такими вихщними даними. У рощ 260 робочих дн1в. 
Режим роботы ДВОЗМ1ННИЙ, тривалють зм'|ни 8 годин, втрати часу 
на ремонт верстата -  3%. Р1чний план виготовлення деталей на 
верстал 700 шт. Трудомютмсть детал*1 6 н-год. КоефМент вико- 
нання норм виробтсу 1,2.

Зад ача 77. Визначити необхщну юлькють обладнання за да
ними: трудомюткють продукци 250 тис. н-год., прогресивний pieeHb 
виконання норм виро&тку -  105%, корисний фонд часу роботы 
верстата в pix -  4015 н-год.

Зад ача 78. Розрахувати р'нну потужнють випалювальноТ 
обертальноТ ne4i за даними: вага сировини, що завантажуеться -  
60 т, вихщ клжкера -  80%, тривалють вщпалу -  18 год. ГНч пра- 
цюе у неперервному режимi. Планов! втрати часу на ремонт -  
240 год. у pix.

Зад ача 79. Визначити коеф|’щент використання виробничоТ по- 
тужноси пщприемства в щлому i по окремих виробах запланованоТ 
номенклатуры. Ойкувана виробнича потужнють пщприемства на по
чаток планового року склала у варпсному вираз1192 млн грн., в нату
ральному вираз‘| по виробах: А -6 3  шт., Б - 1340 шт., В -1 5  000 шт. 
У плановому nepiofli нам1чено введення в дно новых виробни- 
чих потужностей. По заводу середньор|‘чна введена потужнють 
6 млн грн., по виробах: А - 5 шт., Б -5 0  шт., В-5 0 0  шт. Строки вве
дення по виробах: А -3 1  червня, Б -3  березня, В - 4  жовтня. Плано- 
ва номенклатура по виробу: А -6 0  шт., Б - 1300 шт., В - 12 000 шт. 
Варгють pi4Horo выпуску по заводу в цтому 172 млн грн.
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Тести для самоконтролю

1. Ознаками основних фонд'т пщприемства як еконо» 
MI4HOI категорн е:

а) функцюнують у сфер1 матер1ального виробництва;
б) використовуються у виробничому npoueci бшьше одного 

|юку;
в) переносять свою вартють на готову продукщю за один ви- 

робничий цикл;
г) у npoueci експлуатаци зм1нюють свою форму i розм1ри;
д) пщцаються амортизацй’;
е) втрачають BapTicTb.
2. Як\ з перел*1чених фонд1в пщприемства можна вщ- 

нести до невиробничих:
а) складське примщення основного виробництва;
б) медичне устаткування оздоровчого центру пщприемства;
в) господарсью буд1вл1 транспортного цеху;
г) корпус санатор1ю-профшакторно;
д) система звукозабезпечення будинку культури заводу;
е) потокова лiнiя монтажного цеху.
3. До споруд i3 перел1чених об’еютв основних фоЦцйЁ 

належать:
а) водонашрна башта;
б) адмшютративний корпус;
в) критий перех1д тж обробним i складальним цехом;
г) пришщення матер1ального складу;
д) паропров1д обробного корпусу пщприемства.
4. Передавальм пристроТ у склад1 основних фонд1в 

пщприемства виконують функцн:
а) здШснюють м1жцехов1 перевезення вантаж1в;
б) приводять у pyx po6o4i машини;
в) забезпечують надходження електроенерш до пщсобних 

примщень;
г) виробляють пару;
д) автоматично регулюють температуру розчину в емкости
е) доставляють пальне з газорозподшьчоТ станцй' до котельш*
5. До активно! частини основних фо»щ1в належать:
а) буд1влц
б) робоч1 машини;



в) споруди;
г) вимрювальш пристроУ;
д) транспорты засоби;
е) силов1 машини.
6. На виробничу структуру основних фонд1в вплива- 
ь Taxi ochobhi фактор и:
а) особливосл виробничого процесу в rany3i;
б) сшввщношення м1ж новим буд1вництвом, реконструкщею 
ншими формами вщтворення основних фонд1в;
в) питома вага шоземних iHBecmum у ф шансу вант процесу 
творения основних фощцв;
г) виробнича структура пщприемства;
д) pier обсягу виробництва продукцп;
е) техшчний pieeHb виробництва.
7. BiKoea структура основних фондов характеризуе:
а) середнш вне основних фощцв пщприемства;
б) сшввщношення основних фонццв р1зних вшових груп;
в) тенденцло до збшынення питомоУ ваги нових основних 
ццв;
г) сшввщношення середнього терм!ну служби основних фон- 
активноУ i пасивноУ частин.
3. 06niK основних фонд1в здшснюеться у таких фор-
с
i) варлснш;
>) трудовш;
\) натуральны;
) умовно-натуральнш;
О пор1вняльнш.
L Для визначення виробничоУ потужносл пщприем- 
а використовуються таю показники o6nixy основних 
|Д1'в:
) кшьюсть одиниць обладнання;
) pix випуску обладнання;
) площа виробничих цех!в;
) загальна площа територп пщприемства;
) потужшсть обладнання;
) продуктившсть обладнання;
) об’ем м1сткостей для транспортування рщин.
0. Первгсна варлсть основних фондов -  це:
I ринкова вартють на момент ощнки;
) фактична варлсть на момент придбання i взяття на баланс;
) варлсть основних фонд1в теля Ух переоцшки;



I) ночаткова вартють основних фощцв, що вибувають з екс- 
ииуитаци.

11. Визначггьз перел1чених Ti витрати, ям вклю чаться 
до первюноТ вартост! основних фон/ув:

а) витрати на експертну оцшку вартост! основних фощцв;
б) витрати на демонтаж обладнання;
и) цша придбання об’екта основних фощцв;
I) реестрацШш збори та imni державы платеж!;
д) витрати на монтаж i налагодження основних фощцв;
с) витрати на ремонт основних фощцв.
12. Якщо вартгсть основних фонд1в вщображае ви

трати на IX вщтворення в сучасних умовах, то вона на- 
пиваеться:

а) початковою;
б) реальною;
в) тепершньою;
г) виновною;
д) справедливою.
13. Залишкова вартгсть основних фондю може Ьути 

низначена як р1зниця мЬк:
а) початковою i л1кв!дащйною варт1стю;
б) реальною вартютю i сумою зношення:
в) первюною вартютю i сумою зношення;
г) вщновною варлстю i сумою зношення;
д) вщновною i справедливою вартютю;
е) повною вартютю i сумою амортизаций
14. ФЬичне зношування основних фонд1в можна ви- 

значити як:
а) втрата основними фондами c b o ix  споживчих властивостей;
б) списания основних фощцв за лпсвщашйною вартетю;
в) вихщ з ладу окремих вузл1в у результат! експлуатаци ос- 

мовних фонд!в;
г) втрата основними фондами початкових властивостей у ре

зультат! дп зовн!шнього середовища;
д) зам!на старих основних фонд!в новими.
15. На фЕзичне зношування основних фондйв вплива- 

ють там чинники:
а) яюсть MaTepianie i комплектуючих. з яких виготовлен! ос

новы фонди;
б) площа, яку займають основы фонди;
в) досконалють конструкщ1 основних фонд!в;
г) технолопчна структура основних фонд!в;
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? д) частота ремонта основних фоцщв;
е) режим робота i ix завантажешсть;
е) захищешсть вщ впливу зовннинього середовища.
16. Коефйщент ф1зичного зношування можна обчисти  

та за формулою:

а)  ^ф.знош. 

®) ^ф.знош.

в)  ^ф.знош.

г) ^ф.знош.

В*
Вп
В,кап.рем. .

В,
Вп

гусум

~ вГ

17. Пщ моральним зношуванням основних фонда слщ 
розумгги:

а) втрату основними фондами споживчих властивостей вна- 
слщок 1нтенсивного використання;

б) появу на ринку 1мпортних основних фонд1в аналопчного 
призначення;

в) передчасне, до закшчення термшу ф1зично*1 служби, обезид- 
нення основних фощцв;

г) втрату вартост} основними фондами внаслщок появи на 
ринку бшьш дешевих або бшын продуктивних основних фонд1в.

18. Загальний коефщйент зношування основних фон- 
Aie обчислюсться за формулою:

а) Кзнош.заг
^ф.знош

I/ ’
1Чмор.знош

б) к 3 0 - к ф.зНОШ<) ( 1 - к ,мор.знош1 У>

в) к з = О -К ,ф.знош.) 1У-к.
^мор.знош!

мор.знош2

г) ^знош.заг “  1 О ^ф.знош.) О ^мор.знош! )•

19. Процес амортизаци основних фондов можна оха- 
рактеризувати як:

а) вихщ з ладу окремих об’еклв основних фощцв гадприемства;
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б) втрата основными фондами cboix початкових форм, po3MipiB, 
властивостей;

в) перенесения вартост! основных фощцв на варткть ново- 
створеноУ продукщУ;

г) вщшкодування витрат на ремонт основних фондов з при- 
бутку пщприемства;

д) списания протягом кшькох роюв експлуаташ’У балансовоУ 
вартост! основних фощцв.

20. 3 перел1чених виберггь трупу основних фонда, на 
як| вони подтяються для здшснення процесу амортизацн:

а) -  машини i обладнання;
-  транспорта! засоби;
-  виробничий i господарський !нвентар;

б) -  буд1вл1, споруди;
-  пере давал ь Hi пристроУ i транспорта! засоби;
-  машини i обладнання;

в) -  активна частина основних фощцв;
-  пасивна частина основних фощцв;
-  невиробнич1 основш фонды;

г) -  буд1вл1, споруди, пере давал bHi пристроУ, Ух компоненты; 
-транспорты засоби, мебл1 та офшне обладнання, при-

лади, шструменти, шформацшш системы;
-  imui основш фонда, що не ввшшли до попередшх труп.

21. Норма амортизацн основних фонд!в -  це:
а) процент втрати ними свое!* первшноУ вартостц
б) щор1чний вщсоток вщшкодування вартост1 зношеноУ час- 

1кни основних фощцв;
в) процент щор1чного оновлення основних фощцв;
г) щор1чна частка амортизашйного фонду пщприемства, яка 

використовуеться для ремонту основних фощцв.
22. Методами амортизацн основних фондов е:
а) балансовый;
б) поступовий;
в) р1вном1рний;
г) зменшення залишковоУ вартостц
д) залишковий;
е) прискореного зменшення залишковоУ вартостц
е) кумулятивный;
ж ) виробничий.
23. Прискорена амортизащя основних фонд1в викори

стовуеться з метою:
а) пожвавлення процесу вщтворення основних фощцв;
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б) запоб1гання проникненню на вггчизняний ринок заруб1жних 
аналопв основних фондов;

в) приведения до ствставного виду первгсноУ i вщновноУ вар- 
тосп основних фондов;

г) захисту нагромаджених амортизащйних сум в1д знець 
нення;

д) шдвищення коеф1щента ф1зичного зношування основних 
фонд1в.

24. Зпдно з податковим законодавством УкраУни pinm 
норми амортизацп основних фонд1в для вщповщних ¥х 
труп встановлеш там (у %):

а) гр. 1 -  10; 
гр. 2 -  20; 
гр. 3 -2 5 ;

б) гр. 1 -  5; 
гр. 2 -  25; 
гр. 3 -  15;

в) гр. 1 -  15; 
гр. 2 -  20; 
гр. 3 -25 ;

г) гр. 1 -  5; 
гр. 2 -2 5 ; 
гр. 3 -  10.

25. За еконоынчним змгстом ремонте основних фонй!в 
подтяються на:

а) поточний;
б) профшактичний;
в) каштальний;
г) перюдичний;
д) середшй;
е) вгцновний.

26. Якщо ocH O B H i фонди зруйноваш в результат! сти- 
хмного лиха або !нших непередбачених обставин, ix вщ- 
творення здмснюеться шляхом ремонту:

а) капггального;
б) термшового;
в) аваршного;
г) виновного;
д) вщшкодованого.



27. Витрати на поточний ремонт основних фондйв 
вщшкодовуються за рахунок:

а) соб1вартосп продукцй;
б) прибутку пщприемства;
в) резервного фонду пщприемства;
г) державного резервного фонду;
д) страхового фонду гидприемства.
28. Фондовщдача основних фонд1в обчислюеться за 

формулою:

а) Фв

б )  Фв 

В) Ф в  

г) Ф в

Д) ф в

Jccp _

ч ’

Jccp

Q ’ 

Q .
Jccp

Q

Q

29. Фондоозбростсть npaqi характеризуе:
а) сгпввщношення мж витратами на утримання основних 

фонд!в пщприемства та фондом заробтюУ плати;
б) забезпечешстъ пращвншйв пщприемства основними фондами;
в) сшввщношення м1ж варткним виразом активно! частини 

основних фощцв та продуктившстю пращ;
г) сшввщношення м\ж обсягом продукцй i фондом заробпгноУ 

плати.
30. Коефщюнт змйнносп роботи обладнання можна 

обчислити вщношенням:
а) кшькост! вщпрацьованих верстато-змш до кшькост! вщпра- 

цьованих верстато-дшв;
б) обсягу виготовлено! продукцй’ за добу до обсягу виготовле- 

ноУ продукцй’ за одну 3MiHy;
в) ефективного фонду часу роботи всього обладнання до ефек- 

тивного фонду часу роботи обладнання при однозмшнш роботу
г) кшькосп всього обладнання до кшькосп обладнання, що 

працюе в одну змшу.
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в- 31. Виробнича потужшсть пщприемства - це:
а) перелш ecix асортиментних позицШ продукцп пщприемства:
б) продуктивнють всього обладнання пщприемства;
в) пропускна здатшсть основних виробничих uexiB пщприемства;
г) максимальний обсяг продукщУ, що виготовлений основни- 

ми цехами;
д) максимально можливий обсяг випуску продукщУ пщприем- 

ством протягом встановленого пром1жку часу за певних оргашза- 
цшно-техшчних умов.

32. На величину виробничо! потужносп пщприемства 
впливають там чинники:

а) кшьюсть встановленого обладнання;
б) форма власносл пщприемства;
в) режим робота пщприемства;
г) продуктившсть обладнання;
д) вжова структура персоналу.
е) територ1альне розмщення пщприемства;
е) структура основних фощцв;
ж) квал^фжашя робггншав.
33. «Вузьке мгсце» на виробницгв1 -  це:
а) ускладнення щодо вшьного пересування пожежного транс

порту територ1ею пщприемства;
б) незабезпечешсть основних uexie найважливнними видами 

обладнання;
в) вщставання пропускноУ здатностт окремих груп обладнання 

вщ пропускноУ здатносп ведучоУ групи обладнання;
г) вщставання темгнв росту заробггноУ плати вщ темшв росту 

фондоозброеност1 npaui.
34. При обчисленш виробничоТ потужносп одинищ об

ладнання або потоковоТ лжн до розрахунку приймаеться 
фонд часу 1'хньоУ роботи:

а) календарний; г) корисний;
б) р1чний; д) середшй.
в) змшний;
35. Вихщна виробнича потужнють визначаеться як:
а) виробнича потужшсть, яка забезпечувалась лпсвщовувани- 

ми основними фондами;
б) виробнича потужнють на кшець розрахункового перюду;
в) виробнича потужшсть, яку приймають до розрахунку ви- 

робничоУ програми пщприемства;
г) виробнича потужшсть, що е базою для обчислення темшв 

росту обсягу випуску продукщУ пщприемства
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I e м a 7
ОБОРОТЫ  Ф ОНДИ  
I ОБОРОТЫ  КОШ ТИ
ш д п р и е м с т в А

-+ Питания для теоретично'! пщготовки

□ Поняття та матер1альний склад оборотних фон- 
д1в пщприемства.

□ Нормування витрат матер1альних pecypciB.
□ Показники використання матер!альних pecypciB.
□ Джерела i шляхи еконошТ матер1альних pecypciB.
□ Обороты кошти пщприемства, *ix структура.
□ Джерела формування оборотних коитв 

присмства.
□  Нормування оборотних кошт1в пщприемства.
□ Оборотшсть оборотних конгпв, показники обо

ротность
□ Вплив оборотности оборотних коншв на кшде- 

Bi результата робота пщприемства.
□ Значения та шляхи прискорення оборотное™ 

оборотних коптив пщприемства.

КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
•о б о р о та  фонди пщприемства 
•в и тр ати  м ай бутж х nepioflie
•  незаверш ене виробницгво
•  виробнич1 запаси  
•абсолю тна матер|'алом1стюсть 
•за га л ь н а  матер1аломгстюсть
•  матер1аловщдача  
•к о е ф М е н т  використання м а-

Tepianie
•  M aTep ianoM icTK icrb

•  оборотн1 кошти пщприемства
•  нормування оборотних к о и тв  
•ф о н д и  o6iry
•  оборотнють оборотних к о и тв  
•тривалю ть одного обороту
•  ко еф М ент оборотное^ обо

ротних КОШНВ
•  коеф М ент завантаження обо

ротних КОШТ1В
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OcHOBHi теоретично-розрахунков! 
положения теми

Обороти! ф онди -  це части на виробничих  
фондйв пщ прием ства, яка повш стю  сло ж и- 
ваеться в кожному технолопчном у цикл1 ви- 
готовлення продукци i повш стю  переносить  
свою  варт1сть на вартш ть щеТ продукцн.

Речовим 3MicTOM оборотних фоцщв е предмета пращ, як\ в 
процеа виробництва перетворюються на готову продукщю.

Найбшыиу питому вагу у склад1 оборотних фощцв пщ
приемства мають виробнич! запаси. До IX складу входять:

• сировина, основш i допом1жш матер1али;
• паливо;
• куповаш нашвфабриката та ком плектуй^ вироби;
• тара i тарш матер!али;
• запасы! частини для ремонту;
• малоцшш та швидкозношуваш предмета (господарсь- 

кий 1нвентар, малоцшш шструменти та iH.) хоч i е засобами 
пращ, проте мають TepMiH служби менший одного року i 
для спрощення облшу вщносяться до оборотних фoндiв).

Незавершене виробництво -  Taxi предмета пращ пере- 
бувають безпосередньо на робочих мюцях або в nponeci 
транспортування вщ одного робочого мюця до шшого.

У склад! незавершеного виробництва видшяють напмв- 
фабрикати власного виробництва, тобто таю предмети 
пращ, яю повшстю пройшли обробку в одному пщ роздш  
пщприемства, але потребують подальшо! обробки в шших 
пщроздшах цього ж пщприемства.
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Витрати майбутшх перюд^в не е речовим елементом 
оборотних фоцщв, це rpomcrai витрати, здшснеш в даному 
перюдц але будуть вщ несет на соб1вартють продукци час- 
тинами в наступних перюдах (рацюнашзащя i винахщни- 
цтво, проектування р1зних заход1в, придбання р1зного роду 
шформащУ).

Сшввщношення мхж окремими елементами оборотних 
фощцв до lx загального обсягу, виражене у вщсотках, нази- 
вають виробничо-технолог1чною структурою оборотных 
фонд1в.

Ця структура мае вщмшносп залежно вщ:
• характеру виробництва;
• тривалосп технологичного циклу;
• вид1в продукщУ;
• територ1ального розмкцення виробництва та ш.
Ефективному використанню матер1алъних ресурсов сприяе

Ух норму вання.

Норма витрат матербальних p e c y p c ie  -  це 
граничнодопустим а кш ы асть сировини, м а- 
T e p ia n ie , палива, енерпУ, яка може бути 
використана для виробництва одиницв про- 
дукцп визначеноУ якостп

Основы та деяю допом^жш матер!али нормуються на 
одиницю продукту, допом!жш матер1али для обслугову- 
вання обладнання нормуються на одиницю часу його робота.

КЛАСИФ1КАЦ1Я НОРМ ВИТРАТ МАТЕНАЛЬНИХ РЕСУРС1В |

(^ П ^ зн а ч е н н я ^

норми витрат 
_  окремихвид1в 

матер|'альних 
pecypcie 1ндив1дуальн1

трупов!
перспективн!
pi4Hi
ПОТОЧИ!

специф1кован1
зведен1

Ступ1нь 
детал!'зацп 

об’екта норму- 
вання >

на одиницю 
продукци

на деталь

на вузол
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Норми витрат матер1альних pecypciB розробляються, як 
правило, самими щцприемствами, школи науково-дослщ- 
ними установами на замовлення шдприемств. Норми ви
трат повинн1 бути прогресивними, техшчно й економ1чно 
обгрунтованими.

Структура норми витрат (Нв) мае вигляд:

Нв = Вч + ВвЫх + р ,  натур, од.,

де Вч -  чист1 витрати матер1алу на одиницю продукцп, ро
бота натур, од.;

ВВщх -  технологично неминуч! вщходи та втрати, натур, од.;
р  — шли втрати, що виникають у npoueci транспортуван- 

ня, збер1гання тощо.
Методи нормування витрат матер1альних pecypciB:
• Анал1тично-розрахунковий (грунтуеться на знгяхз\ 

конструкцп виробу, експеримештв, виробничих умов та iH.);
• Досл1дно-виробничий (на ocHOBi дослщних випробу- 

вань безпосередньо на робочих мюцях; використовуеться 
для нормування витрат допомЪкних MaTepianie та 1нстру- 
менту);

• Зв/тно-статистичний (на основ! даних про фактичне 
використання матер1ал1в, сировини у звпному перюд1 та ix 
коригування).

У систем! показниюв ефекгивносп використання мате- 
р1альних pecypciB основним е матер1алом1спасть.

Абсолютно MamepiaMo- 
MicmKicrrvb показуе витрати 
основних вид1в сировини i 
MarepianiB за абсолютними 
значениями на ф1зичну 
одиницю виготовленоУ про- 
ДУКЩ1.

Питома MamepicmoMicm- 
Kicmb -  це витрати основ
них вцщв сировини i мате- 
pianie на одиницю експлу- 
атацшно'1 характеристики 
продукщУ.

Загальна MamepianoMi- 
стшстъ (Мм) вщображае 
BapTicrb Bcix матер ianbHHX
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затрат на одиницю виробу або на одну гривню виготовле- 
но? продукцн. I? можна обчислити:

м з ^ М3М м = — -  або —
М Q N

де М3 -  загальна сума матер1альних затрат, грн.;
Q, N -  обсяг виготовлено? продукцн в грошовому i нату

ральному вим1рниках вщповщно.
Оберненим показником до матер1аломюткост1 с мате- 

р1алов1ддача (Мв):

У практичнш робот1 пщприемства важливе значения ма-+ 
ють показники:

1. К оеф щ кнт використання матер1ал!в. BiH може бути 
плановим (вщношення чисто? ваги виробу до норми витрат 
сировини або матер1ал1в) i фактичним (вщношення чисто? 
ваги виробу до фактичних витрат матер1ал1в).

Коефвдент використання окремих вид1в MaTepianie 
(КВИкматер) може визначатись не лише щодо певних виццв 
продукцн, а й по пщприемству в щпому:

т
К = у  N- - М-АЧвик.матер Z u  г i 9

/=1
де т — кшькгсть вид1в продукт?, при виробнищш яких ви- 
користовуеться даний вид матер1ального ресурсу;

Ni -  обсяг випуску продукт? /-го виду в натуральних 
одиницях;

М, — чиста вага (площа) одинищ готово? продукцн /-го 
виду;

Мзаг -  загальш вйтрати матер1алу на випуск продукщУ за 
певний перюд у ф1зичних одиницях.

2. Розм1р вщходёв характеризуемся коеф1щентом, що 
показуе вщношення величини в!дход1в до величини загаль- 
них витрат матер1алу.

3. Коеф 1щ ент вилучення готово? продукщУ i3 одиниш 
перероблено? сировини. Цей коефщ1ент мае певну межу -  
BMicr у вихщнш сировиш корисних компоненте, що вилу- 
чаються.
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Вщносна економ1я матер1альних затрат (Емахер) обчислю-
еться:

^матер ^ баз ^ q М пл, Т^-э
де Мбаз, Мпл -  сума матер1альних затрат, вкдповщно, в базо
вому i плановому перюдах, грн.;

Iq -  шдекс обсягу випуску продукци в плановому перюдк
Основними джерелами економп сировини i мaтepiaлiв е:
• Зниження ваги вироб1в;
• Скорочення вщход1в i втрат сировини та матер1агив;
• Використання вщход1в;
• Використання вторинно!* сировини;
• Зменшення i лжвщащя браку.
Шляхи економи матер1альних ресурсов:
1) виробничо-техшчш  (яюсна шдготовка сировини до 

виробничого споживання, вдосконалення конструкщ1 виро- 
6iB, комплексна переробка сировини, застосування безвщ- 
ходних та маловщходних технолопй);

2) органЬащйно-економгчш  (тдвищ ення р1вня науко- 
BocTi нормування, розробка техшчно обгрунтованих норм 
витрат матер1альних pecypciB).

Поряд з оборотними фондами, яю функцюнують у сфер1 
виробництва продукци, процес \Т реал1зацп забезпечуються 
фондами o6iry. До фондов o6iry належать:

CyxynHicrb грошових к о н т в  шдприемства, вкладених в 
оборота! фонди i фонди o6iry, становлять оборотш кошти 
пвдприемства.
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Оборотш кошти подшяються на нормоват i непормоват. 
До нормованих належать eci оборотш фонди та готова про
дукция на складах гвдприемства. До ненормованих належать: 
вщвантажена готова продукщя, го*пвков1 i безгот!вков1 гро- 
moBi кошти пщприемства, дебггорська заборговашсть.

Структура оборотных кошпив характеризуешься сшв- 
вщношенням окремих елеменпв у загальному п обсяз1, яке 
виражаеться у вщсотках. Ця структура може бути досить 
pi3Hoio залежно вщ галуз1, до яко! належить шдприемство, 
але в цшому по промисловосп 2/3 оборотних коигпв аван- 
суеться в оборотш фонди, а 1/3 -  у фонди o6iry.

За джерелами формування оборотш кошти п!дприем- 
ства подшяються на:

• власш;
• залучень
Власш оборотш кошти — це тт, якх видшеш пщприемст- 

ву при його створенш i поповнеш згодом за рахунок прибут- 
ку, а також внаслщок використання стшких пасив1в (тих 
грошових кошнв, як1 е тимчасово вшьними i використову- 
ються в господарському оборот! пщприсмства -  резерв 
майбутшх платеж1в, внески на сощальне страхування, за
борговашсть по зароб1тшй плат! та ш.).

Залучен! обороти! кошти — це кредита баншв, креди- 
торська заборговашсть та шип пасиви.

Норматив оборотних к он тв  -  це грошовий вираз вар- 
TOCTi мш!мальних 3anacie товарно-матер!альних щнностей.

Процес встановлення нормативу оборотних коигпв, не- 
обхщних для нормально! д!яльносп пщприсмства, назива- 
еться нормуванням.

Методи
нормування__
оборотних

коигпв

1

анапггичний (анал1з наявних товарно-матер1альних 
запаав та Тх коригування i вилучення надлишюв).

коефМентний (у норматив звпного року внося- 
ться поправки на змму обсягу виробництва i при- 
скорення оборотности оборотних коигпв)

прямого рахунку (розрахунок нормативу щодо 
кожного елементу оборотних коигпв в умовах до- 
сягнутого орган1зацшно-тех1-пчного р1вня виробни- 
цтва).

Основним методом нормування оборотних кошпв е ме
тод прямого рахунку.
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Норматив власних оборотних miumie у  виробничих за
пасах ( Н ВИр.зап)  визначаеться шляхом множення денно! по
треби у певному вщц матер1альних pecypcie (Д) на норму 
запасу, в днях (Здн):

Чвир.зап “  Д  ^дн *

Денна потреба визначаеться за формулою:

ГГ М заг ^
Д ~ "збо ’ НаТ̂ Р* один* а°°  ГРН*?

де Мзаг — загальна pi4Ha потреба в даному вид1 pecypciB, на
тур. одиниць, грн.

т

^заг ~ * 9/*
1=1

де qt -  маса (гоюща) заготовки одше! детшн (виробу) /-го ви
ду, натур, одиниць.

Масу (площу) заготовки знаходимо виходячи i3 коефщь 
ента використання матер1алу (КБИК Матер) i чисто! ваги детал1 
(виробу) (М/):

К̂вик-матер
Виробнич1 запаси залежно вщ !х призначення подшя- 

ються на:
• Транспортний запас (3^) -  на час знаходження товар- 

но-матер1альних цшностей в дороз1 вщ постачальника до 
споживача;

• Ш дготовчий запас (3ПщГ) -  на час приймання, nepeeip- 
ки якосп i складування сировини i матер1ал!в;

• Технологвчний запас (Зхехн) -  на час подготовки сиро
вини i MaTepianie до виробничого споживання;

(Кожей гз цих eudie 3anacie обчислюеться множенням 
даноХ потреби в матер1алъиих ресурсах (Д) на eidnoeidny 
величину запасу, в днях);

• Поточный запас (З ПСУгочн) — для забезпечення безпере- 
бшного процесу виробництва магер1альними ресурсами м\ж 
двома черговими поставками; визначаеться:

3 = Л Т^ПОТОЧИ М  А ПОСТ 9

Де Тпост -  перюд поставки даного материального ресурсу, в днях. 
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То  — JT . пост
°сер.поточн 2

• Страховий запас (Зстр) — це мплмальний запас на ви- 
падок непередбачених перебо?в у постачанш, визначаеться:

^стр — Д  ^зрив.пост?

де Тзрив посх -  перюд зриву поставки, у днях.
Максимальний виробничий запас (3wm.) обчислюсться:

3 - 3 + 3  + 3  + 3  + 3^тах тр 1 °ш дг 1 ^техн ' °поточи ' ^стр •

Середнш виробничий запас (Зсер) можна знайти:

Середнш поточний запас обчислюеться:

3 = 3 + 3  + 3  + 3  + 3°сер °тр ^  °ш дг “  °техн ~  '-'сер.поточн ~  ^стр*

Ш шмальний виробничий запас (3w/„):

v- з  - 3  + 3  . + 3  4-3J m/« ^тр ^  ^пщг ^  ^техн °стр *

Норматив власних оборотних к о п т в  у незавершеному 
виробництв! (Ннзв) визначаеться за формулою:

_  С Р
360

грн.;

де Ср -  co6iBapTicib р1чного випуску продукцп, грн.;
Тц — тривал1сть циклу виготовлення продукщ?, дшв;
Кнз -  коефвдент наростання затрат (див. тему 4). 
Норматив оборотних к о п т в  в запасах готово? продукцп 

(Нрп) визначаеться як добуток одноденного випуску продук- 
nii* за виробничою соб1варт1спо (В д) на норму запасу готово? 
продукцп на складу у днях (Здн ):

^гп ^дн» фН-
Норматив оборотних к о п т в  у витратах майбутшх nepi- 

од1в ( Н майб.пер) розраховуеться, виходячи 13 залишюв КОШТ1В 
на початок перюду (Впоч) i суми витрат, як\ сгвд буде зроби- 
ти у плановому рощ (В^), за MiHycoM суми для майбутнього 
погашения витрат за рахунок co6iBaprocTi продукщ? (Впогаш пл):

^майб.пер “  ®поч ®пл “  ®погаш.пл ? Ф н *
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Сукупний норматив власних оборотних кош п в пщпри- 
одства (Нсукупн) обчислюеться:

^сукупн ^вир.зап ^нзв ^ г п  ^майб.пср* грн.

Обороти! кошти пщприемства перебувають у безперерв- 
ному pyci, переходячи iз одшеУ стадн Kpyroo6 iry в шшу. 
Оборот оборотних кошпв, BHMipaHHH у 4aci, називаеться Ух 
обороти icno.

В загальному вигляд1 Kpyroo6 ir оборотних кошпв мож- 
на представити схемою:

I ' и ^
На I стад» оборотш кошти змшюють грошову форму на 

товарну (виробнич1 запаси); на II стадн йде процес спожи- 
вання предмепв npaqi у виробництв1 i Ух перетворення у 
готову продукцию, включаючи стад1ю незавершеного вироб- 
ницгва. Н а 1П стадй' o6 iroBi кошти у форм! готовоУ продук- 
цн вступають у сферу o6 iry i знову перетворюються на 
грошову форму.

Економ1чне значения оборотносп полягае в тому, що вщ 
неУ залежить величина необхщних пщприемству сум гро- 
шових KomTie для здшснення процесу виробництва i реаль 
заци продукцп.

П оказникам и оборотное!! оборотних засоб1в е:
• коефщ1ент оборотност!;
• коефщ ент завантаження;
• тривалють одного обороту.
Коефщент оборотност! (Коб0р) показуе кшьюсть оборот!в 

за pix i визначаеться вщношенням реал1зованоУ за pix про- 
дукцн (РП) до середньор!чного залишку нормованих обо
ротних кошпв (Sm ):

Коб =
РП
с
°ноз

, оборонв/рж.

Середньор1чний залишок нормованих оборотних кошпв 
(*SH03) можна знайти 13 залежносп:

с — °ноз
St + S') ...S\12

12
грн.;

де S\9 S2..S \2 — середньомюячш залишки нормованих оборот
них коигпв, грн.

148



Середньомюячний залишок нормованих оборотних засо- 
6ie (5нга.м1С) обчислюегься:

Sn + SK
*^НОЗ.МЮ —  2  ’

де Sn, SK — вщповщно залишок нормативних оборотних 
коцгпв на початок i кшець мюяця, грн.

Яюцо вщом! суми нормованих оборотних колгпв на пер
ше число кожного мюяця, то 5ноз можна обчислити:

— 5,' + S'z + ... +— S{ з 
Shos = ------------- ~ ------------ - Грн.,

де S 'ь S'z... S' 13 -  вщповцщо залишки нормованих оборотних 
3aco6iB на перше число кожного мюяця розрахункового пе- 
рюду, включаючи перше с1чня наступного року, грн.

Коеф1щ€нт завантаж ення (Кзав) -  величина, обернена 
коефщ1енту оборотносг1:

с
ТУ- ° н о з

“  РП '
Цей показник показуе, скигьки оборотних конгпв пщпри- 

емства припадае на одну гривню реал1зовано1 продукцй.
Т ри вал 1сть обороту (Т0б) показуе тривал!сть одного 

обороту оборотних к о н т в , у днях, i визначаеться:

т  360 
Т о б  =  — , д а .

К об

Суму вившьнених у результат! прискорення оборотно- 
cri оборотних засоб1в (А5Н03) можна обчислити за формулою:

РП
М ноз = ---- -

но3 360
^об.баз Тобзв), грн.,

де РПЗВ -  обсяг реатзащУ у званому рощ, грн.;
Т0б.баз, Т0б зв-  середня тривал1сть одного обороту оборот

них засоб^в вщповщно у базовому i звггному роках, дшв.

Оборотш сть оборотних за со б 1в безпосеред- 
ньо впливае на м нцев! результати роботи  
т д п р и е м с т в а , зокрем а прирю т прибутку на 
piseHb рентабельность

Сума приросту прибутку (збитюв) (АП), одержаного за
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рахунок змши оборотности оборотних 3aco6iB може бути 
розрахована за формулою:

АП = Прбаз • ■ ^ - П рбаз,грн.,
г 11баз *̂3в

де Пр.баз_  прибуток вщ реагшацп продукца у базовому poui, 
грн.;

S6a3, S№ -  вщповщно середньор1чш залишки нормованих 
оборотних 3aco6ie у базовому i звгшому роках, грн.;

РПбаз -  обсяг реамзаци у базовому poui, грн.
Вплив використання оборотних 3aco6 ie на р1вень рента

бельности визначаеться за формулою:

Д Р= -----Пбал:зв . ЮР-------
С I с  _ д с  зв‘“’сер.ЗВ ' °зв *-^ноз

де АР -  змша р1вня загальноУ рентабельности за рахунок змь 
ни середшх залипшв нормованих оборотних 3aco6ie, %;

Пбал зв- балансовий прибуток у звгшому poui, грн.;
S'cep.sB- середньор1Чна варпсть основних виробничих фон- 

д1в у звггному poui, грн.;
Рзв -  загальна рентабельшсть виробництва у звггному 

рощ, %.
Ефективне використання оборотних кошпв е важливим 

заеданиям тдприемства i повинно забезпечуватись приско- 
ренням lx оборотност1 на ecix стад1ях Kpyroo6iry.

На стадн* створення виробничих запаав -  рацюнальне 
використання матер1альних pecypciB, удосконалення норму- 
вання, лжвщащя наднормативних 3anaciB, налагодження ро
бота транспорту, оптимальний ъиб'хр постачальниюв та ш.

На стадн незавершеного виробництва -  скорочення 
тривалоси виробничого циклу, впровадження прогресивноУ 
техники i технологий, розвиток стандартазащУ та ушфжащУ, 
вдосконалення системи економ1чного стамулювання тощо.

На стадн обггу -  рацюнальна оргашзащя збуту продук
ций прискорення документообороту, дотримання догов1рноУ 
плат1жноУ дисциплши, використання маркетингових важе- 
тв акпшзашУ продажу (реклама) та ш.

У конкретних умовах виробництва i збуту кожне шд- 
приемство самост1йно обирае найбшып прийнятш шляхи 
прискорення оборотноси оборотних кошпв, що дас змогу 
зекономити значш суми i збшынити обсяги виробництва i 
peari3auii продукцп без залучення додаткових фiнaнcoвиx 
pecypciB.
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Прикпади

Пр и клад 1. Визначити мюячну потребу хл1бозаводу в борош- 
Hi, його мж1мальний, середнш i максимальный запас, якщо перюд 
поставки 8 дн1в, а перюд зриву поставки 2 днг Для забезпечення 
виконання денноТ програми слщ використати 960 кг борошна, 
причому, його втрати становлять 2%. Протягом мгсяця хл!бозавод 
працюе 25 робочих дн1в.

Р о зв 'я зув ан н я .

3min =  ^стр = Д ‘ Тзрив.пост = * ^02 • 2 = 979,2 • 2 = 1958,4 кг;

З^р = 3 ^ поточн + Зстр = 979,2 • ~  +1958,4 = 3916,8 + 1958,4 = 5875,2 кг„ 

3Шах =Зпоточн+Зстр =979,2-8 + 1958,4 = 7833,6+1958,4 = 9792 кг.

Мгсячна потреба в борошш обчислюетъся:

979,2 25 = 24 480 кг = 24 т 480 кг.

П рикл ад  2. Розрахувати коефМент выходу готовоТ продукцн 
i виявити резервы росту выпуску продукцн за рахунок бшьш повно- 
го використання сировини. Фактична вага сировини, що надшита 
у виробництво, 840 тонн. Bara totoboi продукцн -  315 тонн. Коефь 
щент выходу готово'! продукцн в попередньому рощ -  0,350; серед- 
Н1Й по rany3i коефщ!ент выходу готово! продукцн -  0,380.

Р о зв 'я зув ан н я .
Коефщент выходу готовоТ продукцн розраховуетъся як вщно- 

шення вагы готовоТ продукцн до вагы сыровыны:

315
840

= 0,375.

1з даного розрахунку видно, що в пор'1внянн1 i3 значениям цьо- 
го коеф1щента за попередый piK, у звггному рощ в\и е вищим на 
25 пунклв (0,375 -  0,350).

3 наявноТ сировини можна додатково одержати продукцн 
0,025 • 840 = 21 т.

Пор1Вняння цього показника 13 середньогалузевим дозволяе 
зробити висновок про те, що досягнутий р‘|вень выходу готовоТ 
продукцн нижчий середньогалузевого на 5 пункпв (0,380 -  0,375). 
Якщо б на пщприемств1 був досягнутий середньогалузевий показ- 
ник, то вихщ продукцн збтьшився б на: 0,005 840 = 4,2 т.

П р икл ад  3. Обчислити норматив оборотных засоб1в у неза- 
вершеному виробницта, якщо протягом року буде виготов- 
лено 1000 вироб1в, соб1варнсть кожного з яких 183 грн. Трива- 
л'!сть циклу виготовлення 9 дн!в, на його початку затрачаеться 
405 грн.
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Розв'язування.

НН ЗВ “
СР Тц  ‘ Кнз 

360

Коефщент наростання затрат Кнз можна обчислити:

Со +0,5Сл 405 + 0,5 ■ 183 _ 496,3 
С0 +С л ~ 405 + 183 " 588

ННЗВ —
1000 • 183 ♦ 9 - 0,84 

360
= 3843 грн.

П риклад  4. У звггному роц1 пщприемство запланувапо виго- 
товити товарноТ продукцп на суму 110 тис. грн. Запишки нереалi- 
зованоТ продукци на складах на початок року становили 20 тис. грн. 
Фактично обсяг реал1заци за piK 3pic пор1вняно з плановим р|‘внем на 
3,2%. Середньор1чн1 залишки нормованих оборотних засойв запла- 
нован1 в po3Mipi 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн.

Встановити суму абсолютного i вщносного вивтьнення оборот
них засоб’т  у результат! прискорення Тх оборотность

Р о зв 'я зув ан н я . Абсолютне вивтьнення оборотних засоб|'в 
можна знайти за формулою:

5н ° з ---------(Т 0б.пл Тобфакт).

Щоб знайти планову i фактичну тривалгсть одного обороту 
оборотних засоб1в, у днях, слщ знати планову i фактичну ктьюсть 
оборолв оборотних 3aco6iB. A i\\ величини можна обчислити, зна- 
ючи обсяг запланованоУ (РПпл) • фактичноТ (РПфаКт) реал1зацн у 
звггному роц|\

РПпл = ТППЛ + (Гп -  Гк) = 110 + (20 -17 ,5) = 112,5 тис. грн.; 
РПфакт =112,5 -1,032 = 116,1 тис. грн.

Tofli Кобпл = ~~~~~ = 56,25 o6./piK;

К,об.факт :
116,1

1,7
= 68,29 o6./piK.

Звщси Коб пл = 360
56,25

= 6,4 дн|’;

^об.факт ~  gg 2 9  “  ^  ^ НЯ’

Д^оз = • (6,4 -  5,3) = 0,323 • 1.1 = 0,355 тис. грн.
360

Вщносне вивтьнення (в процентах) оборотних засоб1В можна
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знайтм через вщношення денноТ реаызацп продукцм за планом i 
фактично:

100- РП™Денна . 100% = 100 -  • 100 = 100 -  96,9 = 3,1%.
РПфакт.денна 0,323

Отже, в результат!* прискорення оборотносл оборотних 3aco6iB  на 
12,04 оборотна за piK (68,29-56,25), фактична тривалклъ одного оборо
ту скоротилась на 1,1 дня, а сума абсолютного вивтьнення оборотних 
засоб1в склала 0,355 тис. грн. Вщносне вивтьнення дорвнюе 3,1%.

Задач1 для розв’язку

З ад ача 80. Визначити потребу пщприемства в чорному мета- 
ni та його мммальний, максимальний i середый запас, якщо nepi- 
од поставки 20 дн!в, а перюд зриву поставки 4 днг Дан» наведено в 
таблиц! 34.

Таблиця 34

Деталь Чиста 
маса, кг

Коефщ|'ент використання 
металу

Р|*ЧНИЙ випуск, 
тис. шг.

1 170 0,75 3
2 280 0,60 13
3 430 0,82 15
4 535 0,70 22
З ад ача 81. Визначити норму запасу оборотних фондю у неза- 

вершеному виробництв1, якщо протягом року буде виготовлено 
340 вироб1в i3 соб1варлстю 620 грн./шт. На початку циклу виготов- 
лення, тривалгсть якого 45 дыв, витрачаеться 100 грн.

З ад ача 82. Визначити, на яку суму можна збтьшити план ре- 
ал|'зованоТ продукцм при такт же cyMi оборотних засоб1в, якщо в 
результат! впровадження поточного методу виробництва трива- 
niCTb одного обороту скоротилась на 10 дню. За планом завод по
винен реал!зувати продукцм на 28 млн грн., при середньор1чному 
залишку нормованих оборотних засоб1в 7 млн грн.

З ад ача 83. Визначити потребу в оборотних засобах на неза- 
вершене виробництво i готову продукщю на склад! щодо окремих 
вид!в продукцм за даними таблиц! 35.

Таблиця 35

Вироби

Випуск товар- 
нот продукцм 
за планом на 
piK по вироб- 
ничш c o 6 ie a p -  
T o c r i, млн грн.

Трива- 
л!сть 

вироб- 
н иного 
циклу,

AHiB

Коефн
ц1ент

нарос-
тання
затрат

Норма оборот
них 3a c o 6 iB на 
готову продук- 

цш, дн1в

Блоки фундаменты 660 0,8 - 7
Панел! перекриття 108 1 - 6,5
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Продовження табл. 35

Вироби

Випуск товар- 
ноТ продукцп 
за планом на 
piK по вироб- 
нич!й co6iBap- 
Tocrri, млн грн.

Трива-
nicTb

вироб
ничого
циклу,
дыв

Коефн
Ц1ент

нарос-
тання
затрат

Норма оборот
них эасоб1в на 
готову продук- 

ц!ю, дыв

Панел! BHyTpiiuHix 
ст!н 107 1,5 0,9 8
Панел! зовышшх 
спн 144 3 0,8 5,5
CaHTexHiHHi кабши 180 6 0,75 8

З ад ача 84, Встановити величину виробничих запаав (сиро- 
вини i MaTepianiB), якщо вщомо, що за один день витрачаеться 
8,5 тонн сировини, ц1на 1 т -  8 тис. грн. Сировина i матер1али до- 
ставляються на пщприемство кожних 20 дн1в, тривалгсть транспор- 
тування -  3 дж, пщготовчий запас -  5 дтв, страховий -  половина 
поточного запасу, у днях.

Задача 85. Пщприемство ынсцевоТ промисловосп виготовляе 
вироби A i Б. Вияснпъ обсяг запасу MaTepianiB у звггному i плано
вому роках, розм1р вивтьнених у плановому перюд1 нормованих 
оборотних засоб1в у результат! зниження норм витрат MaTepianiB 
за даними таблиц! 36.

Таблиця 36

Показники
Вироби

А Б

Ичний обсяг виробництва у званому роц|‘, тис. шт. 20 40
P’ict обсягу виробництва у плановому роцй, % 10 11
Норма витрат MaTepianiB на вир!б, грн. 80 100
Норматив запасу MaTepianiB, дыв 25 25
Планове завдання щодо зниження норм витрат 
MaTepianiB, % 3 2

Задача 86. Визначити норматив оборотних засоб!в у неза- 
вершеному виробництв!, якщо виробнича со&варпсгь виробу по 
планов!й калькуляцп 2000 грн. (у тому числ! витрати на сировину, 
основн! матер!али i купован! нагнвфабрикати -  1200 грн.), трива- 
nicTb виробничого циклу -  20 робочих дн!в, а р!чний план випуску 
продукцп -  8 тис. шт.

Задача 87. Розрахувати часгковий норматив оборотних засо- 
6iB пщприемства на утворення запаав MaTepianie у базовому i пла
новому роках за даними таблиц! 37.
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Таблиця 37

Показники

•'ЬУ/4
*xmxs \ й

Вироби

А Б В

ба
зо

ви
й 

pi 
к

I
пл

ан
ов

ий
piK ба

зо
ви

й 
piK

пл
ан

ов
ий

piK ба
зо

ви
й 

piK

пл
ан

ов
ий

piK

Р1чний обсяг виробництва 
вироб'|в, тис. шт. 120 180 _ 150 _

Приргст обсягу виробницт
ва вироб1в nopiBHHHO i3 ба- 
зовим роком, % 10 5 6
Норма витрат MaTepianiB 
на одиницю виробу, грн. 80 _ 140 _ 100 _

Норма запасов MaTepianiB, 
дн'| 15 _ 15 _ 15 _

Зниження норм витрат Ma
TepianiB на одиницю виробу 
порвняно з базовим ро
ком, % 5 10 12

Зад ача 88. За наведеними вихщними даними таблиц! 38 роз- 
рахувати коефщент використання прокату на кожен вир'|б за пла
ном i фактично.

Таблиця 38

Bnpi6
Розхщ прокату на один вир!б, кг Чиста вага 

деталей на 
вирйб

(за нормою), кг
за нормою фактично

Трактор 9400 9200 8900
Екскаватор вантаж- 
ний 10 200 10 500 10 200
Автомобиль 2100 2050 2000

З ад ача 89. У поточному poqi на виготовлення продукцп за- 
гальною вартгстю 20 млн грн. витрачено 10 тис. т MaTepianiB. 
Норма витрат MaTepianiB на одиницю продукцп вщсутня. На наступ- 
ний piK обсяг продукцп того ж призначення плануеться в p03Mipi
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22 млн грн., тобто на 10% бтыие, при економн MaTepianiB на 2%. 
Визначити загальну потребу в матер1алах.

З ад ача 90. Визначити норматив оборотних засоб1в у неза- 
вершеному виробницта, якщо протягом року буде виготовлено 
264 вироби соб1варлстю 1240 грн. за штуку. На початку циклу ви- 
готовлення, тривалгсть якого 41 день, витрачаеться 210 грн.

Зад ача 91. Вих1дн1 данк корисна витрата тканини на вир|'б -  
2,12 м , технолопчн1 вщходи -  0,10 м2, фактична витрата тканини 
на Bnpi6 -  2,28 м2

Обфунтувати планову норму витрат тканини на eupi6; кое- 
ф1Ц1‘ент корисноУ витрати материалу (плановий i фактичный).

Зад ача 92. На ochob’i даних таблиц! 39 розрахувати показ- 
ники використання чорних MeTaniB при виготовленн!' трьох верста- 
лв, а саме:

1) коефМент використання металу;
2) вщносну масу верстата (питому матер!аnoMicTKicrb).

Таблиця 39

Верстат
Норми витрат металу на 

виготовлення одного 
верстата, кг

Чиста маса 
верстата, кг

Потужжсть 
верстата, к. с.

А 120 92 4,5
Б 150 120 5
В 140 110 4,3

Вияснити, який верстат е економ1чно бтьш випдним з точки 
зору потужносл i використання металу на його виготовлення.

З ад ача 93. Визначити показники оборотносл оборотних за- 
co6iB пщприемства, якщо вщомо, що обсяг реал|'зовано1 продукцИ' 
за piK склав 5670 тис. грн., а середый залишок нормованих оборот
них засоб1в 394 тис. грн. Якою е швидкють обороту?

Зад ача 94 . Визначити коефМент оборотносл оборотних за- 
co6iB i середню тривалклъ одного обороту за даними таблиц» 40.

Таблиця 40

ГНдприемство Обсяг реал13ованоТ 
продукцй за piK, грн.

Середня сума оборот
них засоб1в за piK, грн.

Завод зал1зобетонних ви- 
роб!в 22 474 3808
КомбЫат керам1чних виро-
6iB 10 897 1395
Цегельний завод 3159 337
Об’еднання «Будпластмас» 161 761 15 487
Каб1нобуд1вний завод 12 350 999
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З ад ача 95. Норматив оборотних засоб1в пщприемства у зва
ному рощ склав 958 тис. грн., а обсяг реал!зованоТ продукци 
1560 тис. грн. Як повинен зм!нитися коефМент оборотное^, якщо 
в плановому рощ передбачаеться зб1льшення обсягу реаызованоТ 
продукци на 15%, а нормативу оборотних засоб1в ттьки на 10%?

З ад ача 96. Розрахувати норматив оборотних засоб1в у вироб- 
ничих запасах по основних матералах i наывфабрикатах. Програ- 
ма випуску вироб1в в IV квартал! планового року: вирб А -  200 шт.; 
вир!б Б -  50 шт. Вих|‘дн|' дан|' -  в таблиц! 41.

Табпиця 41

Види матер1ал1в Норма витрат 
на один вирйб, кг

1нтервал 
м1ж постав

ками, дн1

Транс-
портний
запас,

ды

Ц|на,
тис.

грн./т

А Б

Сталь вуглецева 100 200 20 5 15

Сталь як!сна 10 30 60 5 38

Чавун 20 0 150 30 - 12

Кольоров! метали 10 50 90 10 2 0 0

З ад ача 97. Розрахувати плановий норматив оборотних за- 
co6iB у запасах готовоТ продукци на складах пщприемства, що ви- 
пускае вироби трьох вищв (А, Б, В), i норму Тх запасу, в днях. 
Вих!дн'| данг р1чний обсяг випуску за повною соб1вартютю (тис. грн.): 
Bnpi6 А -  1512, BHpi6 Б -  2484, вир!б В -  3024.

Середы витрати часу на пщ&р, комплектування i накопичення 
транспортних парлй по нарядах i замовленнях споживач1в: Bnpi6 
А -  3 ды, вир1б Б -  2, Bnpi6 В -  5 д ы б ; середый час на вщванта- 
ження парлй виро&в, оформления i представления в банк на шкасо 
плалжних докуменлв на вщвантажеы вироби -  3 днг

З ад ача 98. Обсяг товарноТ продукци, виготовленоТ пщпри- 
емством у звггному рощ, становив 100 млн грн., залишки готовоТ 
продукци на складах на початок року становили 12 млн грн., а на 
юнець -  15,2 млн грн. У плановому рощ обсяг товарноТ продукци 
зросте на 8%, а р1зниця залишюв готовоТ продукци зменшиться на 
2,2%. Середый залишок оборотних засоб1в у звпному рощ дор1вню- 
вав 0,88 млн грн., а в плановому рощ становитиме 0,926 млн грн. 
Визначити суму абсолютного i вщносного вивтьнення оборотних 
3aco6iB у результат! прискорення Тх оборотность

З ад ача 99. Визначити показники оборотное^ оборотних за- 
co6ie та Тх вщносне вивтьнення, якщо при запланованому випуску 
продукци 80 млн грн. i норматив! оборотних 3aco6iB 10 млн грн. 
фактичний випуск склав 95 млн грн.

З ад ача 100. Розрахувати коефМенти оборотносл i заванта- 
ження оборотних засоб1в, а також тривал!сть одного обороту, вико- 
ристовуючи дан!:

а) р'1чна сума реал!зованоТ продукци, млн грн -  8,0;
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б) норматив власних оборотних кошпв, млн грн.:
на 1.01 планового року 0,82; 
на 1.04 » 0,83;
на 1.07 » 0,84;
на 1.10 » 0,84;
на 1.01 » 0,85.
З ад ача 101. Встановити необхщний приргст нормативу влас

них оборотних засоб1в пщприемства за таких умов: обсяг реал1зо- 
ваноТ продукци в попередньому poui склав 3500 тис. грн. при нор
матив! оборотних засоб|‘в 350 тис. грн.; у плановому poqi випуск 
продукци збтьшиться на 30% при скороченн1 тривалосп обороту 
оборотних засоб1в на 5 ди\в.

З ад ача 102. У званому poqi пщприемством реал1зовано про
дукци на суму 100 млн грн. при норматив! власних оборотних кошпв 
12 млн грн. На плановий piK нам!чено збтьшити випуск продукци на 
30%. При цьому передбачаеться 50% необидного приросту нор
мативу оборотних засо&в одержати за рахунок кредиту банку, а 
решту суми -  за рахунок прискорення оборотное^ оборотних засо- 
6iB. Як повинна зм!нитись тривалгсть обороту оборотних засоб!в?

З ад ача 103. Обчислити суму абсолютного i выносного ви- 
в!льнення оборотних 3aco6iB у результат! прискорення Тх оборот- 
носл, якщо вщомо:

1. Обсяг реап!зован01 продукци, тис. грн.: 
за планом -  8200; за звггом -  8500.

2. Середый залишок нормованих оборотних 3aco6iB, тис. грн.: 
за планом -  610: за звтом -  580.

Задача 104. Пщприемство спец1ал!зуеться на випуску виробу А. 
Основною споживаною сировиною е Б. Одноденна витрата сиро- 
вини -  20 тис. грн.; тривалгсть завантаження, приймання i складсь- 
коТ обробки сировини, що надходить, 3 ды; !нтервал м!ж поставками 
28 дыв, норма транспортного запасу 2 днв, норма страхового запа
су по вщношенню до поточного 50%. Вихщн1 дан!, необхщн! для 
розрахунку нормативу оборотних засобвв у незавершеному вироб- 
ницта i в запасах готово!' продукци на складах, наведен! в таблиц! 42.

Таблиця 42
Показники Вир!б А

Тривалгсть виробничого циклу, дн1в 16
Поточи! витрати на випуск одиниц1 виробу, грн. 800
у тому числ! затрат на сировину, грн. 300
Питома вага виробу А в загальному обсяз! випуску то- 
варноТ продукци (за соб!вартгстю), % 50
Одноденний випуск продукци за виробничою соб1вар- 
Ticno (план), т с . грн. 90
Тривалгсть комплектацн продукци за замовленнями, див 7
Тривалгсть пакування i маркування, дн!в 4
Тривалгсть доставки продукци на зал!зничну станц!ю, ди\в 1
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З ад ача 105. Проанал1'зувати змту обсягу реал1зованоТ про- 
дукцп пщприемства за звггний piK пор1вняно з планом за рахунок 
змши величини оборотних засоб1в i прискорення Тх оборотносл. 
Вихщж дан1 представлен! в таблиц! 43.

Табдиця 43
План Факт.

Обсяг реал!зованоТ продукци, тис. грн. 32 370 32 370
Середый залишок нормованих оборот
них засоб1в, тис. грн. 6474 6723

Задача 106. Визначити на ск'тьки вщсотюв зросте прибуток 
пщприемства в плановому poqi за рахунок прискорення оборотно- 
cii оборотних кошлв, якщо вщомо, що в базовому poqi реал13овано 
продукци на суму 12,5 млн грн., а затрати на и виробництво склали 
8,2 млн грн. У плановому роц! нам!чено збтьшити обсяг реал1зацн 
на 10%, а середы залишки нормованих оборотних 3aco6iB змен- 
шити на 1%, що становитъ 140 тис. грн.

Задача 107. Прибуток в!д реал з̂ацн продукци на швейн!й фаб- 
pnqj у базовому poqi склав 1 млн грн., при тому, що було peani30- 
вано швейних вироб!в на 4,2 млн грн. На наступний piK запланова- 
но збтьшити обсяг реал!заци на 2%. Середньор!чы залишки нор
мованих оборотних засоб!в базового року були рвними 400 тис. грн., 
а в плановому роц! передбачаеться Тх picT на 0,5%. Виясн!ть, як 
вплине змша оборотносл оборотних 3aco6iB на юнцев! результати 
роботи фабрики (прибуток).

Задача 108. Балансовий прибуток званого року становив по 
пщприемству 4 млн грн. при середньор!чый вартосл основних ви- 
робничих фонд!в 5,5 млн грн. i середньому залишку нормованих 
оборотних 3aco6iB 6,2 млн грн. У попередньому роц! середый за- 
лишок нормованих оборотних засоб1в був р1вним 6,45 млн грн. 
Оцжити вплив використання оборотних засоб!в на р!вень рента- 
бельносл виробництва у зв!тному poqi.

Задача  109. Обчислити суму вивтьнених оборотних засоб1в i 
величину прискорення Тх оборотносл у зв!тному роц|’ внаслщок 
скорочення тривалосл виробничого циклу вироб!в на 20%. Обсяг 
реатзованоТ продукци становив 2880 тис. грн., загальний норма
тив оборотних засоб1в 240 тис. грн., питома вага часткового нор
мативу оборотних засоб!в у незавершеному виробництв! у загаль- 
ному норматив! 4%.

Задача 110. Встановити змжу величини оборотних засо&в 
пщприемства за званий piK поменяно з планом, викликану збть- 
шенням обсягу реал1зованоУ продукци ! прискоренням оборотносл 
оборотних засобнв. Обсяг реал1зованоГ продукци запланований в 
сум'| 10 790 тис. грн., а за звпом склав 12 500 тис. грн., середн!й за- 
лишок нормованих оборотних засоб1‘в за планом р!вний 2158 тис. грн., 
за звггом — 2250 тис. грн.
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Тести для самоконтролю

1. Обороты фонди пщприемства -  це частина вироб- 
ничих фонд1в пщприемства, яка:

а) споживаеться повшстю в одному технолопчному циклц
б) пщлягае амортизаци протягом перюду корисного викорис- 

тання;
в) вщшкодовуеться з прибутку пщприемства;
г) переносить свою вартють на вартють готово! продукци за 

один виробничий цикл;
д) створюе належш умови для нормального протжання основ- 

них виробничих процеав.
2. 3 перелйчених елемекпв виберггь t i, котрй належать 

до оборотних фонд1в пщприемства:
а) готова продукщя на складах пщприемства;
б) сировина, матер1али, куповаш нашвфабрикати;
в) господарський швентар;
г) паливо;
д) нашвфабрикати власного виробництва;
е) rponioei кошти в розрахунках;
е) rponioei виплати за рацюнальну пропозищю;
ж) тара i тарш матер1али;
з) обладнання допом1жного виробництва.
3. На виробничо-технолопчну структуру оборотних 

фонд1в пщприемства впливають Taxi чинники:
а) чисельшсть промислово-виробничого персоналу пщприем- 

ства;
б) тривалгсть технологичного циклу виготовлення продукцй;
в) номенклатура продукци;
г) галузева приналежнють пщприемства;
д) характер виробництва;
е) pieeHb ф ондовщ дачц
е) умови забезпечення конкурентоспроможносп продукщ!.
4. Норма витрат матер1альних pecypcie визначаеться як:
а) середня норма витрат на одиницю продукщ! в попередньо- 

му перюдц
б) мипмальна величина витрат матер1альних pecypciB  на один 

вирШ;
в) гранично допустима кшьюсть спожитих сировини i матер1а- 

тв при виробницт одинищ продукци;
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г) величина споживання сировини i матер1ал1в, яка коливаеть- 
ся в межах встановленого кшьюсного штервалу.

5. Методами нормування витрат матер1альних ре- 
cypciB е:

а) аналпично-розрахунковий;
б) прямолшшний;
в) дослщно-виробничий;
г) пофакторний;
д) експертний;
е) звггно-статистичний.
6. Загапьну матер1алом1Стк|'сть продукцн можна обчис- 

лити за формулою:

а) Мм = Мв К,викор. матер. >

б) Мм

в) Мм

М3

Q ; 

Q .
м ч

г) Мм

д) Мм — N НВИТр.

7. Економн материальных ресурсов можна досягти, ви- 
користовуючи там джерела:

а) picT продуктивное^ пращ основних робггниюв;
б) збгпынення коефвдента вилучення готово! продукцн з оди- 

нищ перероблено! сировини:
в) зниження ваги вироб1в;
г) скорочення вшход1в, втрат, л1квщащя браку;
д) зменшення використання вщход!в;
е) використання вторинно1 сировини;
е) зменшення ваги виробничих робггнимв.
8. До фонд1в o6iry шдприемства належать:
а) продукщя, виробництво якох ще не завершене;
б) готова продукщя на складах пщприемства i та, що знаходи- 

ться в дорозц
в) roiiBKOBi i безгопвков! rpomoBi кошти шдприемства;
г) нашвфабрикати;

ш



д) запаси сировини i матер1ал1в;
е) деб1торська заборговашсть; 
с) rpomoei кошти в розрахунках.
9. Оборотиi кошти пщприемства складаються \з:
а) р1знищ тж оборотними фондами i фондами o6iry;
б) суми оборотних фощцв i готово*! продукцп на складах пщ- 

приемства;
в) суми оборотних фонда i фонда o6iry шдприемства;
г) суми оборотних фощцв i гот!вкових грошових копгпв пщ- 

приемства;
д) pi3HHai м1ж безпшвковими i гот1вковими грошовими кош- 

тами шдприемства та оборотними фондами.
10. Власт обороты кошти пщприемства -  це Ti, яю 

формуються за рахунок:
а) видшених пщприемству при його створенш грошових кош

т а ;
б) деб1торсько1 заборгованост!;
в) прибутку пщприемства;
г) державних дотацШ;
д) стшких пасита;
е) башавських кредита.
11. Норматив оборотних коитв  -  це грошовий вираз 

вартосп:
а) мипмальних запайв товарно-матер1альних цшностей;
б) максимально допустимих запас!в сировини i матер1ашв;
в) оборотних фощдв шдприемства;
г) готово! продукцп пщприемства;
д) оборотних фонд!'в i фонд1в o6iry пщприемства.
12. Нормуванню шдлягають таш елементи оборотних 

кош*пв пщприемства:
а) виробшлц запаси;
б) roTiBKoei кошти;
в) безгот!вков1 кошти;
г) грошов! кошти в розрахунках;
д) незавершене виробництво;
е) готова продукщя на складах шдприемства;
е) витрати майбутшх перюд1в;
ж) дебггорська заборговашсть.
13. За формулою Н = Д - Здн обчислюсться норматив 

оборотних кош*лв у:
а) запасах готово!* продукцп;
б) виробничих запасах;
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в) незавершеному виробництвц
г) витратах майбутшх перюд1в;
д) розрахунках.

14. Поточний виробничий запас утворюеться з метою 
забезпечення:

а) гпдготовки сировини до виробничого споживання;
б) доставки сировини вщ постачальника до споживача;
в) приймання i складування сировини;
г) безперебшного гтроцесу виробництва м1ж двома черговими 

поставками матер!альних ресурЫв.

15. Норматив оборотних кошлв у незавершеному ви- 
робництв1 обчислюеться за формулою:

ННзв Вд • ЗдН,

^НЗВ = Тц;

в) Н _ СР ' ТЦ ■ Кнз .
в) Ннзв--------- 360 ’

г) HjQg = Д Тпост.

16. Економ1чне значения оборотносл оборотних Крш- 
•пв пщприемства полягае в тому, що:

а) вщ не!* залежить забезпечешсть виробництва сировинно-мате- 
р1альними ресурсами;

б) вона впливае на pier продуктив ноет! пращ в основному ви- 
робництвц

в) вона визначас структуру основних фощцв пщприемства;
г) вщ не! залежить величина необхщних пщприемству грошо- 

вих кошт!в для здшенення процесу виробництва i peanbauii;
д) вона впливае на можливосп одержания кредилв.

17. Показниками оборотносл оборотних кошлв пщ- 
приемства е:

а) коефццент оборотност1;
б) коефщент екстенсивного завантаження обладнання;
в) коефщ1ент завантаження;
г) сум и вившьнених грошових кошлв;
д) тривалютъ одного обороту;
е) вщносна економ1я чисельносгп пращвник1в.
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18. За формулою —— обчислюсться:
Чюз

а) коефвдснт завантаження оборотних коитв;
б) коефодснт обороту по прийому;
в) коефвдснт оборотност} оборотних коитв;
г) темпи росту обсягу реал1зовано1 продукци;
д) тривалкггь одного обороту.
19. Тривалкггь одного обороту оборотних коитв  по- 

казуе:
а) на скшьки дшв прискорилась оборотшсть пор1вняно з по- 

передшм перюдом;
б) сюлыси дшв становить перюд М1’ж поставками товарно-ма- 

тер1альних цшностей;
в) скшьки дшв ще на реал1зацно готово’1 продукци й одержания 

грошових Konixie за mi;
г) тривалкггь одного обороту, у днях.
20. Прискорення оборотност! оборотних коитв на ста* 

дп o6iry забезпечуеться на основй
а) рацюнального використання матер1альних pecypcie;
б) впровадження прогресивжп техшки i технологи;
в) рацюнальноГ оргашзацй збуту продукци;
г) прискорення документообороту;
д) скорочення тривалосп виробничого циклу;
е) вдосконалення рекламно1 д1яльностц
е) дотримання плат1жноТ дисциплши.



Т е  м а 8
Ф1НАНСОВО-КРЕДИТН1 
ТА HEMATEPlAJlbHI 
РЕСУРСИ  
г и д п р и е м с т в А

Питания для теоретично! шдготовки

□ Поняття фшансових ресурЫв тдприемства, 
джерела Ух фшансування.

□ Внутршне i зовшшне фшансування шдприем- 
ства.

□ Кредит як важлива форма фшансування.
□ Оренда i л1зинг як спещальш форми довго- 

строкового фшансування.
□ Випуск та продаж акщй i облшацш як форма 

фшансування тдприемства.
□ Напрямки використання фшансових pecypcie 

тдприемства.
□ Поняття i склад нематер1альних pecypciB тд 

приемства.
□ Характеристика об’екпв промисловоУ власносп.
□ Об’екти, що охороняються авторськими та су- 

м1жними правами.
□ Нетрадищйт об’екти штелектуальноУ влас- 

HocTi.
□ HeMaTepianbm активи тдприемства.
□ Патента, свщоцтва, лщензй як форми юри- 

дичного захисту об’екпв штелектуальноУ влас- 
ност1.

□ Ощнка вартост1 й амортизацш нематер1альних 
актив1в
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КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

•финансов! ресурси пщприемства 
•програма фшансування 
•оренда 
•л1зинг
• Ытелектуальна власн1сть
• види ЫтелектуальноТ власносп
• винаходи 
•товарн1 знаки 
•сум1жн1 права оргаызацн
• комерц1йна таемниця 
•дисконтування 
•грошовий полк 
•лщенз!я
• патент

•орендна плата
• види л1зингу
• акц1я
• обл1гац1я
• нематер1альн1 ресурси пщ- 

приемства
• промислов1 зразки 
•авторське право
• рацюнал!заторство
• ноу-хау
•нематер1альн1 активи
• роялл
• пашуальна виплата

Основн1 теоретично-розрахунковг 
положения теми

OiHaHCoei ресурси пщ приемства -  це гро- 
шов! кошт и, яю е  в його розпорядж енж  i 
призначеш для зд|йснення поточних затрат  
i затрат по розш иреному вщтворенню, пла
теж! в з  BCix зо б о в ’язань та стимулювання 
прац1вниюв.

Фшансов1 ресурси також спрямовуються на розвиток i 
утримання об’екпв невиробничо! сфери, споживання, на- 
громадження, створення резервних фонд1в тощо.

Формування фшансових ресурЫв здшснюеться за раху- 
нок ряду джерел фшансування. Розр1зняють дв! групи дже- 
рел фшансування:

• власт кошти (внутршне фшансування);
•залучеш кошти (зовшшне фшансування).
ВнутрНинт называешься фшансування, якщо воно 

здшснюеться за рахунок к о п т в , одержаних вщ д1яльносп 
пщприемства (прибуток, амортизацшш суми, грошов! кош
ти, одерж ат вщ продажу майна, стшю пасиви). Початкове 
формування фшансових pecypciB вщбуваеться в момент 
створення пщприемства за рахунок статутного капиталу.
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Статутний каштал -  це майно шдприемства, створене за 
рахунок внеск1в засновниюв, величина якого регулюеться 
законодавством.

Зовтише фтансування -  це кошти, не пов’язаш з д1яль- 
нютю шдприемства. До них належать:

1) кошти, яю мо6’т1зуються 
на фшансовому ринку:

2) кошти, яю пщприемство 
одержуе в порядку 

перерозподту:

^
о  продаж акц'1й, обл1гац1й; *=> державы бюджетаi суб-
о  кредит; сидм;
о  операцн з валютою та ^  страхов! вщшкодування;

дорогоцшними металами; •=> фЫансов1 ресурси, идо
о  процента i дивщенди за надходять вщ галузевих

цЫними паперами iHmnx структур, acoqiaqw, кон
ел/итенпв. церне.

Важливою формою фшансування е кредит, тобто надання 
вэдповщних грошових сум у борг на певний час за вщювшну 
плату (процента). За рахунок кредипв розширюються фшан- 
coBi можливосп шдприемства, проте виникае ризик, пов’я- 
заний з необхщнютю повернення борпв i сплати проценте за 
кредит. Тому гадприемству слщ догримуватись оптимального 
сшввщношення м1ж власним капралом i кредитами.

KpiM грошових кредитив, пщприемство може використо- 
вувати майновий кредит, тобто передачу в борг нерухомос- 
Ti або iHmnx матер1альних цшностей. Тому таю форми ф ь 
нансування, як оренда i л1зинг, е спещальними формами дов- 
гострокового фшансування.

Оренда — засноване на договор! строкове i вщшкодоване 
володшня та користування майном.

В оренду можутъ бути передаю:
• земля та шип природш ресурси;
• структурн! шдроздши або пщприемство в цшому;
• окрем! бущвл!, транспорта! засоби, обладнання;
• iHmi MaTepianbHi цшносп.
Розрахунок MiDfc субъектами оренди ведешься у  формг 

орендног плати -  регулярних платеж!в орендодавачу за 
здане в оренду майно, яке використовусться протягом тер- 
м!ну оренди. Орендна плата включае в себе амортизащйш 
вщрахування вщ Baprocri орендованого майна i орендний
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процент (частина прибутку, недоодержана власником че
рез неможлив1сть використання орендованого майна; цей 
процент встановлюеться, як правило, на piBHi, не нижчому, 
шж банювський процент).

Переваги оренди:
• не вимагае вщ орендаря значних початкових швести- 

цш, пов’язаних з придбанням майна;
•ризик за моральне зношування орендованого майна 

(найчастше, устаткування) несе орендодавець.
Недолжи оренди: обмежуе шдприемницьку д!яльнютъ 

орендаря, оскшьки вш не е власником орендованого майна.
Дощльшсть оренди вимагае ретельного вивчення й об- 

Грунтування в кожному конкретному випадку.
Л1зинг -  оренда майна у кредитора, який придбав його з 

метою здач1 в оренду. Цей особливий вид оренди рухомого i 
нерухомого майна виробничого призначення фжсуеться у вщ- 
повщному договор! м1ж орецдодавцем (лессором) i орендарем 
(тзером). Объектами л1зингу найчастше е машини, обладнан- 
ня, транспорта! засоби, споруди виробничого призначення.

Розр1зняють л1зинг оперативный i фтансовий. Опера- 
тивний лЬинг передбачае надання л1зеру права користу- 
вання матер!альними цшностями лессора на термш к  пов- 
но1 амортизащ! з обов’язковим збереженням права власносп 
лессора на орендоване майно та його обов’язкове поверт 
нення. Орендш платеж! при оперативному л1зингу не йдуть 
в залж майбутньо1 куп!вл! об’екта л!зингу.

Фтансовий лЬинг передбачае придбання лессором 
майна на замовлення л!зера i передачу його л!зеру в корис- 
тування на терм!н, не менший, шж терм!н повноТ амортиза
ций з обов’язковою подальшою передачею права власносп 
на майно л!зеров!.

Амортизацшш вщэахування в pa3i оперативного л!зингу 
нараховуються лессором, а в раз! фшансового л!зингу -  л ь  
зером i використовуються ними на повне вщновлення на- 
даних в оренду основних фонд!в.

Важливою формою фшансування пщприемтсва е випуск 
цшних nanepiB -  акцт та облггацт.

А кщ я — це цшний nanip, який засвадчуе право його влас- 
ника на частку майна i прибутку акцюнерного товариства. 
Випуск i реал!защя акц!й дае можлив!сть пщприемству мо- 
б!л1зувати для щлей !нвестування значш суми кап!талу.

Акци можуть бути шенними та на предуявника, прос- 
тими та привтейованими.
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0 6 ir шейных акция фксуеться у книз1 реестрацй* акцш, ку
да вносяться вщомосп про колену 1менну акцно, власника ii, 
час придбання акци, юлыасть таких акцш у кожного акгцонера.

Стосовно акцш на пред’явника у книз! рееструеться i'x 
загальна кшыасть.

IJpocmi акци дають право учасп в управл1нш акцюнерним 
товариством, але не гарантують певного р1вня дивщещцв.

Прившейоваш акци забезпечують власников1 одержания 
фшансових дивщещив, а також прюритетну участь у розпо- 
д ш  майна акцюнерного товариства у pa3i його лквщацй*. 
Праге власники зазначених акцш не мають права брати 
участь в управлшш товариством, яюцо iHuie не передбачено 
його статутом. Привитейоваш акцй' не можуть бути випущеш 
на суму, яка перевищуе 10% статутного фонду акцюнерного 
товариства (або imiiy законодавчо обмежену частку).

(Жлйгащя -  кредитний щнний nanip, який пщтверджуе 
внесения грошовоУ суми i зобов’язання повернута номь 
нальну варт1сть цього цшного папера в передбачений тер- 
мш з виплатою фкеованого процента. Виручка вщ продажу 
облкацш не належить до власного капггалу пщприемства.

Цшш папери, що випускаються пщприемством, поетш- 
но перебувають в o6iry, продаються i купуються за ринко- 
вим курсом.

Курс акщй (Ка) залежить вщ становища пщприемства на 
ринку, фшансово’1 стабшъносп, рентабельности величини 
дивщещцв, перспектив розвитку тощо:

де Да -  величина дивщенду на одну акщю;
R -  ставка дисконта (р1вень позичкового проценту), %.
Ставка дисконта може бути р1зною для простих i привь, 

лейованих акцш.
Курс облггацт (К^л) визначасться i3 врахуванням обме- 

ження величини доходу, одержуваного и власником, у 4aci, 
i наступного вщшкодування номшальжм вартосп облкацпУ

де Т -  перюд часу до моменту погашения облиацш, рок1в; 
Добл -  р1чний дохщ вщ облиаци, грн.;
Вобл -  номшальна вартють облкацп, грн.

Ка = • 100, грн..
R
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Нематерйальш ресурси пщприемства -  це 
складова частина потенцбалу пщ приемства, 
яка за б езп еч у е  економ 1чну корпеть протя- 
гом тривалого перю ду i м ае ту особлив1сть, 
що в них вщеутня матер(альна основа зд о -  
бування дох  о д  i в та не визначеш м ай бутт
p 0 3 M ip H  ЦИХ ДО Х О Д1В .

За походженням нематер!альш ресурси виникають або 
завдяки новим ушкальним знаниям або у зв’язку з рщюстю 
pecypeie. Використання таких pecypcie або робить Ухшх 
власниюв единим виробником продукщУ, або забезпечуе 
зменшення витрат проти шших виробншав.

Поняття нематер1альних pecypcie фактично ототожню- 
еться з поняттями об’екпв штелектуально!’ власносп, яю 
можуть включати:

Об’екти промислово! власности До них належать:
• винаходи, об’ектами яких можуть бути продукта (при

строй речовини, штами мжрооргашзм!в) та способи i*x 
одержания;
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• Kopuciii м одель объектами яких е конструктивне вирь 
шення пристрою або його складових частин;

• промислов1 зрозки -  нове художньо-конструктивне ви- 
piiueHwi вироб1в, коли досягаеться едшсгь техшчних та есте- 
тичних властивостей;

• товары знаки та знаки обслуговування -  оригшальш 
позначення, за допомогою яких товари i послуги одних ви- 
робниюв вщлзняються вщ однорщних TOBapiB i послуг ш- 
ших виробниюв; головне завдання товарного знака полягае 
в щентифжащ! товару та його виробника на ринку. Товар- 
ний знак при цьому виконуе двх функцй: реклама товару i 
гарантування його якосп;

• (fripMoei найменування -  це стале позначення шдпри- 
емства або особи, в\д iMeHi яко*! здшснюеться виробнича 
та iHnia д1яльнють; використовусться для розшзнавання 
пщприемств серед imunx. На вщмшу В1д товарних знаюв, 
як\ дозволяють щентифжувати конкретш товари даного 
шдприемства, ф1рмове найменування вказуе на шдпри- 
смство як таке без посилання на товар чи послугу i харак- 
теризуе репутацш  i становище шдприемства на ринку в 
цшому.

2. Об’екти, що охороняються авторським та сум1ж- 
ними правами -  це твори науки, лтератури i мистецтва 
незалежно eid lx обсягу, жанру, призначення, мети ство- 
рення, ят можутъ icnyeamu в писъмовш, уснт, образо- 
творчт та об'смно-просторовт формах.

Авторським правом захищаються також комп’ютерш 
програми, бази даних, мжросхеми.

Авторське право не поширюеться на офщшш докумен
та, державш символи та знаки, твори народно! творчосп, 
об’екти промисловоУ власнос™, твори, для яких закшчився 
TepMiH дп авторського права.

Сумикш права -  це права, яю примикають до авторсь
кого права i е похщним вщ нього. Сум1жш права належать 
до нематер1альних об’ект1в i подшяються на три види:

1) права виконавц1в;

2) права виробниюв фонограм;

3) права орган'1зац т мовлення.
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3. Нетрадицшм об’екти ттелектуальноТ власноспи -  
це результата творчо'1 д1яльносп людини, як\ не належать 
до перших двох складових об’екпв штелектуально’1 влас- 
HOCTi, а саме:

• рацюнал1заторсък1 пропозицп -  це техшчне виршен- 
ня, яке е новим i корисним для шдприемства, для якого во- 
но подано; це можуть бути пропозищ!* щодо вдосконалення 
використовувано! технжи, cnocoGie контролю, спостере- 
ження, доошдження тощо; рацпропозищя мае так звану 
«мюцеву новизну» незалежно вщ того, чи дане оргашзацш- 
не, техшчне р1шення використовуеться дешде;

• «ноу-хау» -  це знания чи досвщ техшчного, оргашза- 
цшного, виробничого i економ1чного характеру, що можуть 
бута практично використаш i принести власников1 певш 
переваги, об’ектами «ноу-хау» е поЫбники, порадники, ре
цепта, формули тощо, а також незапатентоваш винаходи; 
важливою ознакою «ноу-хау» е конфщенцшний характер 
тих знань та досвщу, на здобування яких тдприемство, як 
правило, витрачае значш кошта i час;

•комерцтна таемнищ -  це ведомое™, безпосередньо 
пов’язаш з д!яльшстю шдприемства, розголошення яких 
може завдавати шкоди його штересам; комерцшну таемни- 
цю становить сукупнють науково-техшчно1, виробничо-гос- 
подарськоТ та фшансово-економ1чно1 шформаци про д!яль- 
Hicib пщприемства.

Нематервальт активы -  це права власностй i 
захист доступу до  нематер1альних pecypcie  
шдприемства та Тх використання в господар- 
сьюй д|'яльност1 з  метою одержання д оходу .

До складу нематер1алъних активгв включаютъея:
1) права, що з’являються внаслщок володшня шдприем- 

ством патентами на винаходи, корисш модели промислов! 
зразки; евщоцтвами на знаки на товари i послуги, ф1рмове 
найменування;

2) права, що виникають внаслщок володшня шдприем- 
ством об’ектами авторського права та сум1жних прав;

3) права на використання на шдприемств1 нетрадищй- 
них об’екпв штел ектуалыioi власносп;

4) права на користування земельними дшянками i при- 
родними ресурсами;

5) монополий права на використання рщкюних pecypcie;
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6) права, що з ’являються внаслщок укладання з шшими 
суб’ектами лщензшних угод на використання об’екив ште- 
лектуальноУ власность

Юридичний захист об’екпв штелектуальноУ власност1 
полягае в заборош використання нематер1альних актив!в 
без дозволу Ухнього власника або Ух пщробки.

Право власност! на винаходи, корисш модел1 та промис- 
поы зразки засвщчуеться патентами.

П атент -  виданий державним органом (патентним ведом
ством) охоронний документ, який шдтверджуе право його 
власника на вщповщний об’ект промисловоУ власность

ПАТЕНТ 
ЗАБЕЗПЕЧУС 

ЙОГО 
ВЛАСНИКОВ1

i T '

викпючне право використовувати 
винахщ на св'|й розсуд; 
право забороняти жш им особам 
використовувати винах'щ без до
зволу власника;
можлив'ють передавати на п‘|дстав1 
договору право власносп на ви- 
нахщ;
право дати будь-який д о зв т (ni- 
ценз1ю) на використання винаходу 
на п1дстав1 л1ценз1йн01 угоди та iH.

В pa3i порушення прав патента власника, вш може при- 
мусово через суд стягувати компенсащю збитюв.

Правова охорона 3HaiciB для товар1в i послуг, ф^рмових 
найменувань здшснюеться на шдстав! Ух державноУ реест- 
раци, результатом якоУ е видача вщповщного свгдоцтвси

Це свщоцтво забезпечус власников! виключне право 
користуватися i розпоряджатися знаком на свш розсуд; 
право забороняти шшим особам використовувати знак без 
дозволу власника; право дати шшш oco6i дозвш (лщен- 
3iio) на використання знака на шдстав! лщензшного дого
вору.

Власник такого свщоцтва мае право поряд 3i знаком про- 
ставляти попереджувальне маркування, яке вказуе на те, що 
даний знак зареестрований в УкраУш.

Передача права власност1 на використання нематер1аль- 
них pecypciB шшим суб’ектом здшснюеться у форм1 лщен- 
зшноУ угоди -  договору, згщно з яким власник нематерь 
ального ресурсу (nineroiap) передае шшш oco6i (лщенз1ату) 
лщензйо на використання своУх прав на патента, товарн! 
знаки тощо.
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Лщензкя -  це дозвш на використання нематерianbHoro 
ресурсу протягом певного TepMiHy за обумовлену винаго- 
роду.

1снуе кшька вщцв лщензш залежно вщ TepMiHy ix дп, 
повноти використання, повноти шформацн тощо.

На практищ використовуються кшька вщцв розра- 
хунюв за лщенз!1, найбшьш поширеними з них с:

•роялгт  -  перюдичш вщрахування протягом дп лщен- 
зшно! угоди; вони встановлюються у вигляд! фшансових 
ставок до обсягу чистого продажу, до соб1вартосп вироб- 
ництва, в розрахунку на одиницю лщензшноУ продукцп;

• пашуалъна выплата — фактична цша лщензп, однора
зова винагорода за право користування об’ектом лщензш- 
Hoi угоди; и величина не залежить вщ майбутшх обсяпв 
виробництва та збуту лщензшно? п р о д у к т .

Лщенз1ару в рахунок оплати за лщенз1Ю може бути пере
дана частина цшних nanepiB (акцш) лщенз1ата, а також мо
же використовуватись такий вид розрахунюв, як взаемний 
o6MiH лщенз1ями, досвщом, знаниями.

Оскшьки нематер1альш активи е неуречевленою части- 
ною майна пщприемства, то ix оцтка мае свою специф1ку \ 
складнють, обумовлену:

S  р!зномаштшстю об’еютв штелектуально!' власностл, 
кожен з яких за законом мае бути оригшальним;

S  р1зними способами УхньоУ появи на пщприемствц
S  р1зними формами YxHboro практичного використання 

на тдприемствц
S  iMOBipHicHHM характером отриманих результата 

ощнки.
Згщно з м1жнародними стандартами ощнки майна (МСО), 

як\ набрали чинносп з 1994 року, використовують три ос- 
новних пщходи до визначення вартост1 окремих об’екта  
штелектуальноУ власносп та нематер1альних актив1в:

I. ВИТРАТНИЙ, який полягас в розрахунку витрат на &дтворення 
нематериальных anmueie / мае таю р1зновиди:

«=> метод початкових витрат (варлсть нематер1ального активу 
визначаеться за бухгалтерською звггн'ютю гйдприемства за юлька 
останн'1х роюв);

метод вартосл зам1щення (максимальна варлсть нематерь 
ального активу визначаеться мЫ1мальною цжою придбання активу 
аналопчноТ корисноТ або споживчоТ вартосл);
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^  метод виновно! вартосл (найбтьш  прийнятний метод, за 
яким вщновна варлсть нематер1ального активу визначаеться як 
сума витрат, необхщних для створення новоТ точно!' копи оцшюва- 
ного активу).

II. ПРИБУТКОВИЙ П1ДХ1Д выходить з припущення, що еконо- 
м/чна ц/'ннють конкретного нематер1ального активу на поточ
ный момент обумовлюеться розм1ром doxodie, ям спо&вають- 
ся отримати eid цього активу в майбутньому:

^  метод каттал1зацн прибутюв;
о  метод дисконтування майбутых грошових потоюв (чистий 

прибуток вщ використання об’екта i величина амортизацм цього 
об’екта).

III. РИНКОВИЙ П1ДХ1Д реашзуеться за допомогою:

^  методу пор1вняльного анал1зу продажу (пор!вняння об’екта \н- 
телектуальноТ власносл з варлстю аналопчних об’еклв, яю були 
реал1зоваы на ринку);

^  метод звтьнення вщ роялл (мае за основу умовне припу
щення, що жтелектуальна власнють пщприемства йому не напе- 
жить, а додатковий прибуток вщ и використання е частиною вируч- 
ки, яка мала б бути виплачена у вигляд! роялл власников1 ц1еУ 
ттелектуальноТ власносл).

Згщно з Нацюнальними стандартами бухгалтерского 
облику в УкраУш (положения (стандарт) бухгалтерского 
обл1ку 8) придбаш або створеш neMamepimbni активы зара- 
ховуються на баланс тдприемства за  nepeicnow вартютю. 
Вона складаеться з щни придбання, мита, непрямих подат- 
к\ъ, що не пщлягають вщшкодуванню, та шших витрат, 
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведен
иям до стану, в якому вш придатний для використання за 
призначенням.

Цим же положениям регулюеться визначення первюноУ 
BapTOcri нематер1ального активу в раз1* його одержания пщ- 
приемством у результат! обмшу, безоплатного отримання, 
внесения до статутного каштану шдприемств та iH.

Нематер1альн1 активи пщприемства пщлягають аморти
заци. Нарахування амортизацп здшснюеться протягом тер- 
MiHy lx корисного використання, який встановлюеться пщ- 
приемством, але не бшьш як 20 роюв. Вщповщно до цього 
TepMiHy встановлюються норми амортизацшних вщраху- 
вань.
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Задача 111. Акцюнерне товариство прийняло р|щення про 
випуск акц'|й на суму 1 млн грн. в обсяз|' 20 тис. акцм. Встановле- 
ний розм1р дивщенд1в на акцп 10%. Р1вень позичкового процента 
12%. Обчислити ринковий курс акцп i суму виплачених акцюнерам 
дивщенд1в.

Задача 112. НомЫальна вартють акцп 100 грн. PieeHb позич
кового процента 10%. На кожну просту акщ'ю акцюнери отримують 
22 грн. дивщенд‘|в. Визначити, на сюльки вщсотюв ринкова варпсть 
акцп в|др1зняеться вщ ном1нальноУ.

Задача 113. Пщприемство реал1зувало серед своТх пращвни- 
юв обл1гаци, номжальною варлстю 100 грн. Термш погашения об- 
л1гацм мае наступати через 6 рок'ю. Кожному власников1 гарантова- 
ний р1чний дох'щ вщ обл'1гацм в cyM i 8 %  н номжальноТ вартосп. Ставка 
дисконта 6%. Встановити ринковий курс реал!зованих обл|'гац'|й.

Тести дпя самоконтролю

1. Фшансов! ресурси пщприемства -  це:
а) npeMiajibHi виплати пращвникам за виконаш (результата) ро

бота;
б) кошта, приз начет для придбання цшних nanepie, шших 

суб’екпв господарювання;
в) кошти, спрямоваш на поточш витрати, затрата на розши- 

рення вщтворення i виконання фшансових зобов’язань;
г) rpomoBi кошти на розрахунковому рахунку пщприемства;
д) кошти, вкладеш в невиробничу сферу шдприемства.
2. До джерел внутр1шнього фжансування належать:
а) rpomoei кошти, одержан! вщ продажу майна;
б) прибуток;
в) дивщенди за придбаними акшями;
г) cTiihci пасиви;
д) амортизацшш вщрахування;
е) орендна плата.
3. Стшкими пасивами пщприемства е:
а) довгостроков1 кредита;
б) амортизащйний фонд;
в) заборговашсть по заробггтй плате,
г) заборговашсть по вщрахуваннях в бюджет i позабюджетш 

фонди;
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д) roTiBKoei кошти пщприемства;
е) фонд нагромадження;
е) заборговашсть по розрахунках з постачальниками.
4. Зовшшне фшансування -  це кошти, ям:
а) 1нвестуються шоземними громадянами або ф1рмами;
б) не пов’язаш з д!яльшстю пщприемства;
в) кошти Держбюджету;
г) внески cniвзаснов ниюв до статутного фонду.
5. 3 перел1чених виберггь i i  кошти, ям мобт1зуються 

шдприемством на фшансовому ринку:
а) доходи вщ продажу акщй пщприемства;
б) неперерахован1 до пенайного фонду rpoinoei кошти;
в) дивщенди по акщях шших пщприемств;
г) доходи вщ продажу частини валютних pecypcie пщприем

ства;
д) грошовий екв1валент майнового внеску до статутного фон

ду пщприемства.
6. В порядку перерозподшу пщприемство може одер- 

жати там rpoiuoei кошти:
а) заборговашсть вщ покупщв продукщ*1 пщприемства;
б) виплата страховки за руйнування шженерно-техшчноТ спо- 

руди;
в) бюджетна субсидш на випуск продукцп дитячого асорти- 

менту;
г) проценти на каштан у депозитних рахунках;
д) rpomoei кошти галузевого мшютерства.
7. Важливгсть дотримання оптимального сшввщнон 

шення мйж власним кашталом пщприемства i кредитами 
диюуеться такими обставинами:

а) необхщшетю оновлення основних фонд1в;
б) своечасшстю виплати заробггноУ плати;
в) розширенням ф1нансових можливостей пщприемства;
г) неспроможнютю платити надто велша борги;
а) втратою дов1ри iHBecTopie;
е) необхщшетю розширення невиробничо! сфери пщприем

ства;
е) високим ризиком, що пов’язаний 3i сплатою кредитив i про- 

ценпв за них.
8. Оренда як форма довгострокового фшансування -  

це:
а) безоплатна передача шшим суб’ектом матер1альних цшнос- 

тей для ix використання;
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б) засноване на договор! строкове i вщшкодоване володшня та 
користування майном;

в) продаж майна у кредит;
г) вщшкодування вартосп основних засоб1в, придбаних в ш- 

ших суб’еклв господарювання, частинами.
9. Орендна плата включае:
а) амортизацшш вщрахування вщ вартост1 орендованого 

майна;
б) лшвщацШну вартють орендованого майна;
в) орендний процент;
г) податок на додану вартють.
10. Переваги оренди полягають у такому:
а) не вимагае вщ орендаря значних контв, пов’язаних з при- 

дбанням певних об’еклв;
б) орендар не е власником орендованого майна;
в) ризик за техшко-економ1чне старшня орендованого майна 

несе його власник;
г) орендар використовуе орендоване майно на свШ розсуд.
11. Ш зинг-це:
а) оплата борпв пщприсмства часткою власного майна;
б) дольова участь пщприсмства у придбанш об’скга нерухо- 

Mocri;
в) використання майна пщприсмства пщ заставу;
г) особливий вид оренди рухомого i нерухомого майна у кре

дитора, який придбав його з метою здач1 в оренду.
12. Якщо шдприемству передаеться право користу

вання майном протягом термшу його повноТ амортизаци 
i3 обов’язковим його поверненням власников!, то така 
операщя називаеться:

а) ф̂ нансовий л1зинг;
б) взасмозал1к;
в) оренда з викупом;
г) оперативний л1зинг.
13. Фшансовий л1зинг передбачае:
а) обов’язкову передачу права власносл на орендоване майно 

л1зеру;
б) передачу майна л1зеру на термш, не менший, шж термш 

повноУ амортизащУ;
в) нарахування амортизащУ на орендоване майно лессором;
г) нарахування амортизащУ на орендоване майно л1зером;
д) орендш платеж! не йдуть в залш майбутньоУ кушвл1 об’екта 

л1зингу.
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14. До цшних nanepiB, випуск яких е формою фшан 
сування пщприсмства, належать:

а) векселе г) боргов! зобов’язання;
б) обл1гаш7; д) патенти.
в) акцп;
15. Акцп можуть бути;
а) простими;
б) {менними;
в) ушверсальними;

г) на пред’явника;
д) ринковими;
е) прившейованими.

16. Курс акци обчислюються за формулою:

а)
Д а~В а

R
- 100; в) Д а  • * .

100 ’

б) . 100; г) Ва R ■ 100.
R Д а

17. Обл1гацйя -  це кредитний цшний nanip, який харак
теризуемся:

а) виручка вщ и реал1зацп с власним капралом пщприсмства;
б) пщтвердження внесения номшальноГ грошовоУ суми;
в) тдтверджуе зобов’язання повернути номшальну вартють 

цього цшного папера;
г) термши погашения обл1гащй не визначенц
д) передбачас виплату фшансового процесу.
18. Частина потенщалу пщприсмства, яка характерна 

зуеться вщсутшстю материально! основи здобування 
доход1в i невизначежстю po3Mipie цих доходйв, назива- 
еться:

а) кредитними ресурсами;
б) нематер1альними активами;
в) безптвковими грошовими ресурсами;
г) нематер1альними ресурсами;
д) патентами.

19. За походженням нематер1альн! ресурси виникають 
завдяки:

а) pijucicHocri pecypcie;
б) зменшенням шдивщуальних витрат на виробництво;
в) ушкальним знаниям у будь-якш формц
г) наближенню споживач1в до виробншав продукцй;
д) близькоеп родовищ корисних копалин.



20. Об’екти жтелектуальноУ власностй вкпючають:
а) лiцeнзiйнi угоди;
б) свщоцтва про державну реестращю;
в) об’екти промисловоУ власносл;
г) об’екти, що охороняються авторським та сумюними правами;
д) рацюнал1заторськ1 пропозицй';
е) «ноу-хау»;
е) комерщйш таемнищ.
21. Нове художньо-конструктивне вир1шення виробу, 

в якому досягаеться едшсть техшчних i естетичних вла- 
стивостей, називаеться:

а) винаходом;
б) корисною моделлю;
в) товарним знаком;
г) промисловим зразком;
д) еталоном.
22. ToeapHi знаки i знаки обслуговування -  це:
а) оригшальш позначення для вир1знення на ринку Toeapie i 

послуг одних виробниюв вщ однорщних товарiв i послуг шших 
виробншав;

б) знаки для щентифжацн товару та його виробника на ринку;
в) знаки, що характеризуютъ репутацно i становище шдпри- 

емства в цшому;
г) знаки, що вказують на вщповщнгсть товару встановленим 

стандартам.
23. Серед перел'1чених об’екпв виберпъ Ti, яю охоро

няються авторським правом:
а) товарний знак гйдприемства по виробнищву безалкоголь

н а  напоУв;
б) нова конструкция дитячоУ 1грашки з дистанщйним керуван- 

ням;
в) розпорядження мера мюта про п1дготовку до святкування 

дня мюта;
г) представлений у видавництво рукопис навчального noci6- 

ника;
д) Ha6ip шюстрашй до нового видання «Букваря»;
е) виступ KepiBHHxa гадприемства в мюцевШ npeci.
24. Носйями сумюних прав як нематер1апьних об’ектю 

можуть бути:
а) студ1я звукозапису;
б) видавництво;
в) обласна телерадюкомпанш;
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г) в1ддщ архиектури;
д) виконавець нового музичного твору;
е) композитор.
25. До нетрадицмних об’ехпв мтелекгуальноТ влас- 

Hocii належать:
а) «ноу-хау»;
б) ф1рмов1 найменування;
в) рацюнатизаторсьм пропозидо;
г) комерцшна таемниця;
д) винахщ.
26. Техшчне ршення, яке е новим i корисним для п№  

присмства незалежно вщ його використання дешде, 
зиваеться:

а) промисловим зразком;
б) корисною моделлю;
в) новою технологию;
г) ращонал!заторською пропозищею;
д) «ноу-хау»;
е) шноващями.
27. Нематер1альж активи -  це:
а) права власносп i захист доступу до нематер1альних pecypcis 

пщприемства та використання цих прав з метою одержания доходу;
б) р!зновид нематер!альних pecypcie;
в) об’екти штелектуалъно1 власносп, що захищеш авторськи- 

ми правами.
28. До нематер!альних активов належать права, що 

виникають внаслщок:
а) володшня патентами i свщоцтвами;
б) володшня пщприемством основними виробничими фондами;
в) володшня об’ектами штелектуальшн власносп;
г) користування земельними ддлянками та природними ресур

сами, в тому чисти рщктсними;
д) володшня акщями шших акщонерних товариств;
е) укладення з шшими суб’ектами лщензшних угод на вико

ристання об’скттв штелектуальнох власносп.
29. За допомогою патенлв засвщчуеться право на:
а) промислов1 зразки;
б) винаходи;
в) товарш знаки;
г) ф1рмов1 найменування;
д) корисш моделц
е) Hoei художш товари.
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30. Передача права власносп на використання нема- 
терйальних pecypcie здшснюеться у форм!:

а) видач1 державного дозволу;
б) видач1 сертифката;
в) лщенэШно* угоди i видач1 лщензп;
г) видач1 патенту.
31. Роялт! -  це:
а) грошовий noiiK як чистий прибуток..шдш)иемства разом з 

амортизацшними вщрахуваннями;
б) вщрахування на сощальш заходи;
в) плата за лщензпо у виглядо перюдичних в1драхувань протя- 

гом до лщензшноУ угоди;
г) одноразова винагорода за право користування об’ектом ль 

цензШноУ угоди.
32. Попереджувальне маркування на товар! поряд з 

товарним знаком вказуе на те, що:
а) товар в Украли випускаеться вперше;
б) товар виготовлений за лщенз!ею;
в) товар вщповщае м1жнародним стандартам серп ISO -  9000;
г) товарний знак зареестрований в Украли.
33. Зпдно з м1жнародними стандартами оцшки майна 

основними пщходами до оцжки об’еклв штелектуально! 
BnacHocTi е:

а) ринковий; г) витратний;
б) маркетинговий; д) пор1вняльний;
в) виробничий; е) прибутковий.

34. Фврмове найменування -  це:
а) стале позначення шдприемства, в1д iMem якого здШснюеть- 

ся виробнича та imna дояльшсть;
б) назва ф1рми, яка може зм!нюватись i3 змшою оргашзацШ- 

но-правово1 форми и юнування;
в) позначка, яка ставиться на кожшй о диниш виробу пщпри- 

емства.
35. Норми амортизаци нематер!альних активйв вста- 

новлюються, виходячи !з:
а) нормативних документе, де вони чпко визначею i зафшсо- 

ваш;
б) TepMiHy корисного використання нематер1ального активу;
в) 10-pi4Horo TepMiHy використання нематер1ального активу;
г) нормативного терм1ну використання нематер1ального ак

тиву.
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"Те м а 9

ВИРОБНИЧ1 Ж ВЕСТИЦН
шдприемствд

Питания для теоретично! тдготовки

□ 1нвестицн та 1нвестицшна д!яльшсть пщприем- 
ства.

□  Види 1нвестищй, Тх характеристика.
□ Поняття виробничих iHBecmuifi (кашталовкла- 

день), Тх склад.
□ Структура виробничих [нвестищй пщприемства.
□  Розрахунок потреби у виробничих 1нвестицшх.
□ Джерела фшансування виробничих 1нвестицш.
□ Формування та ощнка швестищйноТ стратеги 

пщприемства.
□ Ощнка економ1чно1 ефективноси виробничих 

1нвестицШ.
□ Основш чинники пщвищення ефективносп ви- 

користання кашталовкладень шдприемств.
□ Ризик в 1нвестищйнш дгяльносп гадприемства.
□ Каштальне бущвництво як cnoci6 реал1зацп ви

робничих 1нвестицш пщприемства

&-Г КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
• iH вести цп
• Ывестицмна дояльнгсть пщ- 

приемства
• фжансов1 швестицп
• реалыл швестицм
• eanoei KaniTanbHi вкладення 
•чиси KaniTanbHi вкладення
• Ыновацмы жвесгицп
• iHTeneKTyanbHi жвестицн

• прями i непрям! швестицп
• структура швестицм
• власн1 кошти пщприемства
• позичков! жвестицмш кошти
• залучен жвестицн
• жвестицшна стратепя пщ

приемства
• абсолютна ефективн'юъ Kani- 

тальних вкладень
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ft-* КЛЮЧ0В1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
•  пор'|ВНяльна ефективн'ють ка- 

ппальних вкладень
•  приведен! витрати 
•ч и ста  тепер|'шня варлсть
• Ыдекс доходносл Ывестицм 
•внутрилня норма рентабель-

Hocrri 1нвестиц1й

•  перюд окупносл Ывестицм
•  кат'тальне буд1вництво 
• забудовник
•  пщрядний споаб буд1вництва
•  госпрозрахунковий cnoci6 бу- 

д1вництва
•  титульний список

Основн1й теоретично-розрахунков! 
положения теми

Значну частину у склад1 pecypcie тдприемства станов- 
лять швестицшш ресурси. 1х формування, використання i 
поповнення регулюеться чинним законодавством УкраУни, 
зокрема Законом УкраТни «Про швестицшну д1яльшсть».

У цьому законе швестици визначаються як 
сукупшсть ycix вид1в майнових та штелекту- 
альних ценностей, що вкпадаються в об’екти 
тдприемницько! деяльносл, в результате яко! 
створюеться прибуток (дох1д) або досяга- 
еться сощальний ефект.

До названих цшностей можуть належати:
• кошта, quibOBi башавсыа вклади, nai, акцп, iHmi цшш 

папери;
• рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устат- 

кування, iHmi матер1альш цшносп);
• сукупшсть техн1чних, технолопчних, комерцшних та 

шших знань, оформлених у вигляд1 технолопчно! докумен- 
Tauil, навичок, виробничого досвщу, необхщних для орга- 
шзацд того чи шшого виду виробництва, але не запатенто- 
ваних («ноу-хау»);

• права користування землею, водою, ресурсами, будин- 
ками, спорудами, обладнанням, а також iHmi майнов1 права;

• iHmi цшностг
Юридичш та ф1зичш особи, як\ здшснюють вкладання 

капралу (швестування) у згаданих вище формах цшностей, 
називаються ш весторами.
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1нвестицшна Д1яльшсть тдприемства -  це 
сукупшсть практичних дш швесторвв та 
учаснимв щодо здшснення швестицш для 
одержания доходу або прибутку.

Основною метою швестицшноУ д1яльност! е забезпечен- 
ня ефективного здшснення швестицшноУ стратепУ шдпри- 
емства, яка досягаегься шляхом реал1заци таких завдань:

1) досягнення високих темшв економ1чного розвитку шд- 
приемства;

2) максим1защя доход1в (прибутюв) вщ швестищйноУ 
д!яльноеп;

3) мипмнащя швестицшних ризиюв;
4) забезпечення фшансовоУ стшкосп та платоспромож- 

HOCTi тдприемства.

ВИДОВИЙ СКЛАД 
1НВЕСТИЦ1Й ЗА 

ОКРЕМИМИ 
ОЗНАКАМИ

фжансов1

реальы

прям1
непрям!

KopoTKOCTpoKoei 
середньостроков1 

• flOBrocTpoKoei

приватн!
державн‘1
1ноземн1
cninbHi

Ф ш ансов1 швестицп -  це використання катталу для 
придбання облшацш, акцш, шших цшних nanepiB, що ви- 
пускаються державою або шдприемствами. В умовах рин- 
ковоУ економ1ки найбыьш поширеним видом фшансових 
швестицш е кушвля акцш з метою одержания доходу у ви- 
гляд1 дивщецщв, хоча також використовуеться швестуван- 
ня у спещальш цшьов! банювсью вклади, депозита та ш.

Р е а л ь т ш в е с т и ц н  -  це вкладення капггалу у pi3Hi сфе- 
ри народного господарства з метою вщгворення реальних 
матер!альних (будинки, споруди, обладнання, передавальш 
пристроУ) i нематер1альних (техшчна, технолопчна, науково- 
практична документащя, патента, лщенз1У, ноу-хау) актив1в
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шдприемства. Taxi реальшшвестицп називаються виробни- 
чумщ оскшьки вони спрямоваш у виробництво, але часпше 
ix називають просто каттальними вкладеннями.

У склад! реальних швестицш часто видитяють Ынова- 
цтм  та ттелектуалът швестицп, спрямоваш вщповщно 
на вкладення у нововведения або об’екти штелеклуально! 
власностп

Зупинимось дoклaднiшe на характеристик реальних щ- 
вестицш шдприемства.

Прям» швестицп -  це вкладення кашталу в певш об’екти 
самим швестором без учасп фшансових посередниюв;

Непрям! ш вестицп -  передбачають участь в 1нвести- 
цшному nponeci р13ного роду фшансових установ (банюв, 
фощцв) як посередниюв.

KopontKocmpoKoei твестицп, як правило, здшснюються на 
термш вщ деюлькох мюящв до декшькох роюв (близько 3 р.); 
середньостроков1 охоплюють термш 3-10 роюв; довгостроко- 
ei мвестици здшснюються на термш бшыи шж 10 роюв.

Приватм мвестици здшснюються окремими особами 
або фирмами недержавно1 форми власность

Державм мвестици фшансуються з державного або мю- 
цевих бю джета, вони е стабшьншшми, н1ж приватш, i ма- 
ють бшыний термш окупност!.

1ноземн1швестицп -  це Bci види цшностей, що вклада- 
ються шоземними швесторами в об’екти швестищйно! 
д!яльност1 в Укра'нп.

С ш льним и е швестицл у вигляд1швестицшних серти- 
ф ж ата, яю випускаються в o6ir швестицшними компашя- 
ми, ф!рмами або фондами.

Отже, виробнич! швестицп (каштальш вкла
дення) -  це кошти, що направляються на 
розширення вщтворення основних фонд!в 
та об’екта соц1ально'| шфраструктури пщ- 
приемства. Вони складаються i3 затрат на 
реконструкщю, розширення, техжчне пере
оснащения Д1ючих та спорудження нових 
пщприемств, замшу основних фондвв, що 
вибули.

Розр1зняють eanoei та uucmi каштальш вкладення пщпри- 
емства. Валов! каш таловкладення -  це загальна сума ви- 
трат капггалу на просте i розширене вщтворення основних
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фощцв та об’ею1в сощально? шфраструктури шдприем- 
ства.

Ч и с п  капггаловкладення — це витрати капралу лише 
на розширене вщтворення основних фощцв; вони визнача- 
ються як р1зниця мж валовими кашталовкладеннями та 
сумою амортизацшних вщрахувань.

До складу каштальних вкладень пщприемства включа- 
ютъся:

• Bapmicmb буЫвельно-монтажних po6im  (шдготовка 
територн nia забудову, саме буд1вництво буд!вель i зведен- 
ня споруд, монтаж обладнання).

• Bapmicmb технологгчного, енергетичного, тдйомно- 
транспортного устаткування, а також шструменив та ш- 
вентаря, яю включаються до складу основних фощцв.

• Витрати на проектно-пошуков! роботи, вартютъ зе
мельных Ылянок,, витрати на техшчний нагляд, подготовку 
експлуатацшних кадр1в, BapTicTb придбаних лщензш i па
тенте, iHmi витрати, пов’язаш i3 подготовкою до бущвни- 
цтва та експлуатацй об’екта.

Залежно eid класифтацтних ознак та напрям1в викори- 
стання катталовкладенъ розр(зняютъ таку Тх структуру:

✓  галузеву;
✓  територ!альну;
✓  технолопчну;
✓  водтворювальну;
✓  структуру за формами власность
Г алузева структура характеризуй розподш каштало- 

вкладень за галузями i видами виробництв.
Територ1альна структура -  це сшввщношення ix роз- 

под1лу за економ!чними районами, областями краши.
Технолопчна структура -  це сшвводношення м\ж основ- 

ними ix складовими частинами: затратами на буд1вельно- 
монтажш роботи, вартютю обладнання, машин i мехашзм1в, 
imiiHMH капггальними затратами. Позитивною тенденщею в 
динамвд qief структури е поступове збыыиення частки ви- 
трат на устаткування, шструмент та 1нвентар. У цьому кри- 
ються резерви щдвищення ефективносп використання капь 
тальних вкладень, оскшьки сьогодш майже половина ix 
йде на буд1вельно-монтажш роботи.

Водтворю вальна структура каш тальних  вкладень 
водображае сшвводношення довгострокових витрат на нове 
буд1вництво, розширення, реконструкцио i техшчне пере
оснащения, тобто форми вщтворення основних фощцв;
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тенденщя змши щеТ структури полягае у збшыиенш пито- 
MOi ваги витрат на техшчне переоснащения та реконструк- 
щю дйочих пщприемств.

С труктура каш тальних затрат за формами власносп
свщчить про збшьшення частки приватних швестицш в за- 
гальному lx обсяз!, пов’язане i3 акцюнуванням i приватиза
цию  державних пщприемств; хоча в деяких галузях дер- 
жавш швестици е дом!нуючими.

Встановлення необхщного 
обсягу катталовкладень зале- 
житъ eid економхчноХ ситуа- 
цп на ринку, яка може бути 
такою:

(а) ринковий попит на про- 
дукщю пщприемства задо- 
вольняеться повнютю, i це не 
вимагае нарощування обсяпв 
виробництва на даному пщ- 
приемствь У такому випадку 
повинно здшснюватись лише 
просте вщтворення основних 
фощцв за рахунок амортиза- 

цшних вщрахувань. Необхщний p03Mip катталу  визнача- 
еться на ocHOBi даних про потребу в новому устаткуванш, 
цш на нього з врахуванням вартосп його монтажу;

(5) попит на продукщю пщприемства е зростаючим, тому 
мае сенс нарощування обсяпв виробництва продукцп з 
метою збшьшення приросту прибутку. В такому pa3i необ- 
хщне розширене вщтворення основних фощцв i нарощу
вання виробничо1 потужносп пщприемства шляхом рекон
струкций техшчного переоснащения, розширення вироб
ництва за попередньо розробленим проектом. Такий проект 
складасгься за роздшами:

• зведеш техшко-економ1чш показники;
• заходи по окремих напрямах техшчного, технолопчного 

та оргашзацшного розвитку;
• потреба в устаткуванш.
Для визначення необхщного обсягу катталовкладень у 

такш ситуаци користуються методом прямых розрахунтв 
за даними кошторису техшчного переозброення, реконст- 
рукци або розширення виробництва;

(в) попит на пропоновану пщприемством продукщю pi3- 
ко зменшився, вона втратила конкурентоспроможнгсть. Пщ-
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приемство повинно модершзувати виробництво або орга- 
шзувати виробництво ново!' продукци. В такш ситуащ!' слщ 
здшснити докоршну перебудову технжо-технолопчно!' ба- 
зи виробництва. Розрахунок необхщного обсягу кагитало- 
вкладень проводять аналопчно, як в попереднш ситуащ!', 
але враховують значш розм1ри каштальних затрат на мар- 
кетингов! дослщження, можливу диверсифпсацло виробни- 
цтва.

Дж ерелами фтансування перешчених вище заходов, 
тобто вщшкодування каштальних затрат, можуть бути:

•власт  когити тдприемства у  вигляд1 залучення час- 
тини нерозподшеного прибутку, доходи вщ реал!зацп цш- 
них nanepie, амортизацшш вщрахування, 1ммобшзована в 
швестицп частина надлишкових оборотних актив!в, решве- 
стована в результат! продажу частина основних фоцщв;

• no3U4Koei твестищйт когити у форм! довгострокових 
кредипв банк!в, eMicia облшацш тдприемства, щльових 
державних кредит!в на певш види !нвестування та ш.;

• залучеш твестицп: засоби Державного бюджету, тобто 
централ!зоваш кап!таловкладення, внески !ноземних швес- 
TopiB та створення спшьних пщприемств, внески вггчизня- 
них iHBecTopiB до статутного фонду тдприемства.

Необхщною умовою ефективност! швестицшно!' д!яльно- 
CTi пщприемства е розробка його твестицшног стратеги. 
W Процес Tiрозробки включае:

s  формування напрям!в швестищйно!' д!яльност!, сис- 
теми довгострокових щлей;

✓  виб!р найефективн!ших шлях!в досягнення поставле- 
них щлей.

* Формування швестицшно!' стратеги пщприемства скла- 
даеться з таких emanie:

1) Визначення часовых горизонт1в формування твести- 
цтноХ стратеги, як\ залежать вщ галузевоУ приналежност! 
пщприемства, прогнозованого розвитку економ!ки в ц!лому 
та швестицшного кл!мату, зокрема.

2) Визначення стратег1чних щлей твестищйноъ Ыялъ- 
uoemU як1 можуть полягати у забезпеченш приросту капита
лу, зростанн! р!вня прибутковост! !нвестиц!й, змши техно- 
лопчно1 та вщтворювально!' структури каштальних вкла- 
день, змши сшввщношення м!ж фшансовими та реальними 
швестищями.

3) Bu6ip найбтыи ефективних trnnxie реал1заци стра- 
теггчних щлей твестищйног д(ялъност1у яю повинш пере-
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бувати в тюному взаемозв’язку i3 загальною стратепею 
шдприемства (милею, загальними стратепчними цшями) i 
визначати ц ш  та принципи розподшу швестищйних ресур- 
cie на визначений перюд.

4) Оцтка розробленог твестицшног стратеги\ основ- 
ними критер1ями якоУ можуть виступати:

• збалансованють само! швестицшно!* стратеги;
• узгодженють швестицшно! стратеги 13 загальною стра

тепею розвитку шдприемства та зовшшшм середовищем 
його функцюнування;

• вщповщшсть ресурсного потенщалу шдприемства 
сформованш швестицшнш стратеп*1;

• прийнятнють р1вня ризику;
•одержан! внаслщок реал1зацн швестицшно!* стратеги 

економ1чш результата.
Офщшна методика оцшки економ1чно1 ефективност1 ви- 

робничих швестицш (каштальних вкладень) передбачае 
визначення !*х загально!* (абсолютно*!*) та пор^вняльно! еко- 
HOMi4HOi ефективностг

Абсолютна ефективнють катталъних вкладень пока- 
зуе загальну величину ix eiddani та обчислюетъся з'ютав- 
ленням величини економгчного ефекту з величиною самих 
затрат. Абсолютну ефективнють швестицш можна оцшити 
за допомогою показниюв:

1. Коефщент економ1чног ефективност1 катталъних 
затрат (Ер):

Ер = або Ер = 1/piK,

де АП -  прирют прибутку пщприемства у випадку вкладен- 
ня капралу у реконструкщю, модершзащю, техшчне пере
оснащения, грн.;

П -  загальна сума прибутку для новостворюваних об’ек- 
Tie, грн.;

К -  загальна сума виробничих швестицш (кашталовкла- 
день), грн.

Абсолютну ефективнють каштальних затрат можна об- 
числита також через ефективнють використання виробни
чих фощцв:

Е = - -П
Р ^сер+^н
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2. Строк окупностг катталовкладень Ток.р, який е обер- 
неним показником до Ер:

Розрахунковий коефщ1ент економ^чно/ ефективносп ка
тталовкладень Ер повинен пор1внюватись з нормативным 
коефщентом Е„, який встановлюеться Мшютерством еко- 
номши Укра/ни на певний перюд. Якщо Ер > Ен, то вкла- 
дення капралу вважають доцшьним.

Розрахунки пор1вняльно ’1 ефективност! катталъних 
вкладенъ здтснюють modi, коли треба вибрати кращий гз 
можливих проект1в твестування виробництва.

Показником пор1вняльно1 ефективносп каштальних вкла
денъ е мт тум приведених витрат (Зприв)-*

Зприв =Cj + Е Н • K j------ >min, грн.;

де Q  -  соб1варт1сть pinHoro випуску продукцп по /-му варь; 
анту катталовкладень, грн.;

К{ -  кашталовкладення по /-му Bapiamy, грн.;
Зприв можуть визначатись i в розрахунку на одиницю 

продукцп.
Той проект вважаеться найкращим з економ1чно*1 точки 

зору, при якому сума приведених витрат е м1Шмальною.
Розрахунковий строк окупносп додаткових капггало- 

вкладень (Токр) по певному BapiaHiy обчислюеться:

^  К о -К ,
Ток р. = 7 Т —р Г ’ Р ° к ,в >

де Кь К2 -  сума катталовкладень по першому i другому 
Bapiamrax, грн.;
$ Сь С2 -  co6iBapTicrb р1чного випуску п р о д у в '/  по пер
шому i другому Bapiamax, грн.

Якщо BapiamiB быыие двох, то кращий з них вибирають 
шляхом попарного зютавлення зазначених величин.

Як обернений до Токр показник обчислюеться i розрахун
ковий коефщ1ент економ1чно/ ефективносп додаткових ка
тталовкладень Ер.

Оскшьки процес швестування е досить тривалим, швес- 
тицш ш  проекги можуть вщр1знятися як термшами реаль 
защ1, так i розподшом к о и т в  за роками здшснення капь
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таловкладень. У такому випадку економ1чну ефективнгсть 
капггальних вкладень визначають з урахуванням чинника 
часу, тобто приведения р!зночасових капггальних вкладень 
до одного перюду (найчастше, першого року швестування).

Приведения капггальних вкладень до певного року здшс- 
нюють за допомогою коефщента приведения катталъних 
вкладень (а):

де R -  норматив приведения р1зночасових витрат (ставка 
дисконту);

t -  кшькють роюв, що вщщляють затрати i результата 
даного року вщ початку розрахункового.

Якщо капггальш вкладення мають Micue до розрахунко
вого року, вони приводяться до нього шляхом множення на а:

t=1
де К; -  каттальш  витрати у t- ому рощ ix освоения, грн.;

Т -  загальний термш реатизацп imecTOui иного проекту, 
роюв.

Якщо кашталовкладення здшенюють теля розрахунково
го року; вони приводяться до нього шляхом дитення на а:

т

Кприв визначають по кожному i3 можливих BapiamiB роз- 
шдолу кашталовкладень за роками i найкращим вважаеться 
той BapiaHT, в якому Кгфив е мппмальним.

Проте дана методика мае ряд серйозних вад, якх спотво- 
рюють реальш витрати i результати реал1зацй того чи шшого 
1нвестищйного ршення. Ц1 недолти полягаютъ у  тому; що:

1) при розрахунку показниюв абсолютно? економ1чноУ 
ефекгивносп виробничих {нвестицш враховуетъея лише ве
личина прибутку, а шноруються амортизащйш вщрахування 
як джерело копгпв i тим самим обмежуються rpomoBi потоки;

2) лише частково при обчисленш згаданих потоюв вра- 
ховуеться чинник часу, тобто Hi прибуток, Hi обсяги швес- 
тованих к о и т в  не приводяться до тепершшьоУ вартостц

3) показник приведених витрат реально не використову- 
еться в господарськш практищ, а е теоретичною побудовою;

4) враховуеться обмежена кшьюсть чинншав, що зумов-

а  = (1 + r Y,

т
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люють величину еконоличного ефекту вщ здшснених швес- 
тицш, зокрема, не враховуеться юнуючий в умовах ринку 
господарський ризик та piBeHb шфляци;

5) слабо використовуеться стратепчний пщхщ до оцш- 
ки економ1чно1 ефективностт виробничих швестицш.

Враховуючи щ недолжи, виникае потреба у використанш 
адаптовано! до ринкових умов господарювання методики 
оцшки eKOHOMiHHoi' ефективност1 катталовкладень. Тим 
бшьше, що TaKi методики широко використовуються за 
кордоном i Ух використання е просто необхщним з точки 
зору оцшки доцшьносп залучення шоземного кашталу та 
пристосування впчизняно? практики щеТ оцшки до зовшш- 
ньоеконом!ЧНИх вимог.

Система оц|'нки 
економ1чноТ 

ефективносп 
виробничих 
йнвестицм 

повинна базува- 
тись на таких 
принципах:

^  повернення швестованих кошив 
мае оц»нюватись на ochobi' величини 
грошового потоку;

^  приведения до TenepiuiHboi вар- 
Tocri як суми швестицм, так i грошо- 
вого потоку;

^  для оцшки р1зних швестицшних 
проеклв сл'|д використовувати дифе- 
ренцшовану дисконтну ставку (ставка 
вщеотка), причому вона повинна 3Mi- 
нюватись залежно вщ мети qieY оцшки.

Найважлившими показниками оцшки економгчног ефек- 
mueHOcmi виробничих твестицт з врахуванням зазначеиих 
принцитв с:

1. Ч иста дисконтована (теперш ш я) в а р т к ть  (ЧДВ):

Ч Д В - - К +
(1 + R )

гп2
+ -------iL7

(1 + Я )2

гп3 гпт
+ (1+/?)3 + ‘" (1+/?)т ’

грн.;

де ГПЬ ГП2 ... ГПТ -  очжуваш rpomoBi потоки у кожному i3 
роюв перюду реалйзацп проекту, грн.

Грош овий пот1к -  це сума чистого доходу шдприемст- 
ва та амортизацшних вщрахувань.

С тавка  дисконту (R) -  це п роцента ставка, що харак- 
теризуе норму прибутку, на який щор1чно розраховуе швес- 
тор. Як ставка дисконтування може бути прийнята середня 
к р е д и та  або д еп ози та  ставка, 1ндивщуальна норма доход
ноет  швестицш i3 врахуванням ризику, р1вня шфляци, mini 
альтернативш норми дохщност! швестицш.
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Ранения про прийнятнють швестицшного проекту може 
бути позитивним у тому випадку, коли ЧДВ > 0.

Цей показник може використовуватись як критерш до- 
ц тьн осп  peani3auii швестицш взагал1 i для визначення по- 
р!вняльно1 ефективноепшвестищйних npoeicriB.

2 .1ндекс дохщност! ш вестицш  (1Д):

За умови pi3HOHacHOCTi здшснення кашталовкладень Ух 
треба також приводити до TenepimHboi' вартостк

3. В нутрш ня норма рентабельное^ швестицш (ВНР) -  
це така дисконтна ставка, за якоТ сумм початкових швести
цш i TenepimHboi вартосп грошових потоюв е однаковими, 
тобто ЧДВ = 0. Розрахунковий показник ВНР мае бути не 
нижчим за граничну ставку, прийнятну для пщприемства.

4. Перюд окупност! ш вестицш  (Ток):

х  КТок = = >  роив,

де ГП -  середньор1чна величина грошового потоку за пев- 
ний перюд, грн.

Для короткострокових швестицш перюд вим1рюетъся в 
мюяцях, для довгострокових -  в роках.

Bci розгляну™ показники TicHO пов’язаш м\ж собою, то
му для достов!рно1 оцшки eKOHOMi4HO*i ефективност1 вироб- 
ничих швестицш ix слщ використовувати комплексно.

Основн! чинники 
пщвищення 

ефективност'! 
виробничих 
жвестицм

■=> вдосконалення технолопчноТ сгрук- 
тури каппаловкладень; 

о  пол'тшення вщтворювальноТ струк- 
тури виробничих 1нвестиц'|й;

«=> вдосконалення механизму пщго- 
товки проектноТ документами та 
кошториав буд1вельно-монтаж- 
них роб'гг;

«=> скорочення тривалосл Ывестицм- 
ного циклу;

■=> впровадження економ'нних методе 
управлЫня жвестицмними про- 
цесами на пщприемств1.

Реал1защя швестицшних проекте пов’язана i3 певним 
рт иком , тобто невпевнешстю у результатах вкладання ш- 
вестищйних pecypcie. Пщ ризиком розум1ють можливють
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того, що вщбудеться якась несприятлива под1я у вигляд1 
втрати пщприемством частини ресурсов, зменшення дохо- 
д!в, виникнення додаткових витрат тощо.

Для тдприемства важливо розробити правильну систе
му заход!в протид11 можливим ризикам. Перш за все необ- 
Х1ДНО чггко розмежувати швестищйш проекта з бшьш ви- 
соким i низьким ступенем ризику, вивчита дощльшсть уча- 
CTi в проектах з щцвищеним ризиком, передбачита заходи 
для захисту вщ можливих втрат.

Найчастше для зниження ступеня ризику швестицшних 
проектов використовують Taxi методи:

1) страхування -  як 3aci6 захисту швестицш, порядок 
здшснення страхово'1 д1яльносп регулюеться законодавчими 
актами; розр13Няють майнове страхування (обладнання, ван- 
таж!в, буд1вельних матер1ал1в) та страхування eid нещасних 
випадтв;

2) розподш ризим в, який полягае в тому, що суб’екти 
швестування розподшяють м!ж собою ризик пропорцшно 
вкладенням в швестицшний проект;

3) створення резерву Kouimie на покриття неперед- 
бачених витрат; встановлюеться сшввщношення м\ж по- 
тенцшними ризиками швестицшного проекту та розм1ром 
видатюв на подолання можливих перешкод його реашзащУ; 
важливо правильно оцшити суму необхщного резерву, який 
може використовуватись для фшансування po6iT, paHime не 
передбачених проектом, компенсаци додаткових накладних 
витрат, витрат на оплату пращ тощо;

4) розст вання ризику; цей метод допускав одночасне ш- 
вестування декшькох npoeicriB, яю вщр!зняються м1ж собою, в 
основному, перюдом надходження на щдприемство грошових 
поток1в (найближчим часом, у вщдаленш перспектив!).

Процес реал1зацп виробничих швестицш тдприемства 
здшснюеться у сфер! його катталъного буд1вництва. Воно 
е специф!чним елементом шфраструктури тдприемства.

К аш тальне буд1вництво -  це процес ство
рення нових, техш чного переоснащ ения, 
реконструкций розш ирення д1ючих o 6 ’eicriB 
виробничоТ та соцйально¥ ш фраструктури  
пщ прием ства. Воно характеризуеться три- 
валим  циклом, склад ш стю  спорудж уваних  
о б ’ектйв, великим и затратам и трудових, 
матерйальних i ф ш ансо вих pecypcie.
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Сфера
капитального
буд1вництва

V--------------------- г--------зл/

Пщприемства, для яких створюються основш фонди i 
якг здшснюють для цього neBHi каштальш вкладення, нази- 
ваються забудовниками.

Для управлшня господарською Д1яльшстю по каштальних 
вкладеннях у забудовника створюеться спещальний апарат. 
Кер1ВНицтво буд1вництвом нових пщприемств здшснюе ди~ 
рекцш новостворюваного тдприемства, а на д1ючих пщпри- 
емствах створюються eiddinu катталъного буд1вництва.

Каштальне буд1вництво може здшснюватись пщрядним 
та господарським способом.

Ш дрядний споЫб передбачае виконання буд1вельно- 
монтажних роб1т поспйно дточими спещал1зованими орга- 
шзащями на основ! шдрядних договор1в.

При господарському cnocodi буд1вництво ведеться са
мим забудовником, робота на об’ектт буд1вництва ведуться 
поряд i3 основною виробничою д1яльнютю власними сила
ми та засобами. Пщприемство-забудовник в цьому випадку 
одночасно виконуе ф ункш  кер1вника буд!вництва i вико- 
навця буд!вельно-монтажних робгг.

Ктнцевий результат каттального буд!вництва — введен
ия в &1Ю виробничих потужностей. Планування його обсяг1в 
здтснюетъся в такт nocnidoenocmi:

• складають баланс виробничих потужностей пщприемства;
• ощнюють можливоси приросту виробничих потужно

стей на основ! проведения техшчного переоснащения, ре- 
конструкщУ;

• визначають необхщш обсяги введения в додатко- 
вих виробничих потужностей шляхом розширення д1ючих 
об’ош в  i буд1вництва нових.

При будь-якому cnoco6i ведения буд1вельно-монтажних 
po6iT визначаеться кошторисна eapmicmb буЫвництва, Во-

спорудження будеель та об’еклв 
виробничого та невиробничого при- 
значення

^ монтаж устаткування

^ проектно-nonjyKOBi та iHLui роботи

капп-апьний ремонт обладнання i 
споруд
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па е цшою на спорудження об’екта i розраховуеться згщно 
п встановленими цшами, тарифами, розщнками на будь 
вельно-монтажш робота. На основ! кошторисноУ вартостт 
об’екта визначаються обсяги необхщних 1нвестицш.

Доведения завдань плану кошторисного бущвництва до 
безпосередшх виконавщв здшснюеться за допомогою ти
тульных cnucKie бущвельно-монтажних po6iT.

Титульний список -  це плановий документ, у якому за- 
значено:

✓  перелж об’екпв, включених у план капитального бу- 
д1вництва шдприемства;

✓  строки бущвництва;
✓  потужшсть об’ект1в;
✓  витрати на буд1вельно-монтажш робота;
✓  mini даш.

Прикпади

П р и кл ад  1. Встановити доцтьнють Ывестицм в буд!вництво 
нового заводу за показниками абсолютно'!' ефективносгп, якщо вь 
дом1 таю дан! (таблиця 55).

Таблиця 55

Показники
Обсяг випуску продукцн в натуральних одиницях, тис. шт. 100
Гуртова цша виробу, грн. 200
Соб'1варт'1сть виробу, грн. 160
Обсяг капггальних вкладень, млн грн. 14
Вартгстъ виробничих фондов, млн грн. 12,5

Р о зв ’язув ання.
Абсолютну ефективн1сть каппаловкладень у буд1вництво ново

го заводу модна обчислити:

П _ (200-160) ■ 100 000 _ 4 000 000 _ og 
~ К ~ 14 000 000 14 000 000 ~ ’

Абсолютну ефективн1сть можна також обчислити через ефек=. 
тивн|'сть використання д1ючих виробничих фондю:

Еф = П .■ 400?000 = 0,32.
Ф Scep+S^a 12500000



Обчислеж коефМенти економ1чноГ ефективносн кап!тальних 
вкладень значно перевищують нормативний коефщ!ент Ен = 0,15, 
тому швестицп у буд!вництво нового заводу е доцтьними.

П ри кл ад  2. Програма заход|'в з автоматизацп виробництва 
на п|‘дприемств1 розрахована на чотири роки i розроблена у двох 
BapiaHTax. Вибрати кращий BapiaHT программ, якщо ставка дис
конту -  10%. Вихщж даН1 -  в таблиц! 44.

Таблиця 44
Показники /  BapiaHTM Перший Другий

KaniTanbHi вкладення, млн грн.

в тому числ! за роками 1 .6 1 ,6

1 -й 0 ,4 0 ,4

2 -й 0 ,4 0,2

3-й 0 ,4 0 ,3

4-й 0 ,4 0 ,7

Р о з в ’я зув а н н я .
Щоб вибрати економ1чн|‘ший варант, треба обчислити по варй 

антах капггаловкладення, приведен! до початку здмснення заход|’в 
з автоматизацп за формулою:

т
КПрив =

Г=1

^прив.1вар

^прив.2вар

=  0 ,4  + 

= 0 ,4  +

0 ,4

(1 + 0.1)2-1
0,2

(1 + 0,1)2' 1

+

+

0 ,4

(1 + 0.1)3' 1 
0 ,3

(1 + 0,1)3~1

0 ,4

(1+0,1)4"1 
0,7

(1 + 0,1)4-1

= 1,396 млн грн., 

= 1,356 млн грн.

Економ!чно доцтьжшим е другий eapiaHT Ывестування заход!в 
з автоматизацп виробництва, осюльки сума каттальних затрат, 
приведених до моменту початку Тх освоения, е меншою.

Приклад 3. Визначити доцшьжсть !нвестиц!й в cyMi 2,5 млн грн. 
на придбання пщприемства та налагодження виробництва мета- 
ловироб!в. Протягом року буде проведено реконструкц!ю пщпри
емства варт1стю 300 тис. грн. i реал!зовано основних фонд1в пщ
приемства на суму 250 тис. грн., а амортизации!’ нарахування по 
BCix трупах основних фон^в становитимуть у piK близько 200 тис. грн. 
Передбачаеться зберегти проф!ль дяльносп пщприемства протягом 
ближчих 5 рою'в при середжй соб!вартосп' виробу 24 грн., вщпуск- 
н!й цен! 30 грн. i щор1чних обсягах випуску 800 тис. штук. Дисконтна 
ставка -  8%.
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Р о з в ’я зув а н н я .
Величина початкових швестицм К становитиме 2500 + 300 -  

250 = 2550 тис. грн.
L14opi4Hi rpomoei потоки дор1внюватимуть cyMi прибутку пщпри- 

смства та  ам ортизацмних вщрахувань:

ГП1 = ГП2 = ... = ГП5 = (30 -  24) -800000 + 200 = 680 тис. грн. 

Тод! доцтьмсть жвестицм можна обчислити за формулою:

ЧДВ = -2550  +

6 8 0

68 0 6 8 0 6 8 0

(1 +  0 ,0 8 ) (1 + 0 .0 8 )2 (1 + 0 ,0 8 )3

6 8 0

(1 + 0 .0 8 )4 (1 + 0 .0 8 )5
= -2550 + ̂ ° + ^ ° + - ^  + 

1,08 1,17 1 ,2 6

+ 680 + 680 = _ 2550 + 629 бз + 581,19 + 539,68 + 500 +
1 ,3 6  1 ,47

+ 4 6 2 ,5 9  = - 2 5 5 0 +  2713,1 =  163 тис. грн.

1нвестици у придбання пщ приемства е д о ц ть ни м и , оск'1льки чи
ста дисконтова варлсть е додатною . Ц\ жвестицн забезпечать ж -  
вестору за п’ять роюв чистий дохщ  в cyMi 163 тис. грн.

П р и кл а д  4. 1нвесторам представлен! два варанти жвесту- 
вання проекту. Вихщм дам -  в таблиц! 45,

Таблиця 45

Показники Перюд I Перюд II

С ум а ж в ести ц ж , тис. грн. 15 200 16 400

П ерю д pean i3aqiT ж вестицм , роки 4 4

Щор!чн! rpom oei потоки, тис. грн.

1-й piK 6 0 0 0 4 2 0 0

2-й  piK 5 4 00 57 50

3-й piK 4 7 0 0 78 00

4-й  piK 4 5 0 0 6 3 0 0

ВСЬОГО 20  6 0 0 2 4  050

Необхщно вибрати кращий вар!ант жвестування за ждексами 
дохщносл та перюдами окупносл кап!таловкладень.

Для здмснення процесу дисконтування прийнята процентна 
ставка 10%.

Р о з в ’я зув а н н я .
Для обчислення ждекав дохщносл !нвестиц!й та nepioflie Тх 

окупносл треба розрахувати тепер1шню варлсть грошових потоюв
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по обох вар1антах. Спочатку визначимо значения дисконтного 
множника R :

Ki=- 1
1+0,1

1
*2 = 2

(1+ 0 .1)2

0,909;

= 0,826;

R* =-
1

Ял =

(1+0,1 Г
1

= 0,751;

= 0,685.

K.ani'?

(1+0,1 Г
ГП|вар = 6000 0,909 + 5400 0,826 + 4700 0,751 +

+ 4500 - 0,685 = 16526,6 тис. грн.
ГПцваР = 4200 0,909 + 5750 0,826 + 7800 0,751 +

+ 6300 0,685 = 18740,6 тис. грн^

_  . . ГП 16526,6 4 no7 t V  18740,6 „Тод| 1д iBaD = —  = ------------= 1,087; 1д и™  = ----------— = 1,143.
‘вар к  15200 ,,вар 16 400

Д ля визначення Ток обчислимо середньор1чну величину грошо- 
Ьих потоюв по Bapiamrax:

ГП leap = 16526,6/4 = 4131,65 тис. грн.; 

ГП нвар =18740,6/4 = 4685,15 тис. грн.

ТОД1 То, К 15 200 
,вар ГП 4131,65

Т -  К -  1 ок.Ивар -  ppj -

= 3,7 року;

16 400 
4685,15

= 3,5 року.

Кращим вар1антом жвестування с другий, осюльки за цим вар!- 
антом 1ндекс дохщносп е вищим, а вкладе^ Ывестицн* окуплятьоя 
ШвИдше.

Задач! дня розв’язку

Задача 114. За даними таблиц! 46 вияснити, чи е економ1чно 
доцтьними обсяги каппальних вкладень, передбачен1 проектом пла
ну об’еднання на наступи!' п’ять роюв, при ставц1 дисконтування 15%.

Табяищ 46

Показники Сума
Обсяг каппальних вкладень за проектом, тис. грн. 2350
Прибуток по об’еднанню за попереды п’ять роюв, тис. грн. 2000
Приест прибутку, запланований на наступи! п’ять роюв, % 20
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Задача 115. С таю данв щодо проекту i д1Ючого заводу (табли- 
ци 47). Визначити показники абсолютно'! (загально'О економ1чноТ ефек- 
гивносгп по проекту та дшчому виробництву. Розрахувати Тх змЫу.

Таблиця 47

Показники Дюче
виробницгво Проект

Р1чний обсяг випуску, млн грн.:

в гуртових цш ах 41,2 46,2
за со& варлстю 36 41,8
продукцп в натуральному виразй, шт. 200 000 305 000
Капп-альн затрати, млн грн. 28,8 42,2
OcHOBHi виробнич1 фонди, млн грн. 26,5 40,3

Задача 116. Вибрати бтьш ефективний BapiaHT здмснення 
капп-альних вкладень (таблиця 48).

Таблиця 48

Показники BapiaHT 1 BapiaHT И
Р!чний випуск продукцп, тис. шт. 100 200
CoOiBapiicTb одиницв продукцп, грн. 25 10
К а тта л ь ы  вкладення, млн грн. 2 4

Задача 117. Визначити кращий BapiaHT впровадження заходу 
при таких показниках кап!тальних вкладень i со&вартосл ртчного 
випуску продукцп.

I BapiaHT: Ki = 1,01 млн грн. С\ = 1,2 млн грн.;
II ва^ант: К2 = 1,1 млн грн. С2 = 1,15 млн грн.;
III BapiaHT: К3 = 1,4 млн грн. Сз = 1,05 млн грн.

Нормативний строк окупносп -  5 роюв.
Задача 118. Реконструкц1я тракторного заводу передбачае 

швестування в cyMi 175 млн грн. з перюдом Тх реал!зацм 10 роюв. 
При цьому вона дозволить збтьшити обсяг випуску TpaKTOpie з 4,8 
до 5,5 тис. шт. на piK i буде вивтьнено обладнання на суму 3 млн грн. 
Соб1вартють продукцп до реконструкцн становила 158 млн грн., а 
теля реконструкцн передбачаеться ТТ зниження на 1,5%. PieeHb 
рентабельности продукцп запланований у po3Mipi 12%. Щор»чт 
амортизации вщрахування становитимуть близько 2,6 млн грн.

Встановити доцюьнгсть жвестиц1й в реконструкцн тракторного 
заводу.
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З а д а ч а  119 . Визначити ефективыший Bapiarn- каттальних 
вкладень у буд1вництво об’екта при р1зному розподт1 ix за роками. 
Даы -  в таблиц’! 49 . R = 0,1 .

Таблиця 49

BapiaHT 

PiK буд1вництва^\^
1 2 3 4 5

Сума, 
млн грн.

Перший 5 7 1 0 13 15 50

Другий 15 13 1 0 5 3 46

З а д а ч а  120. Дано три вар1анти буфвництва промислового 
об’екта. Розрахувати оптимальний eapiam- буд!вництва за даними 
таблиц 50.

Таблищ 50

Роки
Строк заморо- 

жування за- 
трат, роюв

Щор1чм витрати 
по вар1антах, млн грн.

КоефМент приведения 
капп-альних вкладень (а) 

при R = 0,1I II III

1 4 9 1 2 5 1 ,1 4 =  1 ,46

2 3 1 0 1 2 7 1 ,1 3 =  1 ,33

3 2 1 2 6 1 0 1 ,1 2 =  1 ,2 1

4 1 8 ,5 5 15 1 , 1 1  = 1 , 1

5 0 10,5 15 13 1 ,1 ° =  1

50 50 50

З а д а ч а  12 1. Визначити пер'юд окупност 1нвестиц1й по трьох 
вар1антах проекту за даними таблиц’! 51.

Таблищ 51

Показники
Альтернативн! 4нвестиц]йн1 проекти

I II III

Сума грошового потоку, що мае 
одержати пщприемство протя- 
гом перюду реал1зацп проекту, 
тис. грн.
1-й piK 10 7 3
2-й piK 6 9 4
3-й piK 4 12 5
4-й piK 4 - 6
5-й piK - - 7
Обсяг швестицм, тис. грн. 16 20 18
Ставка дисконтування, % 10 12 9
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З ад ача 122. OipMa швестувала rpomoei кошти у придбання 
обладнання, яке, за прогнозами, служитиме чотири роки i прино- 
ситиме щор1чний прибуток у po3Mipi 125 тис. грн. Залишкова вар- 
тгстъ обладнання на юнець четвертого року служби 52 тис. грн.

Визначте цжу обладнання, яке забезпечить (£ipMi внутршню 
норму рентабельное^ жвестицм на piBHi 12%.

З ад ача 123. Виршення виробничо-господарського завдання 
гндприемства вимагае певних жвестицм, представлених у п’яти 
вар|'антах (таблиця 52).

Виберггь з цих BapiaHTiB найефективн1ший.

Таблиця 52

Показники
Вар1анти

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
KaniTanbHi вкладення, тис. грн. 500 540 570 590 575
Соб1варлсть р1чного випуску 
продукцГГ, тис. грн. 400 390 385 380 387
Нормативний коефМент ефек
тивносл Ывестицж 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

З ад ача 124. С два вар1анти буд1вництва заводу на випуск 
4000 машин за рж. По першому варианту буд|'вницгво триватиме 5 ро- 
KiB, по другому -  4 роки. Питом1 капиаловкладення на машину вщпо- 
вщно становлять 8000 i 8880 грн. Розподж Тх за роками р1вном1рний 
по обох вар1антах, соб1варткяъ машин однакова. Визначиги загальну 
суму приведених затрат до початку i до замнчення буэдвництва.

З ад ача 125. Збжьшення обсягу випуску продукцГГ може бути 
досягнуто за рахунок реконструкцп д1ючого пщприемства або бу- 
д1вництва нового.

Техн1ко-економ1чн1 показники результате вплення цих двох 
форм вщтворення основних фонд1в наведен в таблиц 53. Необ- 
хщно розрахувати доходнгсть (рентабельнють) виробничих жвес- 
тицм i продукцГГ, що випускаеться, по обох вар1антах, а також на 
nifleraei цих розрахунюв визначити найвипдыший вариант жвесту- 
вання. Нормативний коефМент ефективносл жвестицм 0,15.

Таблиця 53

Показники
Дюче гйдприемство Нове

пщпри-
емстводо реконст- 

рукцн
пгсля ре- 

конструкцн

Р1чний обсяг випуску продукцп, шт. 10 000 29 000 18 000
Соб1варт1сть одиниц! продукцГГ, грн. 200 195 180

Цжа одиниц1 продукцГГ, грн. 245 245 245

KaniTanbHi вкладення, грн. - 58 000 80100
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Зад ача 126. На металурлйному комбжал замгсть гснуючоТ 
технологи виробництва стал1 пропонуютъ здмснити и зам'|ну на 
бЬпыи сучасну, що дозволить пoлiпшити якюы характеристики ме- 
талу, знизити и соб1вартють, наростити обсяги виробництва.

Визначити по пор1внюваних вар1антах:
а) соб1варлсть р1чного випуску продукци;
б) суму приведених витрат;
в) суму р1чного економ1чного ефекту;
г) строк окупносп додаткових кап’ггапьних вкладень.
Вихщт дат:
1. При застосувант новоТ технологи обсяг виробництва стал1 

збтышться \з 450 до 560 тис. т.
2. Пор1внюючи вар1анти, слщ врахувати, що при збережент 

юнуючого виробництва нестача 110 тис. т металу повинна бути 
покрита в порядку кооперування з шшого д'иочого металурпйного 
заводу.

3. Для розрахунку економ1чноТ ефективносл необхщно вико- 
ристати д ат таблиц 54, Ен = 0,16.

Таблищ 54

Показники 1снуюча
технолопя

Нова
технолопя

1 . Н чний  випуск стал 1, тис. т 4 5 0 56 0

2. C o 6 iBapTicrb 1 т  металу, грн.:

а) за 3BiTOM даного заводу 6 8 0 6 2 0

б) за зв1том  заводу-сум 1ж ника 6 7 0 -

3. К а т т а л ь т  вкладення, тис. грн.:

а) по даном у заводу 5 6 5 0 -

б) по заводу-сум 1жнику 3 1 5 0 -

в) за проектом - 10  9 5 0

Зад ача 127. Один з Ывестицмних проекта мае план платеж!в 
(надходжень), наведений у таблищ 55.

Таблищ 55

Роки 1 2 3 4 5 6

Платеж*!, надхо- 
дження -2 5 0 0 + 750 + 800 + 920 + 600 + 610

Визначити:
1) чисту тепер1шню вартють грошових кошта на основ! роз- 

рахунковоТ вщсотковоТ ставки 22%; 25%;
2) внутр1шню норму рентабельное^ реальних швестищй.
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З а д а ч а  128. Для реал1зацп проекту розширення виробництва 
компани необхщн’| швестицп в cyMi 450 тис. грн. Вихщж даж щодо 
Тх розподту та оч'1куваних грошових потоюв за роками реал1зацп 
1нвестиц1йного проекту наведен! в таблиц» 56.

Таблищ 56

PiK реагмзаци проекту Виробнич1Ывестици О акуват rpouiOBi потоки

ш  1' й 1 1 0 -
2 -й 20 0 -

■VK 3~й 9 0 -
4-й - 2 2 0 нп

* г  5-й - 3 0 0 ;<«
Kjl 6 -й - 3 3 0 0Г5

7-й 4 0 4 1 0
М  8-й 1 0 4 0 0 о

9-й - 4 2 0

Визначити:
1) чисту тепер|‘шню варлсть проекту за умови, що норма при- 

бутку становить 20%;
2) внутр|‘шню норму рентабельное™ ‘|нвестиц|'йного проекту. 
З а д а ч а  129. Пщприемство плануе реал'1зувати *1нвестиц1йний

проект варлстю 200 тис. грн. Фшансування проекту зд|’йснювати- 
меться протягом двох роюв р1вними частинами. Поряд з цим очжу- 
ються таю rpomoei потоки на юнець року:

1- го -2 0  тис. грн.;
2- го -  50 тис. грн.;
3- го~ 100 тис. грн.;
4- го -  130 тис. грн.

Визначити:
1) чисту тепераиню варлсть жвестицмного проекту, якщо R -  0,12;
2) внутр1шню норму рентабельное™ проекту;
3) терм!н окупносл вкладених швестицм.

= I Тести дпя самоконтропю

1. Зпдно з чинним В1тчизняним законодавством по- 
няття жвестицш визначаеться як:

а) cyxyriHicTb грошових кошлв шдприемства, яка використо- 
вусться ним для одержания прибутку;

б) грошовий вираз матер1альних i нематер1альних актив1в шд- 
присмства;
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в) сукупшсть майнових та штелектуальних цшностей, що ви- 
користовуеться об’сктом тдприемницькоУ д1яльносп з метою 
одержания прибутку;

г) сукупн1сть ycix вид1в майнових та штелектуальних щннос- 
тей, що вкладаються в об’ект пщприемницькоТ д1яльносп з метою 
створення прибутку або досягнення сощального ефекту.

2 .1нвестицшна дтльшсть тдприемства -  це:
а) пошук потенщйних iHBecTopiB та вивчення можливостей 

практичного одержания швестицш;
б) вивчення можливостей одержания кредилв для вкладення 

грошових контв у розширення виробництва;
в) практичш дн iHBecropiB та учасниюв швестицшного проце- 

су щодо здшснення 1нвестицш з метою одержания доходу (при- 
бутку);

г) сукупнють практичних дш щодо максшнзаци прибутку пщ- 
присмства.

3. Якщо каш'тал використовуеться для швестування у 
спещальш цтьов! банмвсый вклади, придбання акцш, 
о6лиацш та шших цшних nanepie, то таю швестици нази- 
ваються:

а) прямими;
б) реальними;
в) виробничими;
г) непрямими;
д) фшансовими.
4. Виберпъ серед перел1чених напрямки реального 

швестування:
а) вщкриття шдприемством депозитного рахунку в комерцш- 

ному банку;
б) спорудження нового адмМстративного корпусу тдприемства;
в) придбання лщензш на виготовлення нового виду продукцн;
г) придбання верстат1в з числовим програмним управлшням 

для замши юнуючого обладнання основного цеху;
д) замша системи теплопостачання дитячого комбшату шд- 

приемства;
е) придбання акцш тдприемства-конкурента, яке перебувае у 

стан1 кризи.
5. Чист1 виробнич1 швестици (кашталовкладення) пщ- 

присмства -  це:
а) гаестици на розширене вщтворення основних фондов;
б) сума валов их 1нвестицш та амортизащйних в1драхувань 

пщприемства;
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в) р1зниця М1ж валовими кашталовкладеннями та сумою амор- 
тизацшних в1драхувань пщприемства;

г) вкладення Kanixany в певш об’екти самим 1нвестором без 
ynacri фшансових посередниюв.

6. 1з зазначених виберпъ Ti напрямки використання 
грошових коптив, яю спщ вщнести до капггальних вкла- 
день гпдприемства:

а) виплата прем1альних доплат прашвникам пщприемства за 
результатами роботи за pin;

б) витрати на монтаж обладнання нового цеху;
в) придбання електрокара для складу готово'! продукцп;
г) виплата дивщещцв за реашзованими акщями пщприемства;
д) погашения кредиторськоУ заборгованост1 шдприемства;
е) витрати на шдготовку техшчноУ документацй’ на спору- 

дження i введения в дно другоУ черги пщприемства.
7. Технолопчна структура виробничих жвестицт ха- 

рактеризуе сшввщношення м\ж:
а) затратами на шдготовч1 та буд1вельно-монтажш роботи, 

вартють машин, мехашзм1в, обладнання;
б) витратами на нове бущвництво, реконструкцш, розширен- 

ня i техшчне переоснащения шдприемства;
в) довго-, середны>, короткостроковими кашталовкладен- 

нями;
г) реальними та фшансовими 1нвестищями.
8. Необхщний обсяг реальних швестицт пщприемства 

залежить вщ:
а) гаиитики держави щодо приватного пщприемництва;
б) сшввщношення м1ж шоземними, вичизняними та спшьни- 

ми 1нвестищями;
в) можливостей кредитування пщприемницькоУ д1яльносп ко- 

мерцшними банками;
г) економ1ЧноУ ситуащУ на ринку, а саме зм1ни попиту на про- 

дукщю шдприемства.
9. Джерелами вщшкодування швестицшних витрат за 

рахунок власних коитв пщприемства можуть бути:
а) внески вггчизняних iHBecTopiB до статутного фонду пщпри- 

емства;
б) емкля облтгацш пщприемства;
в) амортизацшш вщрахування;
г) доходи вщ реал1защУ акцш шдприемства;
д) частина нерозподшеного прибутку;
е) виручка вщ продажу частини основных фовдцв.



10. Основними етапами формування швестицтноУ 
стратеги пщприемства с:

а) пор1вняння минулих та майбутшх 1нвестицшних npoeicriB 
пщприемства;

б) визначення перюду, на я кий розробляеться 1нвестицшна 
стратега;

в) чггке визначення перюду окупносп1Нвестованих коптв;
г) визначення стратепчних цшей 1нвестицшноУ д1яльносп та 

найефектившших шлях1в Ух реал1заци;
д) прогнозування змши економ1чноУ ситуацй в краУш в цшому;
е) ощнка розробленоУ 1нвестицшноУ стратеги.
1 1 .1з зазначених формул виберпъ Ti, за якими можна 

оцшити абсолютну ефективжсть кашталах вкладень:

_ па )  Ер - к ,

б) Е

г) Т = —’1 ) 1 окр J-J »

П
Р с . с °сер ^ °ноз

д) а  = (1 + Я)'.

в) Ер
Ci~C2 . 
к 2 - к , ’

12. Сума приведених витрат обчислюеться за форму
лою:

а) ЗпрИВ = С + Ен + К; т  г) 3nn„„ =С+а К;п̂рив . IV, V f ^прив

^прив = Ен С + К, д) 3]прив Р  ’

в) 3,прив -  С + Еи К;

13. Врахування чинника часу при визначенш ефектив- 
hocti швестицм необхщна для:

а) встановлення терм1ну довгострокового кредитування пщ- 
приемсгва;

б) передбачення майбутшх 3MiH у ставках процента;
в) визначення терлнну окупносп кагатальних вкладень по 

кожному з предсгавлених 1нвестищйних проектов;
г) приведения р1зночасових каштальних вкладень до одного 

розрахункового перюду.
14. Основними принципами оцшки економ1чноУ ефек- 

тивност1 йнвестицм з врахуванням пристосованосто ц!еТ 
оцжки до ринкових умов господарювання с:

а) выдача вщ швестованих коштов повинна ощнюватись на 
основ! одержаних пццтриемством прибутоав;
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б) повернення швестищй повинно ощнюватись на основ! ве- 
личини грошового потоку;

в) повинна використовуватись фшсована ставка процента;
г) суми 1нвестицш повинш представлятись в тепер1шнш вартоеп, 

а величина надходжень вщ реал1зацй проекту -  в майбутнш;
д) за TenepiniHbOK) вартютю повинш ощнюватись як суми ш- 

вестищй, так i грошових потоюв;
е) дисконтна ставка повинна бути диференщйована залежно вгд 

мети 1нвестиц1йного проекту та оцшки його ефективностт.
15. До найважливших показнимв оцшки економ!чноТ 

ефективнскгп виробничих швестицш з врахуванням ви- 
мог ринку вщнесенг.

а) сума приведених витрат;
б) чиста дисконтова вартють;
в) 1ндекс дохщностт 1нвестищй;
г) рентабельнють виробничих фощцв;
д) внутршня норма рентабельное™ кашталовкладень*
е) коефвдент лшвщносп1нвестицш;
с) перюд oKynHocri швестищй.
16. Величину грошового потоку при обчисленш ефек- 

тивносп iHвестиц|й можна визначити як:
а) величину чистого прибутку тдприемства;
б) р1зницю м1ж сумою балансового прибутку тдприемства та 

операщйними витратами;
в) суму катталовкладень тдприемства на розширене вщтво- 

рення основних фощцв та амортизащйних в1драхувань;
г) суму чистого доходу тдприемства та амортизащйних вщ- 

рахувань;
д) njopinm суми погашения кредита та процента за ними.
17. Дисконтна ставка характеризуе:
а) величину piHHoro процента плати за кредит комерцшному 

банку;
б) р1вень шфляци в розрахунковому рощ;
в) середшй процент росту суми дивщещцв;
г) норму прибутку на вкладеш 1нвестицп.
18. В якоста1 ставки дисконтування при оцшщ ефектив- 

hoct'i швестицш можуть бути прийнятй
а) процент рентабельности продукцп тдприемства, на яку 

припадае найбшыиа частка у виробничШ программ
б) середня кредитна або депозитна ставка;
в) найвшца за останш п’ять роюв норма рентабельное™ вироб

ничих фощцв пщприемства;
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г) 1ндишдуальна норма дох1дносп швестицш, прийнятна для 
пщприемства;

д) альтернативна норми доходности швестицш i3 врахуванням 
ризику, р1вня шфляци.

19. 1нвестиц|йний проект може бути визнаний як при- 
йнятний, якщо виконуеться умова:

а) ЧДВ = 0; г)ЧДВ = 1д;
б) ЧДВ < 0; д) ЧДВ >0.
в) ЧДВ > 1д;
20. 1ндекс дох1дност1 швестицш обчислюеться 39 

формулою:
а )  1д = ГП-Ток: г) 1д = К/ГП;
б) 1д = ГП/К; д) 1д = К/Ток.
в) 1Д = К/П;
21. Внутр|шня норма рентабельности швестицш -  це 

така дисконтна ставка, за якоТ:
а) терм1н окупносп !нвестицш не перевищуе п’яти роюв;
б) суми початкових [нвестицш i TenepiuiHboi вартоси грооно- 

вих потоков е р1вними;
в) ондекс рентабельное^ швестицш бшьопий за 1;
г) ЧДВ = 0;
д) шдекс дохщноспшвестицш р1вний 1.
22. 3 перел1чених виберпъ Ti чинники, ям дозволяють 

позитивно вплинути на ефектившсть виробничих швес
тицш пщприемства:

а) збшьшення частки грооыових потоюв на оновлення активно! 
частини основних фощцв;

б) пщвищення питомоТ ваги 1нвестицш у буд1вництво нових 
виробничих об’екпв;

в) збтьшення частки амортизацшного фонду пщприемства, 
яка спрямовуеться на вщшкодування зношених основних фощпв 
(ix просте вщтворення);

г) прийняття у розрахунок необхщних 1нвестицш бшыних за 
величину питомих капггаловкладень;

д) при визначенш кошторисноо вартоси буд1вництва слщ при- 
ймати до розрахунку одни i розщнки, оцо д1яли в минулому poui.

23. Скорочення тривапосн швестицшного циклу може 
рщбутись шляхом:

а) зменшення чисельносто спещалктпв, зад1яних у розробц1 
' проектно-кошторисно'о документаций

б) зосередження уваги на реконструкцп i техшчному пере- 
■ оснащенш дйочих пщприемств;
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в) перегляду норматишв тривалосп окремих стадш швести- 
цдйного циклу;

г) закушвл1 ч аст и н и  буд1вельних MaTepianie за кордоном;
д) використання у каштальному буд1вництв1 найновших будн 

вельних MaTepiajriB i конструкцш.
24. Пщ швестицшним ризиком розум1ЮТь:
а) можливють виникнення несприятливоТ поди, що спричиняе 

втрату частини швестицшних pecypcie;
б) ймов1ршсть виникнення додаткових витрат у npoueci peani- 

3aui'f проекту;
в) можливе скорочення чисельносп працюючих внаслщок зни- 

ження обсяпв виробництва;
г) зменшення витрат pecypciB пор1вняно з кошторисом;
д) збшьшення попиту на продукцию пщприемства.
25. Основними методами зниження ступени ризику в 

жвестицшшй Д|яльноси е:
а) вдосконалення проектно-кошторисноУ справи;
б) збгльшення частки залучених грошових кошпв;
в) страхування;
г) розподш ризшав;
д) створення резерву кошпв на покриття непередбачених Вдл 

трат;
е) розсновання ризику.
26. Капггальне будйвництво як елемент шфраструкту- 

ри пщприемства -  це:
а) процес вкладання грошових кошпв у розвиток шфраструк- 

тури 1нших пщприемств;
б) процес створення, переоснащения та реконструкция дйочих 

об’екпв виробничоУ та сошальноУ сфери пщприемства;
в) процес реал!защУ виробничих 1нвестицш безпосередньо на 

пщприемств!;
г) виконання буд1вельних po6iT за рахунок коптив пщприем

ства з метою розвитку сощальноУ шфраструктури Mi ста.
27. Капггальне будйвництво характеризусться такими 

ознаками:
а) обов’язковою участю фшансових посередншав у rrpoqeci 

реал1зацп реальних !нвестищй;
б) необх!днють подготовки висококвал1ф1кованих буд1вельних 

кадр1в;
в) обов’язковють ведения буд1вельних po6iT на нових буд1вель- 

иих майданчиках;
г) тривалим циклом ведения робгг;
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д) значними затратами фшансових, матер1альних i трудових 
pecypcie;

е) складшстю виконуваних po6iT i споруджуваних об’еклв.
28. Основними способами ведения буд1вельно-монтаж- 

них робгг у процес! каттального буд!вництва с:
а) пщрядний;
б) посередницький;
в) контрактний;
г) прямий;
д) господарський.
29. Титульний список -  це:
а) замовлення на державне фшансування бущвельно-монтаж- 

них роб1т;
б) плановий документ, в якому зазначений перелж об’екпв 

капитального бущвництва, його строки, витрати на бущвельно- 
монтажш роботи та iH.;

в) баланс виробничих потужностей шдгтриемства;
г) розподш функщй м1ж безпосередшми виконавцями окре- 

мих вщцв буд1вельно-монтажних po6iT.
30. Кошторисна варпсть буд1вництва встановлюсться 

на ocHoei:
а) розшнок на буд1вельно-монтажш роботи, що склалися в 

минулому перюдц
б) гуртових цш на машини та устаткування;
в) дночих ринкових цш на устаткування, розщнок i тариф1в на 

виконання буд1вельно-монтажних робгг;
г) середшх щн, розщнок i тариф1в, що склалися в галуз1 в ми

нулому перюдь



1 е м а 1 0

1ННОВАЦ1ЙН1 
ПРОЦЕСИ  
НА П1ДПРИеМСТВ1 
ТА ОЦ1НКА 
IX  ЕФЕКТИВНОСТ1

Питания для теоретично? тдготовки

□ Науково-техшчний прогрес, його форми.
□  Науково-техшчна револющя, ii основш 

риси.
□ Основш напрями науково-техшчного про- 

гресу.
□  Показники р1вня науково-техшчного про- 

гресу.
□ 1нновацшш процеси та Гх вида.
□ Поняття ефективносп техшчних нововведень, 

види ефективность
□ Еконокнчний ефект вщ впровадження техшч 

них нововведень.
□  Розрахунок сумарного еконоднчного ефекту вгд 

техшчних нововведень.
□  Вартюна оцшка результат реашзацй техшч- 

них нововведень.
□  Вартюна ощнка витрат на впровадження техш

чних новинок.
□ Воображения результат техшчних нововве

день у показниках роботи пщприемства.
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8“ » КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

• науково-техн1чний прогрес
• науково-техн'мна революц!я 
•електрон1зац|'я
• комплексна автоматизац1я
• Ыформац1йн1 технолога 
9х1м1зац|‘я виробництва
• бютехнологп
•техн!чний р1вень виробництва
• шновацты процеси
• нововведения
• види Ыновац1йних процеав
• ефективнгсть техычних но- 

вовведень
• eкoнoмiчний ефект

•  види економ1чних ефеклв тех- 
н‘|чних нововведень

• народногосподарський ефект
• комерцмний ефект
• сумарний економ1чний ефект
• варлсна оцжка результат!в 

техн1чних нововведень
•сумарн1 витрати на реал1за- 

цно техн'мних новинок
•coqianbHi наслщки шноващи- 

них процеав
•еколопчм насл'|дки жновацм- 

них процеав

Основж теоретично-розрахунков1 
положения теми

Науково-техш чний прогрес -  це непер ерв- 
ний процес одержания i нагром адж ення  
наукових знань, Тх матер1ал1защя в елементи  
техж ки, впровадж ення останньоТ у вироб- 
ництво i Bci сф ери життя.

Тому НТП слщ розглядати як систему, що охоплюе три 
взаемопов \язаш cmadii: науку, техмку, виробництво. НТП 
е також надзвичайно важливим засобом виршення сощаль- 
но-економ1чних завдань, а саме: охорони навколишнього 
середовища, полшшення умов пращ, пщвшцення добробуту 
населенна.

НТП притаманш як еволюцтш, так i революцтш  форми 
вдосконалення 3aco6iB виробництва, технолопчних проце- 
ciB, юнцевоУ продукци.

ЕволюцШна форма Н ТП  характеризуемся поступовим 
неперервним удосконаленням традицшних техшчних засо- 
6ie i технологий, нагромадженням цих вдосконалень. Такий 
процес може тривати досить довго. ^
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Революцшна форма Н ТП  (и називають науково-тех- 
тчною револющ ао -  НТР) пов’язана з виникненням прин- 
ципово нових науково-техшчних щей i на ochobi цього змь 
ною поколшь використовуваноУ техшки i кшцевоУ продук
ций це стрибок у розвитку продуктивних сил сусшльства, Ух 
перехщ у якюно новий стан на основ! дoкopiнниx змш у 
системi наукових знань.

Суть НТР розкриваеться в и основних рисах:
• перетворення науки у безпосередньопродуктивну силу;
•скорочення промЬкку часу вщ нового наукового вщ-

криття до його практичного використання;
• новий стан суспшьного подолу пращ, який вщбуваеться 

завдяки перетворенню науки у прюритетну сферу дшльносп;
• штегращя науки i виробництва, а також р^зних галузей 

самоУ науки;
• яюсне перетворення ycix елеменпв виробництва: засо- 

6ie i предмет1в пращ, самоУ пращ.
Науково-техшчний прогрес у будь-якш його форм1 вщ ь 

грас важливу роль у розвитку промислового виробництва, 
оскшьки охоплюс фундаментальш теоретичш досшдження, 
прикладш пошуки, конструкгорськ! розробки i створення 
вз1рщв новоУ xexHiKH, и освоения i промислове виробни- 
цтво, а також впровадження в народне господарство.

OCHOBHI НАПРЯМИ НТП НА СУЧАСНОМУ ЕТАП1:
► Електрошзащя народного господарства -  забезпечення 

Bcix сфер виробництва i суспшьного житгя високоефективними за- 
собами обчислювально'1 технжи аж до використання принципа штуч
ного Ытелекту, нового поколшня супутникових систем зв’язку тощо;

► Комплексна автоматизащя Bcix галузей народного госпо- 
дарства на 6a3i електрон1заци: впровадження гнучких виробничих 
систем, промислових робойв, багатооперацшних верстайв з ЧПУ, 
систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем 
управлшня технолопчними процесами;

► Застосування прогресивних базових технолопй (мало 
стад1йних процеав, мало- та безвщходного виробництва, застосу
вання технолопчних лжм i систем машин);

► Освоения принципово нових технолопй: мембранноТ, 
лазерноТ, плазмовоТ, вакуумноТ, детонацмноТ та ш.;

► Створення i використання нових MaTepianiB, що мають 
HOBi властивосй: надпровщысть, рад1ац1йну сййкгсть, сййкгсть до 
зношування; надчистих MaTepianiB i3 заданими властивостями;

► Прискорений розвиток бютехнолопУ, яка сприяе ство- 
ренню безвщходних технолопчних процеав, нарощуванню обсяпв 
виробництва сировини, продовольчих ресура'в;

► Розвиток прискореними темпами шфраструктури як 
особливо! сфери НТП, що формуе зовн'илн! умови функц1онування
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гндприемств (виробничоУ, спец1альноУ, еколопчноУ, фжансовоУ i 
кредитноУ систем та ж.);

►  Розвиток шформацшних технологий, яю формують не 
лише яюсно новий виробничий потенц1ал, що г'рунтуеться на 
комп’ютеризацй, а й HOBi соц|альы вщносини;

►  Х1м1зац1я виробництва -  сприяе рацюнальному викорис- 
танню природних pecypcie, розширенню матер1альносировинноУ 
бази виробництва, пщвищенню якосп продукцм; полягае у викори- 
станн1 синтетичних х1м1чних MaTepianie для техычних потреб, при 
виготовленш таро-пакувальних засоб!в, використаны х1м1чних ре- 
човин у виробничих процесах для Ух прискорення.

Pieeub науково-техшчного прогресу мож на оцтити 
щ лим рядом показнитв. Серед показниюв НТП особливе 
мгсце належить показникам техшчного p iem  виробництва, 
як\ вщображають обсяг фактичного впровадження у вироб- 
ництво досягнень науки, технжи, технологш, оргашзаци 
npaui i управлшня, як в щлому в господарств{ кра!ни, так i 
в окремих галузях i на шдприемствах.

До показниюв техшчного р!вня виробнищва належать:
S  фондоозброенють пращ (вщношення вартосп основ- 

них виробничих фоцщв до чисельност! ПВП);
^  техн1чна озброенгсть пращ (вщношення вартост! актив

но! частини основних фощцв до чисельноеп ПВП);
S  електроозброешсть пращ (вщношення кшькост1 спо- 

жито! електроенергп до чисельноеп ПВП);
S  коеф1щенти оновлення i вибутгя основних виробни

чих фощцв, а також !х активно! частини;
S  BiKOBi характеристики виробничого устаткування.
KpiM того, ревень науково-техшчного прогресу може бу

ти охарактеризований рядом допом1жних показниюв: кое- 
ф щ енти мехашзацн виробництва i мехашзацн пращ, кое- 
фвдент автоматизаци виробництва, частка електроенергй, 
використано! на технолопчш ц ш , та iH.

Розвиток науково-техшчного прогресу сприяе появ1 но- 
вих pimeHb у галуз1 технжи, технологи, орган!зацн вироб- 
ницгва та економ1чних метод1в управлшня. Це спричиняе 
розвиток шновацшних nponecie у виробництвь

Ыновацшт процеси е cyKynHicno яюсно нових, прогресив- 
них змш, що вщбуваються у виробничо-господарськш систем!.

Результатом шновацшних процеадв е новинки 0  техшщ, 
оргашзаци виробництва i пращ, управлшня, а !х впрова
дження в господарську практику е нововведениями.

Спонукаючими мотивами нововведень е MimiHBi по
треби сустльства в цшому та окремо взятих труп спожива-
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чёв, a lx  дж ерелами -  досягнення зарубЁжноУ та вггчизняно!' 
фундаментально! науки, набутого досвщу.

1нновацшш процеси подшяються на певнЁ види, ям е 
взаемозалежними i взаемопов’язаними.

техн1чн1
1ННОВАЦ1ИН1 в------ \ ■=> орган1зац1йн1

ПРОЦЕСИ ____ ^  економ1чн1
I ■=*> соц1альн1

______________ 1 ^  npaeoBi

Техт чм нововведения полягають в освоеннЁ виробни- 
цтва нових видёв продукцЁУ, використаннЁ нових технологЁй, 
3aco6iB пращ (машин, устаткування) та предметЁв пращ 
(сировини, конструкцЁйних матерЁалЁв, енергй*).

ОрганЬацшм нововведения передбачають застосування 
нових форм i метода оргашзацй виробництва i пращ (орга- 
нЁзацЁйних структур управлЁння, типёв виробництва тощо).

ЕкономЬчт тноваци охоплюють вдосконалення плану- 
вання i прогнозування, цЁноутворення, фЁнансування, моти- 
вацп i оплати пращ, ощнки результатЁв виробничо-госпо- 
дарсько\’ дёяльностё.

Сощальт нововведения -  це форми активЁзацЁУ людсь- 
кого фактора у виробництвЁ (стимулювання творчоУ дёяль- 
ностт, пЁдвищення квалЁфЁкацЁУ персоналу, полЁпшення умов 
пращ та вЁдпочинку, забезпечення Ух безпеки, охорона на- 
вколишнього середовища та здоров’я людини).

Правовг нововведения -  розробка та прийняття нових i 
доповнення та змЁна дёючих закошв, ёнших нормативно-пра- 
вових aKTie, що регулюють дёяльшсть тдприемств, оргаш- 
зацЁй i сприяють Тх ефективнш робот!.

Оскёльки техн1чн1 нововведения мають визначальний 
вплив на Bci iHmi види ЁнновацЁй i, крЁм того, заходи по 
впровадженню технЁчних новинок вимагають Ёнвестування 
значних коштёв, то важливими е питания оцЫки економгч- 
noi ефективностг цих 3axodie.

ЕфективнЁсть -  це вёд- 
носна величина, що 
характеризуе резуль- 
тативш сть будь-яких  
затрат. ЕфективнЁсть 
технЁчних нововведень  
с вЁдношенням ефекту  
вёд здЁйснення заходЁв 
до затрат на них.

Еф ект -  це результат  
будь-якого заходу, 
який найчастЁше вира- 
ж аеться певною  гро
шовою сум ою  (чиста  
продукцЁя або прибу- 
ток т д п р и е м с т в а , га - 
лузЁ, нацЁональний д о - 
ХЁД).
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Ефект вщ впровадження техшчних новинок може бути по- 
зитивним (економш затрат i негативним (збитки). 1снус понят- 
тя вщвернених збигпав, тобто таких, яких вдалося уникнути в 
результат! використання досягнень НТП (забруднення навко- 
лишнього середовища).

Залежно вщ ргвия оцшки, обсягу враховуваних ефекту 
i затрат i призначення оцшки розр!зняють декшъка eudie 
e(peKmuenocmi техшчних нововведенъ.

Розрахунок абсолютно! ефективносп завершуе процес 
вибору найефектившшого BapiaHTa техшчних нововведенъ.

Еконолйчний ефект вщ впровадження техшчних нови
нок розраховуеться на Bcix етапах реал1зацй й за весь перюд 
здшснення цих заход1в i визначаеться як р1зниця м1ж вар- 
тюною оцшкою результате та вартюною оцшкою сукупних 
витрат pecypciB за цей перюд.

Залежно eid завданъ, яю виримуються, економгчний ефект 
може обчислюватисъ в однт п  двох форм:

а) народногосподарсъкий (загальний ефект за умовами 
використання нововведенъ);
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б) госпрозрахунковий (комерцшний ефект, який одержу- 
еться окремо розробником, виробником i споживачем но- 
вовведень).

Народногосподарський економ1чний ефект  обчислюе- 
ться шляхом пор1вняння результате за мюцем використан- 
ня ново? техннси, шших нововведень i Bcix витрат на ?х роз- 
робку, виробницгво i споживання.

Комерцшний еконоличний ефект  обчислюеться на окре- 
мих стад!ях «житгевого циклу» нововведения (стадй розробки, 
виробництва, експлуатацй) i дае можливють ощнити ефектив- 
шсть впровадження техшчних новинок з врахуванням еко- 
HOMinHHX штересгв окремих проектно-конструкторських орга- 
шзацш, шдприемств-виробниюв i пцщриемств-споживач1в.

Перша форма економ1чного ефекту використовуеться на 
стадй обгрунтування доцшьност1 розробки та вибору най- 
кращого варианта проектного р1шення; друга форма -  у 
процеа реал!зацп заход1в, коли е вщомими цши на нову 
науково-техшчну продукщю, обсяги ‘и виробництва, умови 
i строки застосування.

На стадй технжо-економ1чного обгрунтування i вибору 
найкращого Bapianra, при формуванш плашв наукових i до- 
слдао-конструкторських роб1т повинен бути витриманий 
народногосподарський nidxid, який передбачае врахування 
при оцшщ техн1чних нововведень ycix можливих наслщшв -  
економ{чних, сощальних, еколопчних, зовн1шньоеконом!ч- 
них. Етапи реатзацй* цього пщходу зводяться до такого:

S  i3 потенцшно можливих BapiamiB вибирають Ti, яю 
задовольняють заданим обмеженням;

S  щодо кожного i3 вибраних BapiaHTiB обчислюють ре
зультата, витрати, економ1чний ефект;

S  кращим визнаеться BapiaHT, що забезпечуе макси- 
мальну величину економ1чного ефекту, а за умови 
його тотожност! по декитькох BapiaHTax -  BapiaHT з 
мЫмальними затратами на його досягнення.

Сумарний економЫний ефект  в1д техшчних нововве
день за певний розрахунковий перюд Т (Ет) обчислюеться 
за формулою:

Ет = Рт -  Вт, грн.,

де Рт -  вартюна оцшка результате вщ здшснення зaxoдiв 
НТП за розрахунковий перюд, грн.;

Вх -  варт1сна оцшка витрат на здшснення техшчних но
вовведень за цей же перюд, грн.
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Такий cnoci6 визначення економ!чного ефекту е однако- 
вим як при обчисленш народногосподарського, так i комер- 
щйного ефекту вщ впровадження захсдав науково-техшч- 
ного прогресу.

При обчисленш економичного ефекту слщ приводити pi3- 
HonacoBi витрати i результата до единого для Bcix BapiaHTiB 
моменту часу -  розрахункового року за допомогою коефь 
щента приведения (див. тему 9).

1з врахуванням фактора часу економ1чний ефект може 
бути представлений:

т
Е Т  =  Х ( р т -  вт) • а , грн.,

t=\
де Р,, В, -  вартюна ощнка, вщповщно, результате i витрат у 
t- му рощ розрахункового перюду, грн.

Початковим роком розрахункового перюду Т вважають 
piK початку фшансування po6iT по здшсненню заходу 
(включаючи науков! дослщження), а кшцевим -  момент 
завершения всього життевого циклу заходу (визначаеться 
нормативними строками оновлення продукцй з врахуван
ням н старшня).

Вартгсна ощнка результ ат е впровадження техшчних 
новинок за розрахунковий перюд здшснюеться:

т
Рт = Х рт ' а > грн-

/=1
Ц\ результата е сумою основних (Росн) i супутшх (Рсуп) 

результате:

Рт ~  Росн Рсуп 5

Ощнка основних результате здшснюеться за форму
лами:

а) для нових засоб!в пращ тривалого використання

Р о с „ - Ц  ' N t грн.;
б) для нових предмета npaui

Росн
у , ’

грн.,

де Ц, -  щна одинищ продукцй, вироблено! з використанйям 
нових 3aco6iB або предметов пращ у t-му рощ, грн.;
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N, -  обсяг використання нових засоб1в або предме^в 
пращ в /-му рощ, натур, одиниць;

П, ~ продуктившсть засоб1в пращ у /- му рощ, натур, 
одиниць;

У{ -  витрати предмете пращ на одиницю продукцй у 
/-му рощ, натур, одиниць.

Оцшка супутшх р е з у л ь т а т  включае додатковх еконо- 
Mi4Hi результата в р1зних сферах народного господарства, 
а також економ^чну ощнку сощальнга i еколог1чних на- 
слщюв вщ реал1зацй заход1в НТП, яку можна здшснити за 
формулою:

де Р,се — BapTicHa оцшка сощальних та еколопчних наслщ- 
к1в вщ техшчних нововведень у /-му рощ, грн.;

Rjt ~ розм1р окремого результату в натуральних ви- 
MipHHKax з урахуванням масштаб1в його впровадження в 
t-му рощ;

aJ( -  BapricHa ощнка одинищ окремого результату в /-му 
рощ, грн.;

п -  ктью сть показниюв, яю враховуютъся при визна- 
ченш впливу техшчних нововведень на навколишне середо- 
вище i сощальну сферу.

Сумарш витрати на реал1защю техшчних новинок за
розрахунковий перюд включають витрати на виробницгво 
(Ввир) i використання (Ввикор) продукцй:

При цьому витрати на виробництво i на використання 
обчислюються однаково з урахуванням фактора часу:

де Q  -  поточш витрати при виробнищш (використанш) 
продукцй у /-му poqi без амортизащйних вщрахувань на 
реноващю, грн.;

К, -  одноразов! витрати при виробницта (використанш) 
продукцй' в /-му рощ, грн.;

Л, -  залишкова Опквщацшна) вартють основних фоцщв, 
що вибувають у /-му рощ, грн.

п

Вт — В вир ВВикор 5 ГРН*

т
Ввир(вИкор) = £ ( С ,  + К < -■Л*) • а > грн.,
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До складу поточных витрат (С,) включаються витрати, 
яш враховуються за юнуючого порядку калькулювання 
co6iBapTocTi продукщУ, а на раншх стад1ях розробки новоУ 
техшки (коли вщсутня конкретна шформащя для розра- 
хунку поточних витрат) використовуеться один i3 можли- 
вих метод!в обчислення co6iBapTocri проектованоУ ново! 
техшки:

S  метод питомих ваг;
S  графоаналггичний;
S  кореляцшний;
^  плановоУ калькулящУ.
До складу одноразовых вытрат (К/) включаються каш- 

тальш вкладення та шил витрати одноразового характеру, 
як1 необхщш для створення i використання ново!’ продукцн, 
незалежно вщ джерел фшансування.

При обчисленш економ1чноУ ефектившхгп може виник- 
нути ситуащя, коли нове техшчне рш ення виявиться випд- 
ним для народного господарства в щлому, але призведе до 
зростання витрат i попршення imiinx показниюв роботи 
наукових оргашзацш, шдприемств-виробниюв. Тому, кр1м 
обчислення загальноУ величини економ1чного ефекту, спщ 
визначити частку його, що мае одержати кожний причет- 
ний до процесу створення i впровадження нововведения. 
Тобто, необхщно обчислювати комерцтныы ефект, для 
оцшки якого в ринкових умовах може використовуватись 
показнык прибутку, що залыгиаеться в розпорядэ/сенш нау- 
Koeoi оргамзаци, тдпрыемства (Д ):

П/ = Qt - С п , - F „  грн.,

де Q( -  виручка вщ  реал1защУ продукцн науково-техшчного 
або виробничо-техшчного призначення у t-му рощ, грн.;

Сп, -  co6iBapricTb продукци у t-му рощ, грн.;
Ft -  загальна сума податюв i виплат з балансового 

прибутку науковоУ оргашзащУ, шдприемства у t- му рощ, 
грн.

KpiM того, при анал1з! ефективносп техшчних ново- 
введень можуть використовуватись im ni показники, напри- 
клад, коефвдент економ1чно1 ефективносп одноразових 
витрат (кагпталовкладень), строк Ух окупност! тощо.

Результата реал1зац!У техшчних нововведень впливають 
на госпрозрахунков1 показники роботи споживач1в ново!’ 
технУки та шших нововведень.
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Наприклад, npupicm прибутку за ргк вщ виробництва 
продукци за допомогою ново!* техшки (ДП) визначаеться за 
формулою:

АП = (Ц 2 —С 2) • N 2 - ( Ц ,  - С , )  • N u  грн.,

де С ь С2 -  соб1варт1сть одинищ продукци, виготовленоУ за 
допомогою базовоУ i новоУ техшки, грн./од.;

Ць Цг ~ гуртова цша одинищ продукщУ при використан- 
Hi базовоУ i новоУ техшки, грн ./од.;

Nh N2 -  обсяг виробництва продукци за допомогою ба
зовоУ i hoboi техшки, натур, од./ pix.

Умовне вившьнення працюючих у зв’язку i3 впрова- 
дженням ново? техшки (АЧ) визначаеться i3 залежностк

АТТ (Ц2 ‘ ^ 2) (Ц 2 ’ N z)ДЧ = ——----— — — ----- —, чол.,
Пп, Пп2

де Ппь Пп2 -  продуктивнють пращ до i т е л я  впровадження 
ново? техшки, грн./чол.

Економ1я каттальних вкладень (ДК) визначаеться i3 
сшввщношення:

AK =(K1 - | f - K 2)-7V25rpH.,

де К |, К2 — питомi капггаловкладення при використанш ба- 
зово1 i hoboi техн1ки, грн./од.;

BJ, В '2 — продуктивнють одинищ базовоУ i hoboi техшки 
за одиницю часу, натур, од. або грн. за одиницю часу. 

Зниження матер1апьних витрат (ДМ) обчислюеться:

ДМ = (М, -  М 2) • N z, грн.,

ре Mi, М2 -  MarepianbHi витрати на одиницю продукци при 
використанш базовоУ i hoboi техшки, грн./од.
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j==J Прикпади

П рикл ад  1. Проектний жститут працюе над розробкою техно- 
лопчного процесу (потоковоУ лжи) no nepepo6qi стьськогосподар- 
ськоУ сировини. Варлсть проектних po6iT становить 64 тис. грн., яю 
маютъ бути освоен1 протягом двох роюв: 44 тис. грн. першого року i 
20 тис. грн -  другого.

Виготовлення техычних 3aco6iB триватиме pin. Варлсть облад- 
нання 70 тис. грн., а монтажу -  24 тис. грн., який також повинен 
бути виконаний протягом року.

Освоения проектованого технолопчного процесу дасть змогу 
переробляти щор1чно 1000 т сировини i виробляти 200 тис. умов- 
них банок консервноУ продукцм за цжою 2,1 грн./банку. Соб»вар- 
т1сть продукцн 1,6 грн./банку.

CynyTHi капггаловкладення становлятъ 1100 грн. щор1чно.
TepMiH експлуатацп потоковоУ лжи 5 роюв. Обчиа~пть народно- 

господарський ефект вщ розробки i використання новоУ технологи' 
у переробый галуз1.

Р о зв ’язув ання.
Народногосподарський ефект за весь термш служби потоковоУ 

лжи може бути отчислений як р1зниця вартюноУ оц1нки результалв 
вщ використання л1нм i варлсноУ оцшки витрат на п проектування, 
виготовлення й експлуатац1ю:

Ет = Р т-В т.

При цьому слщ враховувати р1зночасовгсть витрат i результалв та 
привести Ух до одного моменту часу -  першого року експлуатацп' л1нн. 
Результати вщ експлуатацп л\н\\ становлять за piK 200 000 • 2,1 = 
= 420 тис. грн., а за весь терм1н експлуатацп:

Рт = 420+- 420 -  
(1+0 ,1)

420 420= 420+------+ ------
1,1 1,21

420 420 + 420
(1+0,1)2 (1+0.1)3 (1 + 0,1)4
420 420+ = 420 + 361,6 + 347.2 +
1,33 1,46

+ 315,8 + 287,7 = 1752,5 тис. грн.

Витрати на створення i використання потоковоУ лЫи складаю- 
ться i3 витрат на проектування, виготовлення обладнання, монтаж 
лжи, а також витрат у процеа и експлуатацп.

Витрати на проектування, виготовлення i монтаж л1нм з враху- 
ванням фактора часу дор1внюють:

В, =44 • (1 + 0.1)4 + 20 • (1 + 0,1)3 + 70 (1 + 0,1)2 + 24 • (1 + 0,1) = 
= 200,6 тис. грн.
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PiHHi витрати в процесс експлуатацм л/нм становлять: 

200000 • 1,6+ 1,1 = 321,1 тис. грн.,

а за весь термЫ служби

Рт = 321,1+ ?21-1 + 321,1 321,1 321,1
(1+ 0,1) (1 + 0,1)2 (1 + 0,1)3 (1 + 0.1)4

= 321,1 + ̂ 1  + ̂ И + ^ Ы + ^ 1 1  = 321.1 + 291,9 + 
1,1 1,21 1,33 1,46

+ 265,4 + 241,4 + 219,9 = 1339,7 тис. грн.,

67 = 6! + 62 =200,6 + 1339,7 = 1540,3 тис. грн.,

Ет = 1752,5-1540 = 212,2 тис.грн.

П риклад  2. Бстановпъ величину комерцмного ефекту у ви- 
робника i споживача ново/ формувальноТ машини, якщо витрати 
на и виробництво становлять 5250 грн., рентабельн'/сть виробни- 
цтва -  42%, ставка податку на г/рибуток -  30%.

Бикористання машини дае можливгсть довести потужнютъ цеху 
до 30 000 шт. у piK. Цжа виробу 1,7 грн., а со&варлсть 1,02 грн.

CynyTHi кап1таловкладення дор1внюють 500  грн. щ ор ч н о .
TepMiH експлуатацм м аш ини згщ но з техн1чною докум ентален ) 

4  роки.
Р о зв ’язування.
Комерцшний ефект у виробника ново/ формувальноТ машини 

можна обчислити як величину г/рибутку, що залишаеться у пщпри- 
емства-в пробника:

П = О -  Сп -  F.

Цша машини при заданому piBHi рентабельное^ становитиме: 

МмаШ = 5250 • 1,42 = 7455 грн.

Tofli П = 7455 -  5250 -  (7455 -  5250) 0,3 = 1,543 тис. грн

Комерцмний ефект у споживача машини можна знайти як 

ЕТ=РТ-В Т.
Результати вщ використання машини за р!к дор1внюють 

30000 -1,7 = 51 тис.грн.

Tofli за весь термЫ експлуатацм

Рт = 51 + 51 0,9 + 51 ■ 0,83 + 51 ■ 0,75 = 177,48 тис.грн
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Pi4Hi витрати у споживача становитимуть: за перший pin:

5,25 + 30 000 1,02 + 0,5 = 36,35 тис. грн., 

а за наступи! роки

30 000 * X 02 + 0,5 = 31,1 тис. грн.

Tofli комерцмний ефект у споживача машини за весь термЫ м 
експлуатацм становитиме:

Вт = 36,35+—  + ̂ + —  = 113,7 тис. грн, 
т 1,1 1,21 1,33

Ет = 177,48 -113,7  = 63,78 тис. грн

З а д а ч !  д н я  р о з в ’я з к у

З ад ача 130. Планом оргтехзаход1в по зборочному цеху перед- 
бачений перевщ вщкачки електровакуумних прилад1в з послв на 
нап!вавтомати. Це у два рази збтыиуе капггальн! затрати i при 
однаковому коефщенп виходу придатних забезпечуе на 20% зни- 
ження соб!вартост1 припаду.

Обчисллъ, чи е даний захщ економ1чно доцтьним за даними 
таблиц! 57

Таблищ 57

Показники

Р1чний обсяг випуску приладо, тис. шт. 7,2

Балансова вартють комплекту обладнання на постах, цеху 
при проведена вщкачки на постах, тис. грн. 80

Залишкова вартють обладнання, яке не буде викорис- 
товуватись у виробництв! пюля автоматизаци вщкачки, 
тис. грн. 20

Повна со&вартють одного припаду, грн. 40

Гуртова цЫа припаду, грн. 48

Ктьюсть придбаних нап!вавтомат!в, шт. 1

Термж експлуатацм нап!вавтомата зпдно з техжчними 
нормами, роюв 5
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З а д а ч а  13 1. Мале пщприемство придбало новий прилад конт
ролю параметр1в якосл вироб1в. Ц1на приладу 1000 грн., cynyTHi 
одноразов! затрати, пов’язаж з експлуатац1ею припаду, в cyMi 
300 грн. розподтен! за роками експлуатаци piBHOMipHo.

Використання нового приладу дало змогу збтьшити про- 
дуктивнгсть до 8000 вироб1в на piK.

C o6iB apTicTb в и р о б у -  7 2  гр н ., а  гуртова цж а -  8 6  грн.
Нормативний строк служби приладу 4 роки. Обчислити комер- 

цмний (госпрозрахунковий) ефект у споживача вщ придбання i 
експлуатаци нового приладу.

З а д а ч а  132. Обчислпъ економ1чний ефект у виробника i спо
живача нового преса, якщо його виробництво обходиться у 4500 грн. 
Рентабельнють виробництва становить 28%, а прибуток оподат- 
ковуеться за ставкою 30%.

Використання преса дозволить щороку виготовляти продукцн 
в обсяз1 1200 шт. за цшою 3,5 грн./шт., соб1варлсть виробу 2,9 грн.

CynyTHi капггаловкладення у споживача преса становлять 680 грн. 
щор1чно, нормативний термт експлуатаци преса 3 роки.

З а д а ч а  133. Визначити комерцмний ефект вщ використання 
на пщприемств1 3 прилад1в контролю параметре ламп, якщо цжа 
одного приладу 4860 грн.; продуктивнють приладу 130 вим'|рювань 
за годину. Ктьюсть годин роботи приладу протягом змши 4,8 год., 
при однозммному режим!. К!льк!сть робочих дн!в у poni 225.

Варт!сть обладнання, що вивтьняеться в результат! вико
ристання прилад!в, становить 3325 грн., з нього може бути peani- 
зовано на суму 1200 грн.

CynyTHi кап!таловкладення в процеа експлуатацП одного при
ладу 760 грн./piK.

Вартють одного вим1рювання 0,1 грн.; витрати електроенерги 
на годину роботи приладу 5 кВт, цжа 1 кВт-год-0,17 грн.

TepM iH  екс п л у а та ц и  п р и л а д у  4  роки.

З а д а ч а  134. Визначити величину народногосподарського 
еф екту вщ  розробки i використання в полвмерному виробництв! 
нового обладнання по автоматизаци технолопчного процесу.

Розробка проекту засо&в автоматизаци тривала 3 роки, протя
гом яких було освоено 72 тис. грн.:

32  тис. гр н .-  перш ого року;
30 тис. грн -  другого року;
10 тис. грн.- третього року.

Виготовлення i м онтаж обладнання тривали один piK, на що було 
затрачено 52  тис. грн. CynyTHi капггаловкладення на програмне за- 
безпечення та  iHLui витрати становитимуть 1,5 тис. грн. щор1чно.

Використання даного автоматизованого устаткування дасть 
змогу вивтьнити обладнання на суму 33 тис. грн.; зекономити що- 
pi4HO 12 тсировини, вартютю 1 тис. грн./т; вивтьнити 8 прац!вниюв 
цеху, середньор1чний фонд оплати правд! кожного з них становив 
2020 фн.

KpiM того, встановлення обладнання сприяло одержанию  до- 
даткового еф екту в'щ зм енш ення випадюв профеайних захворю-
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вань i оплатою у зв’язку з цим листав непрацездатносл на суму 
1,2 тис. грн. щор1чно.

Термж служби нового обладнання 8 роюв.
Зад ача 135. Обчисл1ть народногосподарський ефект в!д ви- 

робництва i впровадження на пщприемствах металурпйноТ промис- 
ловосл нових установок по очистц1 шюдливих викид1в в атмосферу.

Проектування i виготовлення установки розраховане на 2 ро
ки, причому варт1сть проектних po6iT оцшюеться у 36 тис. грн.: 
26 тис. грн.- першого року; 10 тис. грн -  другого. Варлсть вироб- 
ництва установки 12 тис. грн.

KpiM того, cynyTHi одноразов! витрати у споживача установки 
становитимуть 1,1 тис. грн.

Впровадження установки дасть змогу додатково викорис- 
товувати у виробництв! повернуту сировину в ктькост! 5 т щор1чно, 
ийною 2 тис. грн./т; зменшити викиди в атмосферу в ктькосл 20 т 
шюдливих речовин за р!к, за що пщприемство сплачувало штрафи 
в cyMi 600 грн./т.

Нормативний TepMiH експлуатацП' установки 5 роюв.
Зад ача 136. Наукова орган1зац1я працюс над створенням ново! 

системи автоматизаци технолопчного процесу переробки молока.
Проектж роботи триватимуть два роки, Тх варлсть становитиме 

28 тис. грн., як\ р1вном1рно роэподшен!' за роками.
Затрати на виготовлення системи представлен! в планово каль- 

куляци (таблиця 58).

Таблиця 58
Статгп калькуляци Сума, тис. грн.

1. Варлсть сировини i матер!ал!в 76
2. Купован! вироби i нап!вфабрикати 83
3. Заробта плата 96
4. Вщрахування на соц!альн! заходи 48
5. Витрати на утримання й експлуатац!ю обладнання 65
6. Витрати на програмне забезпечення 7
7. Цехов! витрати 62
8. Загальнозаводсью витрати 79
9. iHLLii виробнич! витрати 10

Виробництво техжчних засоб1в системи триватиме р!к; варлсть 
монтажу системи у споживача 22 тис. грн., який також повинен 
буто виконаний за piK.

Обчисл!ть економ!чний ефект окремо у виробника i споживача 
автоматизованоТ системи, якщо и варлсть 720 тис. грн., а сума 
сплачених податюв та iHmnx виплат з балансового прибутку вироб
ника становить 60,1 тис. грн.
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Використання автоматизовано'1 систем и дасть можливгсть одер- 
жувати щор1чно прибуток в cyMi 200 тис. грн.

Задача 137. Визначге величину народногосподарського ефек- 
ту вщ використання новоТ потоково'1 г\\т по виробництву дитячого 
харчування.

Процес проектування i пщготовки документами розрахований 
на 2 роки. Вартють цих ро&т 40 тис. грн., яю розподтен|‘ за роками: 
30 тис. грн.— першого року i 10 тис. грн -  другого.

Витрати на виготовлення необхщного обладнання представлен! 
в кошторис'1 (таблиця 59).

Таблиця 59

Елементи затрат Сума, тис. грн.

MaTepianbHi витрати 38

О плата прац! 32 ,5

Вщ рахування на coqianbHi заходи 2 3 ,4

Амортизац|‘я основних фонд1в 9 ,2

!нш! витрати 8,6

Виготовлення i монтаж потоково'Г лЫи, BapTicTb якого 10,9 тис. грн., 
повинн1 бути виконан! протягом року.

Д1юча п\н\я забезпечить виробництво 0,3 млн умовних банок 
харчування за р!к цжою 1,2 грн. за ум. банку. Додатков1 одно
разов! витрати в npoqeci експлуатацн потоковб! niHiT становлять 
2,6 тис. грн./р|‘к.

TepMiH експлуатаци niHiY 6 роюв.
З ад ача 138. Встановити величину економ!чного ефекту в!д 

освоения машинобуд!вним заводом виробництва нових вид1в авто- 
навантажувач!в, як\ eiH плануе випускати протягом п’яти найближ- 
чих роюв.

Вихщы дан! в таблиц! 60.

Таблищ 60

Показники

Р!чний обсяг випуску автонавантажувач1в, шт. 1120

Соб!варлсть навантажувача, грн. 9240

Гуртова ц!на машини, грн. 10 120

Ставка оподаткування прибутку, % 30

Сума 1нших 36opie i платеж!в, % до балансового 
прибутку 4
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З а д а ч а  139. Обчислпъ величину еконоынчного ефекту вщ ви- 
робництва нового верстата з програмним управлжням, якщо ця 
модель буде виготовлятись протягом трьох роюв.

Вихщш дан! з таблиц! 61.

Таблгщя 61

Показники

Р!чний обсяг випуску верстат1в, шт. 900
Соб|'варт!сть верстата, грн. 5200
Гуртова ц!на верстата, грн. 6150
Ставка оподаткування прибутку, % 30
Сума жших виплат з балансового прибутку, % 5

З а д а ч а  140. Визначити економ!чну доцтьнють пщвищення 
над|'йносп приладу. ЗмЫа надмносп приладу скорочуе в чотири 
рази час на пошук i уникнення вщмов, зменшуе споживання елект- 
роенергм в технолопчному процесс 

Вих!дн! дан! в таблиц! 62.

Таблиця 62

Показники Базовий Проектований
прилад прилад

Цжа приладу, грн. 6000 6380
Експлуатацмн! витрати, грн.:

-  на ремонт 171,5 70,9
-  на електроенерпю 46 22
-  на амортизац!ю 610 735

Строк служби приладу, роюв 3 4

З а д а ч а  14 1. Визначити доцтьнклъ замжи ужверсального то
карного верстата з ручним управлжням ьерстатом з ЧПУ.

BnxiflHi дан! в таблиц! 63.

Таблищ 63

Показники Базовий
верстат

Новий
верстат

Pi4Ha юльюсть деталей, шт. 7500 22 500
Цша детал!, грн. 3,2 4,7
Цжа верстата, грн. 1610 17 500
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Продовження табл.

Показники Базовий
верстат

Мовий
верстат

Затрати на площу, зайняту одним 
верстатом, грн. 1500 2475

Затрати на силову елекгроенерлю, грн. 800 850

Зарплата виробничих робтиюв, грн. 4575 4098

Варлсть м1жремонтного обслугову- 
вання, грн. 160 320

Затрати на поточний ремонт, грн.:

-  верстата 161 1750

-  площ1 150 238

Пщготовка программ, грн. - 500

ТермЫ експлуатаци, рок!в 5 6

З ад ача  142. Визначити економ1чну ефективнгсть впроваджен- 
ня методу контактного стикового зварювання опором замгстъ зва- 
рювання вручну.

Вихщы даш для розрахунку наведен! в таблиц!' 64.

Таблиця 64

Показники До
впровадження

Пел я
впровадження

Ц\иа установки для контактного зва
рювання, грн. — 57 640

Pi4Hi експлуатацм ы  затрати, грн.:

-о с н о в н а  i додаткова заробггна  
пл ата з вщ рахуваннями на соцн  
альы  заходи 14 075 6520

-  затрати  на метал 80 920 52 560

-  вартють електроенергп 6023 11 781

-  затрати  на допом Ь ш  матер1али 5200 5491

-  затрати  на оснащ ения та  жстру- 
м ент 3340 —

-  амортизац|'я обладнання - 10 836
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З ад ача 143. ГНдприемство придбало новий нап1вавтомат вар- 
тютю 38 520 грн.

Щороку BiH випускатиме 50 000 вироб!в, цша одного виробу 
2,2 грн. Поточн1 витрати на виробництво виробу становлять 1,9 грн. 
Нормативний термЫ служби нап1вавтомата 5 рогов. Обчислпъ еко- 
ном1чний ефект вщ використання у виробництв1 нового нап1вавто- 
мата.

З ад ача 144. Фабрика хутряних вироб1в придбала п’ять нових 
швейних багатооперацмних машин варлстю 7500 грн. кожна. За 
piK на кожнм i3 машин можна обробити 800 вироб1в. Цша виробу 
2600 грн., а со&варлсть 1580 грн.

Техычною документац1ею передбачений строк служби машин 
такого класу 6 рогов.

Визначити економ1чний ефект вщ експлуатаци нових швейних 
машин.

З ад ача 145. На завод1 запроваджена технолопя виготовлен- 
ня ряду деталей i3 пластмас зам1сть бронзових, що привело до 
змжи затрат (таблиця 65).

Таблиця 65

Показники
Матер1али

Бронза Пластмаса

Вага втулки, кг 0,42 0,10

КоефУент використання матер!алу 0,7 0,95

Цжа одного кг матер1алу, грн. 6,2 6,7

Ц1на одного кг вщход!в, грн. 1,3 -

Ц*на втулки, грн. 4,2 1,6

Норма часу на виготовлення втулки, год. 0,3 0,1

Годинна тарифна ставка, грн. 1.6 1,44

Р1чний обсяг виробництва, шт. 30 000 30 000

Додатков1 капггаловкладення, грн. - 4820

Терм1н використання технологи, роюв - 4

Р о зр а х у в а ти :
1) норму витрат матер1ал1в на виготовлення втулки;
2) величину прямих затрат на весь обсяг виробництва по обох 

вар1антах;
3) економ1чний ефект в'щ використання ново!' технологи.
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= 1 Тести для самоконтролю

1. Процес отримання i нагромадження наукових знань, 
*йс матер!ал1зац1я в елементи техшки та впровадження 
останньо! в життя називаеться:

а) оргашзащйним прогресом;
б) техшчним розвитком;
в) фундаментальними доелгдженнями;
г) науково-техшчним прогресом;
д) виробничим розвитком.
2. Найсуттев1шими рисами революцшноТ форми нау- 

ково-техычного прогресу е:
а) зменшення чисельност! зайнятих у матер1альному виробни- 

цтвц
б) перетворення науки на безпосередню продуктивну силу;
в) ор1ентацп на випуск малогабаритних техшчних засоб^в;
г) скорочення «термМв практичного освоения» нового в1д- 

криття;
д) прюритетний розвиток фундаментальних наук;
е) якюна змша засоб1в i предмелв пращ, змгсту само? пращ.
3. До основних напрям1в науково-техшчного прогресу 

на сучасному етап1 належать:
а) електрифшащя народного господарства;
б) створення й освоения принципово нових технолопй i мате- 

pianie;
в) розвиток л1такобудування;
г) прискорений розвиток бютехнолопй;
д) електрошзащя народного господарства та розвиток шфор- 

мацшних технолопй;
е) зм1на сшввщношення мЬк чисельнгстю зайнятих у матерь 

альному i нематер1альному виробництвах;
е) х1м1защя виробництва.
4. Показники техшчного р1вня виробництва харакге- 

ризують:
а) обсяг фактично впроваджених у виробництво досягнень на

уки, техшки, технологи, оргашзацй пращ й управлшня за звггний 
перюд;

б) кшькють нових вид1в продукцй*, впроваджених у виробни
цтво на пщприемств1 у звггному рощ;

в) кшькють техшчних винаход1в i рацюнал1заторських пропо- 
зищй, зареестрованих у вщповщних органах протягом звггного 
перюду;
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г) темпи росту ктькосл техшчних новинок, впроваджених у 
виробництво, пор1вняно з минулим роком.

5. 3 перел1чених виберггь показники, ям належать до 
показниюв техшчного рйвня виробництва:

а) рентабельшсть виробничих фощцв;
б) фондоозброешсть пращ;
в) витрати на одну гривною товарноТ продукщ!;
г) коефвдент оновлення основних фощцв;
д) вжовий склад основних груп обладнання;
е) мaтepiaлoмicткicть пращ;
е) коефидент автоматизаци виробництва.
6. Показниктехн1чно1озброеност1прац| визначаеться як:
а) р1зниця м1ж кшькютю введеного i виведеного з експлуатацй 

обладнання протягом календарного року;
б) вщношення cepeflHbopinHoY вартосл основних фощцв до 

чисельносп ПВП;
в) вщношення введених в експлуаташю протягом року основ

них фощцв до чисельност1 ПВП;
г) вщношення вартосл активно*! частини основних фонда до 

чисельност! ПВП.
7 .1нновацшними процесами називаються:
а) проведения доопджень у галуз1 фундаментальних наук;
б) сукупхпсть прогресивних, яккних змш, що вщбуваються у 

виробничо-господарськш систем!;
в) процес впровадження новинок у виробництво;
г) процес переподготовки кадр1в пхдприемства;
д) використання заруб1жних аналопв в якостх бази для ошнки 

техшчних параметр1в продукцп.
8. Спонукаючими мотивами шновацшних процеЫв у 

виробництв! можуть виступати:
а) змша суспшьних потреб;
б) збшыиення питомоУ ваги iMnopTHoi продукцп в загальному 

и обсяз1 на внутрхшньому ринку;
в) вщставання обсяпв споживання основних вшив продукщ! 

на душу населения пор!вняно з шшими економ1чно розвинутими 
державами;

г) виникнення у конкретно'! категорп споживачхв попиту на 
neBHi види продукщг

9 .1нновацшш процеси подтяються на там види:
а) техшчш; г) економ1чш; е) оргашзащйш;
б) ринковх; д) виробничц е) правовг
в) сощальш;
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10. Вдосконалення систем и планування на пщприем- 
CTBi, фшансування цжоутворення, а також оцшки ре
зультате виробничо-господарськоУ Д!Яльност1 назива- 
ються:

а) оргашзащйними нововведениями;
б) економ1чними шноващями;
в) виробничими !нноващями;
г) економшо-правовим регулюванням виробництва.
11.3 наведеного nepeniicy виберггь нововведения, як\ 

належать до оргашзацшних шновацш:
а) запровадження системи постачання матер1альних pecypcie 

«точно в зазначений час»;
б) замша частини диочих версталв фрезерноУ групи верстата- 

мизЧПУ;
в) переведения частини пращвниьав допом1жного виробницт- 

ва на контрактну систему оплати пращ;
г) об’еднання ремонтного i мехашчного uexiB в один з единим 

кер1вництвом;
д) запровадження мехашзму розробки стратепчних план1в окре- 

мих виробничих пщроздшв пщприемства.
12. Показник, що характеризуе результативнгсть здшс- 

нення затрат i обчислюеться як в1дношення одержано! 
вигоди до здшснених затрат на реалйзацйю заходу, нази- 
ваеться:

а) економ1чним ефектом;
б) приведеними витратами;
в) економ1чною ефективнютю;
г) вщносною ефективнютю;
д) нормою прибутку.
13. До вщвернених збитмв у результат! техшчних но- 

вовведень можна вщнести:
а) зменшення суми штрафов, сплачених тдприемством за пе- 

ревищення допустим их норм нподливих викщцв у повпря;
б) збшьшення витрат на одну гривню товарноУ продукщУ;
в) зменшення суми приведених витрат на одиницю продукщУ;
г) зменшення виплат пщприемства за листками непрацездат- 

ноет! у зв’язку 3i шкщливими умовами пращ;
д) зменшення процента браку продукцп в результат! викорис- 

тання нового прогресивного обладнання.
14. Госпрозрахункова економ1Чна ефективнгсть тех- 

н1чних нововведень може бути оцшена за показниками:
а) рентабельности виробництва;
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‘ б) рентабельности продукщ!*;
,-Mfe в) коефодента платоспроможносп;
*к г) вщносного вившьнення чиселbHocTi працюючих;

д) темшв росту обсягу випуску продукци.
15. Показник пор1вняльноТ економ1чноТ ефективносп 

техшчних нововведень використовусться у випадку:
а) оцшки результативное^ конкретного заходу;
б) вибору кращого i3 можливих BapiaHTie техшчного нововве

дения;
в) оцшки ефективносп впровадження новинок окремим пщ- 

приемством-споживачем;
г) необхщност1 ощнки вщношення госпрозрахункового ефек- 

ту до затрат на його досягнення.
16. Комерцшний економ1чний ефект дае можливють 

оцшити:
а) суму загальних витрат на впровадження заходу в народне 

господарство;
б) величину вигоди, одержано!* виробником нового техшчного 

засобу;
в) прир1ст прибутку пщприемства-споживача ново!* техшки, 

викликаний *й використанням у виробничому npoueci;
г) стушнь вщповщносп техшчних засоб1в крашим заруб1жним 

аналогам;
д) суму прибутку, одержаного проектним шститутом в ре

зультат! розробки ново!* модел1 виробу.

17. Сумарний економ!чний ефект вщ техшчних ново
введень можна обчислити за формулою:

18. Су куп Hi результати техшчних нововведень вюно- 
чають:

а) величину соб^вартосп продукци, виготовлено!’ з викорис
танням техшчно!* новинки;

б) економно матер1альних pecypcie при виготовленн1 техшч- 
ного засобу;

в) збшыпення обсягу виготовлено!* за допомогою ново!* технь 
ки продукщ!*;

г) сощальний ефект, що виражаеться в полшшенш умов прац! 
i обслуговування техшчних засоб1в;

д) вартгсний екв1валент одержаних еколопчних наслщюв тех- 
н1чного нововведения.

а) Ет = РХ/ВТ;
б) ЕТ= РТ/(В0- В П);

в) Ет = Рт - В т;
г) Ет = Рт -  Вт • а.
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19. Вартгсний вираз сумарних витрат на техжчж но
вовведения можна представити формулою:

20. При обчисленж витрат на виробництво (викорис- 
тання) техшчних новинок враховуються:

а) сума одноразових витрат на створення i використання hoboY 
техшки;

б) поточш витрати при виробництв1 (використанш) техшчних 
новинок;

в) економ^я чисельносп ПВП;
г) вщносна економ1я мaтepiaльниx pecypcie;
д) вартють лжвщованих у peзyльтaтi впровадження hoboY тех- 

н1ки основних фощпв;
е) фактор часу.
21. Комерцшний ефект тдприемства-виробника ново

го техжчного засобу можна оцшити за показником:
а) зниження соб1вартост1 техшки, що випускаеться;
б) зменшення приведених витрат на одиницю продукцй;
в) шдвищення фондов1ддач1;
г) прибутку, що залишаеться в розпорядженш пщприемства- 

виробника.
22. Зниження матерйальних витрат при використанж 

новоТ техшки можна обчислити за формулою:

а) Вт — Ввир/В,*т ^вир' и викор ’

б) Вт — ВоДН̂ ®ПОТ’

а) AM = (M ,+M 2)-7V2;
б ) AM = (M !-M 2)W2;
в) АМ = (М] -М 2)-УУ2;
г) AM = М |/(М 2 N2).



I e м а  11
ЯК1СТЬ
ТА КО НКУРЕНТО -
СПРОМ ОЖ Ш СТЬ
ПРОДУКЦН
п щ п р и е м с т в А

Питания для теоретично! пщготовки

□  Поняття якосп продукцн, необхшнють та зна
чения и пщвищення.

□  Показники якост! продукцн.
□  Методи оц1нки якостз продукцн.
□  Конкурентоспроможнють продукцн: чинники 

забезпечення та методика ощнки п р!вня.
□  Мехашзм управл!ння ямстю та конкуренто- 

спроможшстю продукщТ.
□  Стандартизащя продукцн.
□  Сертифжащя продукцй*.
□  Державний нагляд за ямстю продукщь
□  EKOHOMi4Ha ефектившсть шдвищення якост! та 

конкурентоспроможност! продукцн.
□ Шляхи шдвищення якост! та конкурентоспро- 

можност1 продукцй'.

8-» КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
•  яюсть продукцн
• споживна BapTicrrb 
•абсолютний i вщносний pi-

вень якосл
•оптимальний р1вень якосл
• перспективний р1вень якост!
• одиничн! показники якосл
• комплексы! показники якост!
• узагальнююч! показники якосп
• методи оцши якосл продукцн

• конкурентоспроможысть продукцп 
•чинники забезпечення конкурен-

тоспроможносл продукцй
• етапон
• нормативы! параметри продукцн 
•TexHi4Hi та економ!чы параметри

продукцн
• жтегральний показник конкурен- 

тоспроможносл продукцн
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8-т КПЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
•управляя яюстю продукци
• управляя конкурентоспромож- 

нкггю продукци
• стандартизац1я 
•сертифи<ац1я продукци 
•сертифкат вщповщносп 
•знак вщповщносп
• державы випробувальн! центри 
•державний нагляд за яюстю

продукци

•еконол/ична ефекгивн1сть nonin- 
шення якосп

• р1чний економ1чний ефекг у ви- 
робника

• р1чний економ1чний ефект у спо- 
живача

• народногосподарський ефекг 
вщ пщвищення якост1 продукци

• шляхи пщвищення якосгп та кон- 
курентоспроможносп продукци

Основн! теоретично-розрахунков! 
положения теми

Пщ  ЯК1СТЮ продукци розумйють СукуПН1СТЬ 
властивостей, що зумовлюють придатшсть  
продукцП задовольняти певш потреби спо- 
живач!в вщповщно до ТУ призначення.

Якють продукци пов’язана \з споживною варппстю 
товару, але щ поняття не тотожш. Споживна вартють ха- 
рактеризуе задоволення певноУ потреби споживач!в, корис- 
шсть peni, а якють -  Mipy задоволення щеУ потреби, яка ви- 
являеться у споживанш.

Слщ розр1зняти поняття H K O cm i продукци та поняття YY 
техшчного piem . Поняття техшчного р1вня вироб1в за змю- 
том вужче вщ якосп, оскшьки охоплюе сукупнють лише 
технжо-експлуатацшних характеристик. Показники техшч- 
ного piBH* встановлюються при проектуванш нових зна- 
рядь npaui (транспортних 3aco6iB, машин, прилад1в).

НЕОБХЩНЮТЬ ПОЛ1ПШЕННЯ ЯКОСТ1 ПРОДУКЦИ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ДИКТУСТЬСЯ ТАКИМИ ОБСТАВИНАМИ, ЯК:

► потреби науково-техшчного прогресу (сучасш технологи 
вимагають кращих яюсних характеристик сировини, матер1ал1в, 
обладнання тощо);

► змжа споживчих запипв населения (при ктьюсному наси- 
4eHHi ринку зростають вимоги до яюсних характеристик товар1в);

► нестача або обмежешсть природних pecypcie (викорис- 
тання високояюсних: сировини, MaTepianie, машин р!вноц1нне Ух 
збереженню, економи сусптьноТ прац1);
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► пщвищення значения матер1ального стимулювання в рин- 
кових умовах (кожна людина, яка краще працюе, може придбати за 
свою платню бтьш високояюсний товар);

► розвиток зовжшньоТ торпвл! (вих'щ i опанування зовышнього 
ринку можлив1 лише за умови виробництва високояюсноТ конку- 
рентоспроможноТ продукцп).

Значения пщвищ ення я к о сп  продукцп полягае в то- 
му, що недостатнш р1вень якосп мае негативш економ!чш, 
сощальш та еколопчш наслщки.

Економ1чш насмдки полягають у втратах матер1альних i 
трудових pecypcie, затрачених на виготовлення, транспор- 
тування i збереження недоброякюноТ продукцп; додатков! 
витрати на ремонт технжи; втрати у виробничш шфрасгрук- 
Typi (дороги, сховища, комушкаци) тощо.

Сощалът насмдки проявляю тся у зниженш темшв рос
ту добробуту населения, падшш престижу впгчизняних то- 
Bapie, зменшенш прибутюв шдприемств та ш.

Екологлчш насмдки -  це додатков! втрати на очищения 
земельних pecypcie, водного i пов}тряного басейшв, на 
оздоровления населения, втрати продуктивное^ сшьсько- 
господарського виробництва через складну еколопчну си- 
туащю i т. ш.

Оцшка якосп передбачае визначення \Т абсолютного, 
вщносного, перспективного i оптимального piBHie.

Абсолютный pieem  HKocmi визначають шляхом обчис- 
лення певних показниюв без Тх пор1вняння з вщповщними 
показниками аналопчних вироб1в. Встановлення Ыдносного 
р'шня якоспй полягае у зютавленш абсолютних показниюв 
якосп продукщУ з вщповщними показниками аналопчних 
кращих зразюв. Прюритетш напрями розвитку науки i тех- 
шки повинш вщображатись у перспективному pieni якос- 
mi продукцп. Оптимальный p ieem  якоспй вщповщае 
мш!мальнш величин! загальних суспитьних витрат на вироб- 
ництво i експлуатащю продукцп.

Залежно вщ китькосп властивостей, яю характеризуються, 
показники яко сп  подтяються на:

S  одиничШу що характеризують окре Mi властивосп ви- 
робу;

S  комплексыI, за допомогою яких вим!рюеться трупа 
властивостей виробу;

S  узагальтоючи яю характеризують яюсть yciei сукуп- 
HOCTi продукцп пщприемства.
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Одиничм показ ники умовно подшяються на Taxi 
групи:

• Показники призначення (характеризуют*» пристосова- 
н1сть вироб1в до використання та сфера використання).

• Показники nadiitHocmi i doezoeiHHocmi (вщображають 
властивють виробу виконувати своУ функцп протягом пев- 
ного часу 3i збереженням експлуатацшних характеристик; 
властив1сть виробу збершати свою роботоздатшсть трива- 
лий час).

• Показники технологлчност! (характеризують ефектив- 
н1сть конструкцш машин та технолопй Ух виготовлення).

• Ергоном'ьчш показники (враховують комплекс гте ш ч - 
них, антропометричних, ф^зюлопчних властивостей люди- 
ни, вимоги техшки безпеки).

• Естетичш показники (характеризують виразшсть, вщ- 
повщнють стилю i мод!, оригшальнють, гармоншнють).

• Показники стандартизаци та утфтацп, що вщбива- 
ють ступ1нь використання у вироб1 стандартизованих та 
ушфжованих деталей та вузл1в.

• Екоиом1чм показники (вщображають затрата на роз- 
робку, виготовлення й експлуатащю виробу).

• Патентно-npaeoeU яю вщображають ступ!нь викорис
тання нових винаход1в при проектуванш вироб1в.

Комплексна показники характеризують кишка власти
востей продукци. Зпдно з цими показниками продукции 
подшяють на сорти, марки, класи.

У процесс господарськоУ д1яльностт важливо не тшьки 
правильно оцшити якють окремих вироб1в, але й визначити 
загальний р1вень якост1 продукци пщприемства. Для цього 
використовуеться система загальних показнишв, основними 
з яких е:

S  коеф1щент оновлення асортименту;
S  частка сертифжованоУ продукци;
S  частка продукщУ, призначеноУ для експорту;
S  обсяг TOBapiB, реал1зованих за зниженими цшами пщ 

час сезонного розпродажу;
S  коефвдент сортностц
S  питома вага браку в загальному випуску товарноУ 

продукци.
Методы оцшки HKocmi продукци подшяються залежно 

вщ способу одержания шформацй' на: об’ективний (вимь 
рювальний i реестрацшний), органолептичний i розрахун- 
ковий.
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Вшупрювальннй метод -  передбачае використання при 
оц1нц1 якостЕ продукцн техш чних засоб1в контролю.

Реестрац1йний метод фунтуеться на спостереженж i 
пщрахунку кгпькост! предмете, випадкЕв.

Органолептичний метод передбачае аналЕз сприймань 
органами чуття людини споживчих властивостей товару.

Розрахунковий метод використовуеться при визначенш  
показникЕв якост1 новостворених виробЕв; рЕзновидом цього 
методу е комплексний метод, який полягае у визначенж  
1нтегрованого показника якосп продукцн шляхом nopie- 
няння корисного ефекту вщ використання виробу i загаль- 
них витрат на його створення i споживання.

Залежно вщ ^  традицШний (oqiHKa якосл про-
джерел

шформаци
дукци у спецгал1зованих пщроздтах);

^  експертний (використовуеться
методи \ для оцЕнки естетичних показниюв яко-

ОЦЖКИ ЯКОСП m***mjF стЕ);
подтяютъся 1 ^ ■=> сощальний (фунтуеться на ви-

на: I значенн1 якосл продукцн на основ! 
вивчення думки споживач1в про не‘|).

В окрему трупу видшяються статистичш методи 
оц1нки якоеп продукцн, як\ грунтуються на використанж  
метод1в математичноТ статистики i мають виб1рковий ха
рактер.

У  тюному взаемозв’язку з як1стю продукцн перебувае п 
конкурситоспроможгистъ.

КонкурентоспроможнЕсть -  це хар актерис
тика товару, що вЕдображае и вЕдмшшсть 
в\р, товару-конкурента як за ступенем  з а -  
доволення конкретно! потреби, так i за  ни
тратам и на його заб е зпечекня.

Чинники забезпечення 
конкурентоспроможност! продукцн
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Перший чииник вщображае р1вень якост! продукци, и 
стиль, ушкальнють, гарант» та р1вень обслуговування, зруч- 
HicTb у викорисганш;

Другий чииник -  р1вень цши пор1вняно з шшими конку
рентами, систему знижок, форми оплати та можливють вщ- 
строчки у платежах тощо;

Третт чииник -  канали збуту — характеризус форми збуту, 
стан ринку, систему гранспорпгування та складування;

Четвертий чииник вщображае ефектившсть д1яльносп 
маркетингових служб, Д1евють реклами, використання сис
тем просування товару на ринок тощо;

П ’ятий чииник -  квал!<}пкашйний pieeHb персоналу пщ- 
приемства, ефектившсть використання кадрового потенща- 
лу, прогресивн1сть управлшськоУ структури та й мобшь- 
н1сть тощо.

Методика оцшки р1вия конкурентоспроможностг то
вару як штегрального результату дп широкого спектру чин- 
ник1в передбачае проведения розрахунюв у дешлъка emcmie:

1. Анализ ринку i вимог споживач1в з метою визначення 
номенклатури параметр1в (нормативних, техшчних, еконо- 
м1чних), виСир найбшьш конкурентоспроможного товару -  
зразка для пор1вняння.

2. Обчислення одиничних показник!в за окремими па
раметрами та визначення сукупносп параметр!в двох това- 
piB для пор1вняння.

3. Розрахунок групових показниюв на основ! одинич
них, що у кшьюсному вираз1 вщображають вщмшшсть м'ж 
характеристиками анал1зованоУ продукци та потребами 
споживач1в окремоУ групи параметр1в.

4. Визначення 1нтегрального показника з ycix груп пара- 
метр!в в цшому, який вказуе на р!вень конкурентоспромож- 
ност1 анал^зованого виробу.

Еталон для порЬвняння мае належати до од ю а групи 
товар1в з анал1зованим виробом, мати визначеш умови ви
користання i функцюнальне призначення, бути характер- 
ним для вибраного ринку i мати максимальну кьлыасть пе- 
реваг для покупщв. Товар-еталон повинен повшетю вщпо- 
вщати нормативним вимогам майбутнього ринку.

Розрахунок нормативних параметр!в для оцшкИ конкурен- 
тоспроможносп забезпечуеться за допомогою альтернативно
го методу, i застосовуваний показник мае лише два значения:

1 -  якщо товар вщповщае нормц
О -  якщо не вщповщае.
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Визначення групового показника, що характеризуе вщ- 
повщнють ринковим потребам техшчних napcmempie (11Т1) 
здшснюеться за формулою:

де Р, -  одиничний показник /-го техшчного параметра;
Qi -  вага /-го параметра в загальнш Vx cyxynHOCTi; 
п -  кшькгсть параметр1в, що пщлягають оцжюванню. 
Аналопчш розрахунки здшснююгься щодо товару-конку- 

рента (товару-еталону), i пор1вняння двох групових показ- 
ниюв дозволяе визначити р1вень конкурентоспроможност1 
анал1зованого товару за техшчними параметрами. Taxi роз
рахунки здшснюються за формулою:

^п2

де Ктп -  показник конкурентоспроможносп товару за 
техшчними параметрами;

I тпь I тп2 -  вщповщш rpynoei показники техшчних пара- 
метр1в пор1внюваних товар1в.

Груповий показник конкурентоспроможност1 за еконо- 
m Ihhvmu параметрами (1еп) обчислюеться за формулою:

* c n = S Z i<?„
ы

ppZi -  одиничний показник /-го економ1чного параметра.
Сшввщношення групових економ!чних показниюв аналь 

зованого товару i товару-еталона визначаеться за формулою:

де Кеп -  показник конкурентоспроможносп товару за еко- 
ном1чними параметрами;

1епь 1еп2 “  вщповщш rpynoBi показники економ1чних па- 
paMeTpie пор1внюваних товаров.

1нтегральний показник конкурентоспроможносп товару 
(1КС) обчислюеться:

т _ * п .
Кт
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Якщо IKC > 1, то BHpi6, що аншпзуеться, мае конкуренты! 
переваги щодо товару-еталона;

Якщо IKC < 1, то вш «програватиме» товару-конкуренту.

Управлж ня як1стю -  це дм, спрям оваж  на 
встановлення, забезпечення i шдтримку не- 
обхщного р1вня якост1 продукци в процес! ТТ 
проектування, виробництва та експлуатацй.

Складовi елементи

Д
^  прогнозування i планування 

виробництва
^  стимулювання виробництва 

продукци високоТ якост!
^  контроль за виробництвом 
^  стандартизац1я i сертиф1кац1я 

продукци

Прогнозування виробництва високоятсноУ продукци 
мае грунтуватись на передбаченш досягнень НТП, структур
ных зрушень у виробнищш i споживанш товар1в, змш у 
кушвельнш спроможносп населения, сшввщношення по- 
питу i пропозищо.

Планування якоспи продукци -  це процес розробки i 
встановлення завдань щодо полтшення споживчих власта- 
востей продукщо, а також заход1в, як\ забезпечують можли- 
вость досягнення визначеного р1вня якосп продукци. Цей 
процес TicHo пов’язаний з роботою науково-дослщних i 
проектно-конструкторських пщроздшв, впровадженням про- 
гресивних технологш, нових стандарте продукщо та ш.

Стимулювання полтшення якостЬ продукци здшсню- 
еться шляхом встановлення бшьш високих цш на продук- 
щю високоо якосто, матер1ального стимулювання пращвни- 
KiB за досягнення високих яюсних результатов робота та iH.

Контроль за виробництвом продукци повинен включа- 
ти систему заходов, яю дозволяють забезпечити випуск ви- 
сокоякюноо продукщо шляхом дотримання вимог до вироб- 
нищ ва на ecix, без виключення, стад1ях створення продук- 
щУ: вщ проектування до реал1защУ конкретным споживачам.

МЕХАНИЗМ
У П РАВЛ 1Н Н Я

ЯК1СТЮ
П РО ДУКЦ И
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Управлшня конкурентоспроможш стю  -  це 
встановлення оптимального с т в в 1дношення  
м\ж чинниками забезпечення конкурентов 
спроможност1 (яюстю, ц1ною, системою збу- 
ту, обслуговуванням та ш .).

В результат! цього мають виршуватись завдання:
• полтшення якосп само!’ продукцй;
• зниження витрат на й виробництво;
• шдвшцення економ iHHOCTi оперативное^ тел я  продаж

ного обслуговування.
Ефективним засобом управлшня якютю i конкуренто

спроможшстю е стандартизация, яка включае комплекс 
норм, правил i вимог до якосп продукцп.

Процес стандартизаци продукщТ регулюеться сукупнютю 
нормативно-техшчноХ документацп.

Стандарт на продукцию е основним нормативно-техшч- 
ним документом, в якому показники якосп встановлюються, 
виходячи i3 HOBiTHix досягнень науки, технжи i попиту 
споживач1в.

Стандартизащя продукцп охоплюе:
S  встановлення вимог до якосп продукц1\*, сировини, 

MaTepianiB, нашвфабрикат1в, комплектуючих;
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^  встановлення норм, правил в галуз1 проектування;
S  формування едино! системи показниюв якостт продук- 

цп, метод1в и контролю, випробувань, единих термь 
HiB i позначень;

S  створення единих систем класифжаци i кодування 
продукци тощо.

С ертиф ж ащ я продукци -  один i3 важливих елеменпв 
системи управлшня яюстю, який передбачае оценку вщпо- 
вщносп продукщ! певним вимогам та видачу певного до- 
кумента-сертифжата. С ертиф ж ат -  це документ, що за- 
свщчуе високий р1вень якосп продукци та и вщповщшсть 
вимогам м1жнародних стандарта ISO cepii 9000. В УкраТш 
icHye обов'язкова i добровтъна сертифжащя. Обов’язкова 
сертифжащя здшснюегься в межах державно!* системи 
управлшня господарськими суб’ектами, охоплюе перев1рку 
та випробування продукци, державний нагляд за сертифь 
кованими виробами.

Добровольна сертифжащя може проводитесь на вщпо- 
вщнють вимогам, як\ не е обов’язковими, за шщативою 
суб’екта господарювання на догов1рних засадах.

Суб’екти господарювання (виробники, постачальники, 
продавщ) щодо продукци, яка шдлягае обов’язковш серти- 
фжацп, повинн1:

1) у визначений термш i в надежному порядку проводи
те сертифжащю продукци;

2) забезпечувати виготовлення продукщ! вщповщно до 
вимог того стандарту, за яким *н сертифжовано;

3) реал1зовувати продукщю титьки за наявност! сертифи
ката;

4) припинити реашзашю сертифжовано! продукци, як- 
що виявлено и невщповщнють вимогам певного стандарту 
або закшчився термш дй сертифжата.

Зпдно з вимогами чинного вггчизняного законодавства 
сертифжащя продукци в УкраУш здшснюеться в рамках 
державно*! системи сертифжацп* -  У крСЕП РО .

Сертифжащю здшснюють державы випробувалът цент
ры (ДВЦ) з найважливших вщцв продукци. На сертифжо- 
вану продукщю видаеться сертифжат eidnoeiduocmi, який 
мютить спещальний знак eidnoeidnocmi. Аналопчним зна
ком позначаеться i сама продукщя; BiH шформуе спожива- 
4iB про те, що продукщя е сертифжованою за системою 
УкрСЕПРО.

Останшм часом почали формуватись м!жнародш системи
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сертифжацй, координащею яких займаеться спещаль- 
ний комггет i3 сертифжацй -  СЕРТИ К О , що дге у склад! 
ISO.

Державний нагляд за яюстю продукцй здшснюе Дер
жавный колитет Укроти по стандартизаций метрологи / 
сертифтаци (Держстандарт Украти), який е нацюналь- 
ним органом, що здшснюе стандартизацию i сертифжащю 
продукцй. Объектом державного нагляду е продукщя вироб- 
ничо-техшчного призначення i товари народного спожи- 
вання, експортна продукция щодо вимог контракте, iMnopT- 
на продукщя щодо д1ючих в УкраУш стандарпв, атестоваш 
виробництва.

На М1сцях державний нагляд за якютю продукцй здше- 
нюють територ1альн1 органи Держстандарту -  центры 
стандартизаци, метрологи i сертифжацй.

Система державного нагляду передбачае вщповщаль- 
шеть суб’екпв господарювання за порушення стандарте, 
норм i правил, а саме: матер1альну вщповщальнють у форм1 
ьитраф1вц розм1ри яких коливаються вщ 25 до 100% варто- 
cri невщповщноУ стандартам продукцй*. Су ми штраф! в роз- 
подшяються таким чином:

60% -  у Державний бюджет;
30% -  у позабюджетш фонди мюцевих оргашв влади;
10% -  у Держстандарт УкраУни для розвитку матер!ально-
техшчноУ га науково-дослщноУ бази.
Еконолйчпа ефектившеть полшшення якоспй продук- 

ци характеризуется розм1ром додатково отриманого при- 
бутку вщ виробництва i реал1зацй продукцй пщвищеноУ 
якосп.

Рёчпий економёчпий ефект (або р1чний прибуток вщ 
полшшення якосп) (Ея) обчислюеться за формулою:

ЕЯ= ( Д П - Е Н -К)-УУЯ, грн.,

де ДП -  прирют прибутку за рахунок реал1зацй одинищ 
продукцй пщвищеноУ якосп, грн.;

К -  питом! кашталовкладення на проведения заход1в 
щодо полшшення якосп продукцй, грн./од.;

Уя -  обсяг продукцй полшшеноУ якосп в натуральних 
одиницях.

Якщо полшшення якосп продукцй знаходить вщобра- 
ження у пщвищенш ГУ сортносп, то додамковий прибуток
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створюсться за рахунок тдвищеноЧ цти на продукщю 
вищого сорту (ДПЯ):

ЛПЯ = [(Ц2 - С 2) - ( Ц ,  - с о ]  ■ N „  грн.,

де Ц ь Ц2 -  вщповщно, цша одинищ продукци нижчого i ви
щого сорту, грн.;

Сь С2 -  coGiBapTicTb одинищ продукщУ нижчого i вищого 
сорту, грн.

Полшшення якост1 продукцп е специф1чною формою 
прояву закону економн робочого часу, тому пщвищення 
якост1 мае значний народногосподарсышй ефект. Цей 
ефект враховуе ефекти i вщ виробництва, i вщ експлуатащУ 
(споживання) продукцп пщвищеноТ якоеп.

Сумарний р'шний економтний ефект eid тдвшцення яко- 
спи продукцп (Есум) визначаеться як сума р1чних eKOHOMi4Hnx 
ефект1в при и виробництв1 i споживанш (експлуатащУ):

^сум — Ев + Ес, грн.

Ргчний економ1чний ефект у  виробпика продукци 
полтшенЫ якоспй (Еп) може бути також обчислений як р!з- 
ниця приведение витрат на виробництво продукци полш- 
шеноУ i попередньоУ якоеп:

Ев = [(С, + Ев -КО-ССг + Е,, - К 2)]-ЛГЯ, грн.,

де С ь С2 -  co6iBapTicTb виготовлення одинищ продукцп, 
вщповщно, попередньоУ i полшшеноУ якостц грн.;

Кь К2 -  питом1 капраловкладення у виробництво про
дукту, вщповщно, попередньоУ i полшшеноУ якосп, грн.

Досить часто цей ефект може мати вщ’емне значения, тому 
пщприемство змушене змшити щну виробу, щоб забезпечити 
необхщний piBeHb рентабельноеп виробництва. В такому раз1 
економ1чпий ефект можна обчислити як ДПЯ.

Р1чний еконоличний ефект у  споживачЬв продукци 
бтьт високо1 HKoerni (Ес) може бути обчислений як змша 
pinHOi величини одноразових i поточних затрат:

ес = [ен • (к; • «о-к2)+(с; -с о ] • w„, грн.,
де Кь К2 -  питом1 каштальш вкладення на придбання й екс- 
плуатащю вироб1в, вщповщно, попередньоУ i пщвищеноУ 
якост!, грн.;
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С ь С2 -  pinHa сума експлуатащйних витрат по виробах, 
вщповщно, попередньоУ i полтшеноУ якоеп, грн.;

Оо -  коеф1щент екв!валентносп (спряжения) староУ про- 
дукцп новш щодо корисного ефекту (продуктивности, строку 
служби i т. п.).

У ряд1 випадюв при полшшенш якостп продукцй и co6i- 
BapricTb зростае, а щна залишаегься без змш, хоча збшь- 
шуеться строк служби нового виробу. В такому раз1 р1чний 
економ1чний ефект (Ер) може бути обчислений за формулою:

Ер = (Сс - С н грн.,

де Сс, Сн -  соб1вартють одинищ старого i нового виробу, грн.;
Тс, Тн -  строк служби старого i нового виробу, роюв.
У деяких галузях промисловосп яюсть продукцй ощню- 

еться за сортами за допомогою коефщснпйв сортноспи (Кс):

к  _ ^ - Ц 1 + /У2 - Ц 2
с (yv,+yv2) - 4 2 ’

де Nu Nz -  вщповщно, випуск продукщУ нижчого i вищого 
сорту, одиниць.

Можлив1 шляхи шдвищення якоеп та конкурентов 
спроможносп продукщУ подшяються на:

^  виробничо-техиЫш (вдосконалення проектування, 
використання найсучасшших технжи i технологи, 
вхщний контроль якоеп сировини, матер1ал1в i комп- 
лектуючих, полшшення стандартизащУ);

S  оргатзацтш (вдосконалення оргашзацГУ виробництва 
i пращ, метод1в техшчного контролю, шдвищення 
кватфжаци кадр!в, дотримання технолопчноУ i вироб- 
ничоУ дисциплши, забезпечення загальноУ культури 
виробництва);

S  економ1чт (система прогнозування i планування яко- 
cTi, встановлення прийнятних для виробника i спо- 
живача цш, економ1чне стимулювання виробництва 
високояюсноУ продукщУ);

S  соцгалът (правильна кадрова полггика, створення на- 
лежних умов пращ i вщпочинку, мотиващя пращ, ак- 
тив1защя людського чинника).

Умови ринку вимагають комплексного використання 
перел!чених можливостей забезпечення виробництва яюс- 
ноУ конкурентоспроможноУ продукщУ.
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Прикпади

Пр и кл ад  1. Проанатзуйте ступшь оновлення випуску продук
ци у звггному poqi за даними таблиц! 66.

Табпиця 66

Показники План Факт

Ктьк’гсть вид1в продукци, 86 94

в тому числ1 нових вид1в 22 18

Обсяг виробництва продукци в гур- 
тових щнах пщприемства, тис. грн.

4900 5000

в тому 4ncni нових вид!в, тис. грн. 1620 1280

Р о з в ’я зув а н н я .
1. Ступшь оновлення номенклатури продукци визначаеться як 

вщношення ктькосл нових вид1в продукци до загальноТ ктькосл 
продукци, що випускаеться.

За планом цей показник склав:
рр 1R
—  100 = 25,6%, а по зв!ту —  100 = 19,1%.
86 У 94

2. Визначимо ступшь оновлення продукци за варлстю. За планом 
цей показник склав:

100 = 33%, а по звггу -100 = 25,6%.
4900 500

3. За одержаними даними можна зробити висновок, що планове 
завдання щодо оновлення продукци не виконане. Перевиконання 
плану за обсягом виробництва, очевидно, досягнуте за рахунок по- 
надпланового випуску застартих виро&в, нових вироб1в випущено 
на 4 види менше, шж заплановано (22 -  18), а загальна ктьюсгь 
вид1в вироб1в, що випускаються, зросла з 86 до 94. Застартих 
вид1в продукци заплановано виробляти 86 -  22 = 64, а фактично 
вироблено 94 -  18 = 76 вид1в, тобто на 12 вид1в бтьше.

П рикл ад  2. Консервним заводом заплановано виготовити у 
плановому рощ 110 тис. умовних банок овочевих консерв1в, у тому 
числ1 вищого сорту 65% загальноТ ктькосл. Цша одинищ продукци 
першого сорту 1,5 грн., а до щни вищого сорту всгановлена над
бавка в po3Mipi 20% щни першого сорту.

Визначити коефщ1ент сортносл продукци по заводу у планово
му рощ та його змшу пор^вняно 3i звеним, якщо у званому рощ 
коефМент сортност1 становив 0,96.
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Р о з в ’я зув а н н я .
Коефщент сортносп обчислюеться i3 сгиввщношення

К = Ц 1 +  ^2  Ц 2 
с (Л/1 + Л/2) -Ц 2 ’

„ (110 0 0 0 -110  000 0,65) 1,5 + 110  000 0 ,6 5 -1 ,5 -1 ,2  _ п _.
К р  — 1 ■ ■ 1 ■ “ — 0 , У 4 .

с 110  0 0 0 -1,5  \2

Отже, факгична сортнють е вищою вщ звггноУ на 2% (94% -  92%).

П рикл ад  3. Визначитм р1чний економ1чний ефект у виробника 
побутових кухонних комбайыв новоТ полтшеноУ модел1 та строк 
окупносл додаткових капп*апьних вкладень за даними таблиц! 67.

Таблиця 67

Показники Стара
модель

Пол1пшена
модель

Р1чний випуск, тис. шт. 80 80

Додатков1 капггаловкладення, пов’язанг 
13 освоениям виробництва ново! моде- 
ni, тис. грн. 4 0 0

Соб1вартють комбайна, грн. 165 205

Роздр1бна цта комбайна, грн. 180 225

Р о з в ’я зув а н н я .
Р1чний економ1чний ефект у виробника продукту покращеноУ 

якосп може бути обчислений:

Ея = (АП -  Ен К) • Л/я.

Приест прибутку в розрахунку на одиницю реал1зованоУ про- 
дукци полтшеноУ якосп (АП) становитиме:

(225 -  205) -  (180 -165) = 20 -1 5  = 5 грн./ од.

Tofli Ея = (5 -0 ,15  ■ — ■ ° — ) • 80 000 = (5 -0 ,75 ) 80 000 = 
я 80 ООО '

-  340 тис. грн.

Строк окупносп додаткових каттаповкпадень виробника (Ток) 
можна знайти як вщношення величини цих витрат до величини 
р1чного економ|‘чного ефекту:

Ток ~
400 000 
340 000

= 1,18 року.
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П рикл ад  4. Визначити р1чний еконогиичний ефект вщ вироб
ництва i споживання харчових полтшувач|’в i3 натурально’! сирови- 
ни, яю використовуються в хл1бопекарсьюй промисловосл. Вихщн! 
дат в таблиц! 68.

Таблица 68

Показ ники Старий
продукт

Новий
продукт

!нвестицн в буд1вництво нового цеху хар
чових полтшувач!в полтшеноТ якосл, 
тис. грн. 1000

Р1чний обсяг виробництва продукци, т 650 650

Гуртова цЫа продукци, грн./т 1620 1900

Соб!варлсть 1-Т тонни продукци, грн. 1340 1460

Питом! витрати на 1 тонну хл!бобулоч- 
них вироб!в, кг 60 22

Обсяг виробництва хл!бобулочних ви- 
po6iB, т/piK 1000 1000

Р о зв ’язув ан н я.
Сумарний р1чний економ1чний ефект вщ пщвиицення якосл 

продукци (Есум) визначаеться як сума ефеклв при виробництв! i 
споживанн! продукци полтшеноТ якосл:

с̂ум = + Ес-
Ев можна обчислити як р‘|чний економ1чний ефект вщ випуску. 

хл1бопекарського полтшувача пщвищеноТ якосл:

Ев = (АП -  Ен К) Л/я = [(1900 -1460) -  (1620 -1 3 4 0 )]-

-0 ,15  • 1 000 0 0 0 .650 = (160 -  230,7) 650 = -4 5  955 грн.
650 ' '  Н

Ес обчислюеться як р1зниця поточних витрат на споживання псу 
лтшувача пщвищеноТ якосл i полтшувача попередньоТ якосл:

Ес = 1000 * 0 ,060-1620-1000 0,022 1900 = 

= 97 200 -  41600 = 55 600 грн.,

ЕсуМ = -4 5  955 + 55 600 = 9645 грн.
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Задач! для розв’язку

З а д а ч а  146. Визначити стугннь оновлення продукцп у звггно- 
щ  роц| на основ! даних таблиц! 69.

Таблиця 69

Показники План Зв!т

1. Юльюсть вид!в продукцп, 102 105
в т. ч нових BHfliB продукц!Т 34 37

2. Обсяг виробництва продукцп в гур- 
тових цшах п!дприемства, тис. грн. 690 720

в т. ч. обсяг виробництва нових вид!в 
продукцп, тис. грн. 205 224

З а д а ч а  147. В результат! проведених вдосконалень пщвищи- 
лась над!йн!сть i техн!чний р!вень продукцп, але при цьому варпсть 
машини зросла i3 25 до 28 тис. грн., а строк служби з 8 до 12 роюв. Ви
значити загальну економвю за рахунок пщвищення якосл машини.

З а д а ч а  148. У звтом у роц'| п'|дприемство виготовило 300 ви- 
po6iB A, i3 них 62% вищоТ категорп якосл. Планом передбачено 
збтьшити випуск uiiei продукцп до 100% у загальному обсяз!* вироб- 
ництва вироб|‘в А. Ц та вироб!в першоТ категорп 3100 грн., вищоТ 
категорп 3600 грн. Визначити суму прибутку за рахунок додатковоУ 
реал!зацн продукцп А вищоТ категорп якостк

З а д а ч а  149. Завод побутовоТ техн!ки освоТв випуск нових 
пральних машин -  нап!вавтомалв пщвищеноТ якосгг!. BnxiflHi дан! в 
таблиц! 70.

Таблиця 70

Показники
Модель

Стара Нова

Р‘|чний обсяг випуску машин, тис. шт. 1000 1000

Соб'|варлсть машини, грн. 325 375

Гуртова цЫа продукцп, грн. 400 465

Додатков! капплловкладення на реконст- 
РУК1Д1Ю, млн грн. — 6,5

В и зн а ч и т и : р1чний госпрозрахунковий ефект вщ освоения 
новоТ модел! пральноТ машини.

254



Задача 150. В результата здшснення шоземних жвестицт i 
використання комплектуючих провщних флрм св\ту пщприемству вда- 
лося значно полжшити якгсть побутового холодильника: збтыиився 
корисний об’ем морозильноУ камери, полжшився температурний ре
жим, знизилось споживання електроенерпУ i т. ж. Вага, габарити i 
строк служби холодильника залишились незмжними (таблиця 71).

Таблиця 71

Показники
Модель

Стара Нова
Р!чний випуск вироб1в, тис. шт. 200 200

Питом! додатков! кап!таловкладення, пов’я- 
зан! з полтшенням якосл виро&в, грн. _ 800

Розд^бна ц!на виробу, грн. 500 680

Потужнють компресора, кВт 0,2 0,22

Час роботи холодильника в р!к, год. 4760 3100

Ц!на 1 кВт/год. електроенерпУ, грн. 0,17 0,17

О бчислити: р1чний економвчний ефект вщ виробництва хо
лодильник пщвищеноУ якосл; pi4Hy економ!ю у споживача на по- 
точних витратах; строк окупносл додаткових капггальних затрат у 
споживача. Ен = 0.15.

З ад ача 151. Впровадження штампованих заготовок oci авто
мобиля i3 профтьного прокату зам1сть поковок квадратного nepepi- 
зу дозволило автозаводу знизити витрати металу i зменшити пи- 
TOMi капп*аловкладення (таблиця 72).

Таблищ 72

Показники
Bicb автомобтя

Паковка Прокат

Вага 100 заготовок oci, т 4,5 4,0

Вага 100 готових виробвв, т 3,5 3,5

Р!чний обсяг виробництва, тис. шт. 100 100

Питом! катталовкладення на подальшу 
обробку 100 заготовок oci, грн. 120 122

Co6iBapTicTb обробки 100 заготовок, грн. 250 210

В и з н а ч и т и :
-  коефМент корисного використання металу (по обох BapiaHTax);
-  приведен! затрати на 100 заготовок;
-  р1чний економ1чний ефект в\д впровадження прогресивних за

готовок.
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З а д а ч а  152, В результата рацюнал1зацн виробництва i вдоско- 
напення технологи строк служби техычноТ тканин и, що випускае- 
ться комбшатом, зросте i3 3 до 5 ромв. Однак соб!варлсть тканини 
полтшеноТ якосл пщвищиться i3 7 до 9 грн./м2 Р1чний випуск тка
нини 900 тис. м2 Розрахувати р1чний економ1чний ефект вщ полт- 
шення якосл техычноУ тканини.

З а д а ч а  153. Завод електроприлад|’в освоТв випуск нових вцд1в 
продукцп пщвищеноТ якосл. Вихщн! дан! представлен! в таблиц! 73.

Таблиця 73
Показники Нова модель Стара модель

Р!чний обсяг випуску продукций тис. шт. 2000 2300
Соб!варлсть приладу, грн. 930 1025
Гуртова цша продукцп, грн. 1260 1835
Катталовкладення, млн грн. - 7,0

В и зн а ч и т и : р1чний еконог/пчний ефект вщ освоения випуску 
нових вид1в електроприлад1в.

З а д а ч а  154. Визначити ефективнють вщ пщвищення якосл в 
запежносл вщ пщвищення довгов!чносп машини на основ! таких 
дан их:

-  передбачено збтьшити строк служби машини i3 5 до 7 рок!в;
-  в результат! збтьшення витрат на це соб1варлсть одыеТ ма

шини зросте i3 2000 до 2900 грн.;
-  р1чний обсяг випуску машин 10 000 шт.
З а д а ч а  155. Планом пщприемства у зв’язку i3 виходом на 

м1жнародний ринок передбачено збтьшити строк служби пщшип- 
ниюв i3 5200 до 7500 год. В результат! збтьшення затрат у зв’язку 
з цим соб!варлсть одиниц! виробу зросте i3 3,1 до 3,4 грн. Обчис- 
лити ефективнють вщ збтьшення довгов!чносг! вироб1в.

З а д а ч а  156. Пщприемству заплановано виготовити у 2001 poqi 
7200 виро&в В, причому в кожному мюяц! план випуску повинен 
бути однаковий зпдно з укладеними договорами поставок. 3 1 трав- 
ня 2001 року буде змЫена конструкц1я виробу В, у зв’язку з чим 
строк його служби збтьшиться з 3 до 5 рок1в i одночасно збтьша- 
ться затрати на одиницю продукцп i3 «70 до 230 грн., а цЫа вщпо- 
вщно пщвищиться i3 200 до 280 грн.

Н еобХ 1дно в и зн а ч и ти :
-  економ1ю на один новий B npi6 В, умовно-р1чну економ1ю i еко- 

ном1ю до кшця року вщ пщвищення якосл продукцп.
З а д а ч а  157. Експериментальний житловий будинок пщвище- 

ного р!вня якосл характеризуеться такими показниками:
-  збтьшення со&вартосл 1 м2 загапьноТ площ! на 20 грн./м2;
-  додатков! капггальн! вкладення 50 грн./м2 загальноУ площ!;
-  р!чна економ!я на експлуатац!йних затратах 2,4 грн./м2 Ви

значити р!чний економ!чний ефект вщ бущвництва будинмв експе- 
риментально! серн.
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З а д а ч а  158. Встановити гмдвищення р|'вня якосл свердлиль- 
ного верстата, якщо пщ час його випробувань було встановлено, 
що за весь перюд експлуатацн на ньому можна просвердлити (ре
сурс варстата) 8 млн отвор1в заданих типових д1аметра i довжинг 
Затрати на придбання i експлуатац1ю його становлять 387 тис. грн. 
1снуючий базовий верстат мае ресурс 7,2 млн oTBopie при сумар- 
них затратах 300 тис. грн.

З а д а ч а  159. Визначити економ'1Чну ефективнють виробництва i 
споживання MaTepianiB nonimueHoT якосл для виготовлення HacociB, 
враховуючи, що пщвищення якосл матер1алу спричиняе збтьшення 
довгов1чносл' вироб1в, але пов’язане з ростом соб’1вартосл продукцн 
i питомих каппальних затрат. Вихщн дан наведен! в таблиц’! 74.

Таблиця 74

При використаны При використанн1
Показники звичайного покраиценого

матер1алу матер1алу

1нвестицн в буд!вництво заводу, 
млн грн. 9,0 13

КоефМент спряжения одиниць 2,0 5 ,0

Р1чний обсяг виробництва про
дукций тис. шт. 1600 1600

Соб1варлсть виготовлення, грн. 255 6 3 0

Поточи витрати у сфер1 екс
плуатацн в розрахунку на оди- 
ницю продукцн, грн. 140 35

Строк служби продукцн, pOKiB 4 6

Фонд часу роботи кожного насоса 4000 год./piк.
З а д а ч а  160. По п’щприемству передбачаеться такий р1чний об- 

сяг випуску продукцн за сортами (таблиця 75).

Таблиця 75
Сорт Юлькгсть вироб1в, шт. Гуртова цма за одиницю, грн.

I 50  000 22

II 12 000 18

Необхщно обчислити коефМент сортносл продукцн.
З а д а ч а  161. На хл‘|бобулочному комб|’нал на piK заплановано 

виготовити 50 т макаронних вироб’ш, у т. ч. вищого сорту -  42 т, 
першого - 8  т. Цша макаронних вироб1в вищого сорту -  2 грн., 
першого сорту -  1,7 грн. за кг. КоефМент сортносл у звппому роц1 
склав 93,5%.

В и з н а ч и т и : коефМент сортносл в плановому nepiofli; nopie-
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няти коефМенти сортносл званого i планового перюд1в; зробити 
висновок.

Зад ача 162. Пщсумки роботи взуттевих фабрик А, Б, В об’ед- 
нання характеризуються даними таблиц! 76.

Таблиця 76

Показники

Всього, 
млн пар В т. ч. за сортами

А Б В
перший другий

А Б В А Б В
План випуску 
взуття 14,0 18,5 16,0 7 10 12 5 7 40
Фактичний
випуск 16,5 18,5 16,0 9 9 11,5 6,5 6,0 3,5
Гуртова цма 
пари, грн. — — — 142 144 140 140 142 138

Розрахувати:
1) середн1'й коеф!ц!ент сортносл вироб|’в (за планом i фактично 

по фабриках i по об’еднанню);
2) прибуток (збитки) вщ змЫи сортносл.
Оц'1нити р‘|вень роботи з пщвищення якосл взуття на фабриках i 

по об’еднанню.
З ад ача 163. На цукровому завод!* виготовляють цукор-пгсок 

i рафшад вищоТ, I, II категорю. План реал1зацн по категормносл 
i його фактичне виконання за минулий рж по заводу воображений 
в таблиф 77.

Таблиця 77

Назва
продукцп

Кате-
ropia
якосл

План виробництва Фактичне 
вико

нання, т

Гуртова цЫа 
за 1 тонну, 

грн.кшыастъ питома вага,%

Цукор-
п’юок

вища 8000 20,0 8200 2000
перша 2800 70,0 29 400 1690
Друга 4000 10,0 4200 1620

Всього 14 800 100,0 41 800
РафЫад вища 4800 40,0 4900 2200

перша 6000 50,0 6050 2000
Друга 1200 10,0 1200 1850

всього 12 000 100,0 12 150
В и зн а ч и т и :
-  загальний обсяг фактичного випуску цукру в грошовому вираз1;
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-  питому вагу кожноТ категорй продукцп в запальному обсяз1 и 
фактичного випуску;

-  плановий i фактичний коефМенти категормносп по цук- 
py-nicKy i рафшаду.

Тести дня самоконтролю ft
гт ш

1. Виберггь пару тотожних понять: ,.>тид
а) яюсть товару -  корисшсть товару;
б) споживна вартють -  корисшсть товару;
в) яюсть продукщУ -  конкурентоспроможшсть продукщУ;
г) яюсть продукщУ -  техшчний р1вень продукцп;
д) немае жодноУ BipHoi вщювцц.
2. Яюсть продукцп як економйчна категор1я характе

ризуй
а) Mipy задоволення певноУ потреби, яка виявляеться у спожи- 

ванш;
б) ефектившсть сложивання матер1альних i трудових pecypcie, 

затрачених на виробництво товару;
в) сукупнють техшко-експлуатацшних характеристик виробу;
г) сукупнють властивостей виробу, що зумовлюють його при- 

датнють задовольняти певш потреби споживач1в.
3. У сучасних умовах пщвищення якосп продукцп необ- 

хщне у зв’язку \з:
а) зростанням чисельносп населения;
б) швидкими темпами впровадження досягнень НТП у вироб

ництво;
в) обмеженням кушвельноУ спроможност! населения;
г) обмеженютю природних pecypcie;
д) насиченням ринку р1зноманггними втизняними та iMnopT- 

ними товарами;
е) виходом значноУ юлькосн вггчизняних пщприемств на зов- 

шшшй ринок;
с) збшьшенням сершносл виробництва.
4. Недостатнш р1вень якост1 продукцп породжуе таю 

негативы економ1чж наслщки:
а) додатков1 витрати на ремонт техшчних засоб1в, виправлен- 

ня браку;
б) витрати на проведения заход1в дня очищения водного ба- 

сейну;
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в) зниження темшв росту добробуту населения;
г) втрати вщ передчасного виходу з ладу комушкащйних сис

тем;
д) втрати вщ невиправного браку;
е) витрати на оздоровления населения, яке працюе на еколо- 

пчно несприятливш територй.
5. Абсолютний рйвень якосл продукцн визначаеться 

шляхом:
а) обчислення певних показниюв якосл та Тх пор1вняння з 

вщповщними показниками аналопв;
б) визначення яюсних показниюв продукцн без i‘x пор1вняння 

з показниками аналопчних вироб1в;
в) визначення показниюв якосл продукщТ по пщприемству в 

цшому у званому перюдц
г) обчислення одиничних показниюв якосл.
6. Оптимальний рйвень якосл продукцн характеризуй
а) яюсть продукцн з врахуванням впровадження майбутшх 

досягнень у галуз1 науки, технжи i передових технологш;
б) мМмальну суму витрат на виробництво продукцн;
в) мшшальну величину загальних сустльних витрат на вироб

ництво i споживання продукцн;
г) р1вень задоволення потреб споживач1в;
д) р1вень якосл, за якого поточш витрати на експлуатащю ви- 

робу е мш1мальними.
7. Показники якостё продукцн подтяються на там

8. Серед перел1чених виберпъ показники, яш харак- 
теризують окрем'| властивосл виробу:

а) клас автомобигя;
б) калоршшсть кондитерських вироб!в;
в) цша пальто;
г) коефвдент сортносп продукщУ;
д) потужшсть обладнання;
е) сорт борошна;
е) дизайн упаковки.
9. Економ1'чш показники якосл продукцн вщображають:
а) стввщношення цши виробу i цш на аналопчш товари ви- 

робниюв-конкуренлв;
б) кшьюсть спожитих матер1альних pecypcie на вир1б;

групи:
а) пор1вняльш;
б) одиничш;
в) статистичш;

г) комплексна
д) сукупн1;
е) узагальнюючь
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в) перюд повного зношення виробу;
г) граничну корисшсть продукцй;
д) Mipy економ1чно1 вигоди виробництва продукцп та *н при- 

дбання (експлуатацй1).
10. Якщо при оцшщ якост1 продукцй використову- 

ються техшчж засоби контролю, то такий метод нази- 
ваеться:

а) комплексний; г) вим1рювальний;
б) диференцШований; д) спостережний.
в) реестрацШний;
11. Конкретним мехашзмом реал1зацн сощального мет 

тоду оцшки якосп продукцп може бути:
а) проведения випробувань якосп в заводськш лабораторй;
б) групою фах1вщв у певшй rany3i ощнюються естетичш ха

рактеристики продукцй';
в) проведения показових виставок i випробувань i3 залучен- 

ням широкого кола споживач1в;
г) опитування потенщйних юпенпв ф1рми щодо яюсних показ- 

ник1в продукцй;
д) визначення техшчних параметр1в продукцй спец1ал!стами 

державного випробувального центру.
12. Конкурентоспроможнють продукцп -  це характе

ристика товару, яка вщображае:
а) переваги над товаром-конкурентом за якюними показни- 

ками;
б) переваги над товаром-конкурентом за Mipoio задоволення 

певно‘1 потреби i за витратами на п забезпечення;
в) переваги над аналопчними товарами за р1внем надшносп 

та теля продажного обслуговування;
г) переваги над конкурентней товаром за цшою та якютю.

13. Найважлившими складовими, що забезпечують 
конкурентоспроможнють продукцп, с:

а) територ1альне охоплення ринку;
б) р1вень якосп продукцй;
в) шновий чинник;
г) розширення ринкового сегменту;
д) форми збуту, система транспортування i складування про

дукцп;
е) можливосп виходу на зовшшнш ринок;
е) маркетинге^ важел i;
ж) професшна пщготовлешсть персоналу пццтриемства та 

ефектившсть структури управлшня.
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14. Методика оцшки pietm конкурентоспроможносл 
продукци передбачае пор1вняння оцшюваного товару з 
еталоном, який повинен вщповщати таким вимогам:

а) бути щентичним з пор1внюваним товаром за цшою;
б) мати ч1тко визначене функцюнальне призначення та умови 

використання;
в) повинен належати до одшеУ групи товар1в з анал!зованим;
г) обов’язково повинен бути сертифжованим за системою 

СЕРТИКО;
д) мае бути характерним для вибраного ринку;
е) мати максимальну юлыасть переваг щодо задоволення по

треб покупщв.
15. Bn6ip найбшьш конкурентоспроможного товару-ета- 

лона передбачае визначення таких параметр'ю:
а) економ1чних; г) нормативних;
б) експлуатацшних; д) стандартних;
в) техшчних; е) комплексних.
16. 1нтегральний показник конкурентоспроможност! 

обчислюетъся за формулою:

я\ I _ К-гп •
а )  АКС _  JS 9■I'-Pn в) к̂с “  ^ Vтп ^еп >

к̂с ^тп ^еп Кц’ г) к̂с “— *тп! 1еп2

т̂п2 ênl
17. Мехажзм управлшня яюстю продукци включае таю 

елементи:
а) прогнозування i планування виробництва продукшУ високоУ 

якостц
б) вивчення можливостей шдприемств щодо виходу на зовнш- 

нш ринок;
в) стимулювання полшшення якосл продукци;
г) контроль за виробництвом високоякюноУ продукщУ;
д) збшьшення чисельносл персоналу шдроздипв пщприем- 

ства, що виконують функцй контролю якосл продукци;
е) стандартизащя i сертифшащя продукци;
е) розробка виробничоУ програми шдприемства.
18. Система управлшня конкурентоспроможнгстю про- 

дукцн повинна вир1шувати таю завдання:
а) забезпечити вчасну розробку перспективних плашв роботи 

шдприемства;
б) забезпечити розробку заход1в щодо зниження соб1вартост1 

продукци;
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в) домогтись полшшення якост1 самоУ продукци;
г) шдвищити оперативнють i яюсний р1вень шсляпродажного 

обслуговування;
д) забезпечити зниження витрат на шсляпродажне обслугову- 

нання̂
е) обмежити канали збуту продукци.
19. Стандартизащя продукци -  це:
а) процес оцшки якосгп продукци;
б) встановлення вщповщнос™ якосп продукци м1жнародним 

вимогам;
в) визначення кола споживач1в продукци;
г) комплекс норм, вимог i правил до якостз продукщУ;
д) шдготовка проектноТ документацн на продукщю.
20. Ямстъ вггчизняноТ продукци регулюсться такими 

нормативно-техжчними документами:
а) м1жнародними стандартами якосл ISO сери 9000;
б) державними стандартами УкраУни;
в) промисловими стандартами;
г) галузевими стандартами i стандартами науково-т£Я|ичних 

та шженерних товариств;
д) сертифжатами вшшшдностц
е) техшчними умовами i стандартами шдприемств; 
с) якюними свшоцтвами.
21. Сертифшат -  це документ, який:
а) вщображае переваги дано*1 продукт!* над товарамЦ-конку- 

рентами;
б) е перелжом якюних вимог до продукци;
в) е плановим документом, де вказуються термши проведения 

випробувань продукщУ;
г) засв1дчуе високий р1вень якост1 продукщУ та и вщповщтсть 

м1жнародним стандартам ISO серп 9000.
22. В УкраУж сертифшафю продукци здмснюють:
а) в1ддши техн1чного контролю на шдприемствах;
б) державш випробувальш центри;
в) вшповщш органи мунщипального управлшня;
г) торговельно-промислова палата;
д) вщциш зовни1Шьоеконом1чно1 д!яльносп мгсцевоУ адмшклращУ.
23. Суб’ектами державного нагляду за якгстю продук

ци в УкраУж е:
а) експортна продукщя;
б) держстандарт УкраУни;
в) центри стандартизащУ, метролопУ i сертиф1кацп;
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г) ггродукщя виробничо-техшчного призначення i товари на
родного споживання;

д) виробнич1 процеси.
24. Р|чний економ1чний ефект вщ виробництва i реа- 

л1зацн лродукцп лолтшено! якосп обчислюетъся за 
формулою:

а )  Ея = (С2 - С 1 ) .^ я;

б) Ея = [ (С, + Ен К) + (С2 +Е Н К ) ] М Я;

в) Ея = (АП -  Ен К ) М Я;

г) Ея =
АП Мя 
Е„ К*

25. Народногосподарський ефект вщ виробництва i 
споживання лродукцп полтшеноТ якосп визначаеться як:

а) сума р1чних економ1чних ефекпв у виробника i споживача 
продукщУ;

б) р1зниця приведених витрат на одиницю продуюш у вироб
ника i споживача;

в) р1зниця р1чних економ1чних ефекпв, одержаних виробни- 
ком i споживачем;

г) сума прибутав, одержаних виробником i споживачем в ре
зультат! реал!зацп або використання продукцп полшшеноТ якосп.

26. Шляхи пщвищення якосп та конкурентоспромож- 
ностй лродукцп подтяються на таю групи:

а) зовшшньоеконом!чш;
б) виробничо-техмчш;
в) адмшгстративт;
г) npaeoei;
д) оргашзацшш;
е) економ1чш;
с) сощальш.



1 е м а 12

ОПЛАТА ПРАЩ
н а  пщприемств1

— •  Питания для теоретично! подготовки

□  Поняття i види зароб1тно1 плати.
□  Функци заробггноТ плати.
□  Шляхи росту 3apo6iTHoi‘ плати.
□  Державна пол!тика оплати пращ.
□  Тарифна система як основа оргашзацп оплати 

пращ, и елементи.
□ Форми оплати пращ.
□  Системи оплати пращ.
□  Використання безтарифноУ системи оплати 

пращ.
□  Система учасп в прибутках.
□  Розрахунок фонду оплати пращ на шдприемствь

8-» КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

•оплата пращ
• номинальна заробпгна плата
• реальна заробта плата 
•функцп зароб1тно1 плати
• основна заро&тна плата 
•додаткова заро&тна плата
• мЫ|мальний р1вень заробп- 

но’Г плати
•тарифна угода 
•тарифна атка 
•тарифы ставки 
•тарифы коефМенти

• тарифно-квал1ф1кащйний до- 
вщник

• система посадових оклащв
• погодинна оплата пращ
• вщрядна форма оплати пращ
• системи оплати пращ
• безтарифна система оплати 

пращ
• контрактна Система оплати 

пращ
• система учасп в прибутках
• фонд оплати прац'| пщприемства
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Ochobhi теоретично-розрахунков1 
положения теми

О плата пращ  -  це грош овий вираз в а р т о с т  
i цши робочо! си л и , який виплачуеться  
пращвниковй за  виконану роботу або надаш  
послуги i спрям ований на мотиващ'ю д о сяг- 
нення бажаного р1вня продуктивност '1 пращ .

Оплата пращ мае важливе значения як для пращвниюв, 
для бшьшоеп з яких вона е основним джерелом доход1в, 
так i для пщприемства, осюльки частка заробиноТ плати в 
додатковш BapTocri досить вагома, витрати на оплату пра- 
щ в сукупних витратах на виробництво продукци досить 
значнг

Зароб1тна плата пращвника незалежно вщ виду пщпри- 
емства визначаеться його особистим трудовим вкладом, 
залежить вщ кшцевих результате робота пщприемства, 
регулюеться податками i максимальними розм1рами не об- 
межуетъся.

Розм1ри, порядок нарахування i виплати заробггноУ пла
та регулюються чинним законодавством Украши, вщповщ- 
ними указами i постановами, галузевими 1нструкщями.

У Закош Украши «Про пщприемства в УкраТш» йдеться 
про те, що пщприемства самостшно встановлюють форми, 
системи i розм1ри оплати пращ, а також шил види доход1в 
пращвниюв згщно i3 чинним законодавством.

Пщприемства можуть використовувати тарифна сики i 
шкали сшввщношень посадових оклад1в, що визначаються 
галузевими угодами як ор1ентири для диференщащУ оплати 
пращ залежно вщ професи, квал^фжацн пращвниюв, склад- 
HocTi та умов виконуваних ними робп.

Як сощально-економ1чна категор1я, зароб1тна плата 
служить основним засобом задоволення особистах потреб 
працюючих, економ!чним важелем, що стимулюе розви- 
ток суспшьного виробництва, pier пpoдyктивнocтi пращ, 
скорочення витрат на виробництво, е засобом перерозпо- 
дшу кадр1в за галузями народного господарства.

Основними видами заробтю Т плати е номтальна i ре
альна заробина плата. Перша з них означае суму грошей, 
яку отримують пращвники за свою працю. Друга -  заевщ- 
чуе юльюсть товар1в i послуг, яю пращвник може придбати
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за зароблену суму грошей. Реальна заробггна плата перебу- 
вае в певному стввщ нош енш  i3 номшальною:

де /рзп -  шдекс реально? заробЬно? плати, визначений за 
певний перюд;

/юп -  1ндекс номшально? заробпгно? плати за цей же перюд;
7ц -  шдекс цш, обчислений за перюд.
Оплата npani складаегься з основной заробтног плати i 

додатковог заробтно '1 плати, як\ перебувають, приблизно, 
у стввщношенш: 70% -  основна зароб1Тна плата, 30% -  
додаткова.

Основна заробшна плата пращвника визначаеться та- 
рифними ставками, посадовими окладами, вщрядними роз- 
щнками, а також доплатами у розм1рах, встановлених чин- 
ним законодавством. I? розм1р залежить в\д результате ро
бота самого пращвника.

Величина додатковог заробгтног плати  визначаеться 
юнцевими результатами д1яльност1 пщприемства i виступае 
у форм! премш, винагород, заохочувальних виплат, а також 
доплат у po3Mipax, що перевищують встановлеш чинним 
законодавством.

За умов юнування pi3HHX форм власност1 заробпок пра
щвника все бшыпе залежить вщ кшцевих результапв i до- 
ход!в вщ д1яльност1 самого пщприемства. Сам npani вник 
також часто виступае сшввласником пщприемства. Тому 
його винагорода визначаеться не лише за кшькютю затра
чено? пращ, але й за розм1ром вкладеного у пщприемство 
каштану (штелектуального, грошового, у вигляд1 придбан- 
ня цшних nanepiB тощо). Такий пщхщ передбачае викорис- 
тання терм1шв «оплата пращ», «дохщ», «винагорода» за- 
м1сть TepMiHa «зароб1тна плата».

Основы функцн 
3apo6iTHOi плати:

Вщ творю вальна функщ я за-
роб1тно? плати полягае в тому, 
що вона забезпечуе нормальне 
вщтворення робочо? сили вщпо- 
вщно? квашфжацп.

•=> в'щтворювальна 
*=> стимулююча 
^  регулююча 

сощальна

Стимулююча функщ я перед
бачае всгановлення таких po3MipiB 
оплати npani, яю б спонукали 
пращвнишв до пщвищення про-
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дуктивност! пращ, досягнення найкращих результате на 
робочих мюцях.

Регулю ю ча функщ я оплати пращ реал1зуе принцип 
диференщацГУ р!вня заробггноУ плати залежно вщ квал1фь 
кацй, складностл npaui, напруженостл завдань, фаху.

С ощ альна функщ я спрямована на забезпечення одна- 
ковоУ оплати пращ за однакову роботу, тобто реал1защю 
принципу сощальноУ справедливое^ щодо одержуваних 
доход1в.

К ет  заробггноУ плати може бути абсолютным i eidnocnuM.
Пщ абсолютным розумшлъ зростання BcieY частини су- 

спшьного продукту, яка видшяеться суспшьством у грошо- 
вш форм1 для задоволення матер1альних i духовних потреб 
працюючих, а також непрацюючих члешв Ух ам ей .

Шдносний picm заробшноi  плати -  це збшьшення Tie'i 
частини, яка припадае на кожного пращвника.

Абсолютний i вщносний picT заробггноУ плати може бу
ти забезпечений за таких умов:

•зростання всього обсягу суспшьного продукту, який 
виготовляеться в краУш за один i той же пром1жок часу (piic);

•зростання суспшьного продукту головним чином за 
рахунок пщвищення продуктивное^ пращ;

• пщвищення продуктивностл пращ мае випереджати 
зростання зароб^ноУ плати.

Д ерж авна полггика оплати пращ  практично реал1зуе- 
ться через мехашзм ТУ регулювання, а останнш мае забезпе- 
чувати й  вщтворювальну i сощальну функщУ. Це здшснюе- 
ться через встановлення мгшмального р 1вня заробтно'г 
плати, розрахованого на основ! прожиткового мш1муму, 
р1вня оподаткування доход1в пращвниюв, м1жгалузевих сшв- 
вщношень в оплат! пращ, умов i po3MipiB оплати npaui в 
бюджетних установах тощо, а також через тарифно-квалг 
фжацшну систему оплати npaui.

Гклптика оплати пращ peaлiзyeтьcя в межах чинного за- 
конодавства УкраУни, насамперед Закону УкраУни «Пре 
оплату npaui» (1995 р.). Цей закон передбачае, KpiM держав
ного, догов!рне регулювання оплати npaui через мехашзм 
укладення системи тарифних угод р1зних piBHiB:

^  м1жгалузевий -  генеральна тарифна угода;
S  галузевий — галузева тарифна угода;
S  виробничий -  тарифна угода як складова частина кб-! 

лективного договору.
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Т ар иф н а угода -  це договйр л/нж пр е д став - 
никами CTopiH переговорйв з питань оплати  
пращ  та сощ альних г а р а н т т .

Предметом генерально*! тарифно'! угоди е:
• диференщащя мЫмальних тарифних ставок;
• един! мш1мальш ставки компенсацшних доплат;
• един! тарифш умови пращ;
• взаемн! зобов’язання CTopiH щодо виконання угоди.
Предметом галузево'! угоди е едиш для шдприемств

вщповщно! гапуз! тарифна атка для po6iTHHKiB i шкали 
сшввщношень м!н!мальних посадових оклад!в.

Конкретна диференщащя заробипног плати праще- 
пите тдприемства вщбуваеться за допомогою тарифно'1 
системи, яка е сукупн!стю таких елементчв:

S  тарифн! с!тки;
^  тарифн! ставки;
S  тарифно-квал!ф!кацшш довщники;
S  система посадових оклад!в.
Тариф на с1тка е сукупнютю квал1ф1кащйних розряд1в i 

вщповщних Ум тарифних коефаденпв.
В УкраУш в 1993 poui затверджено Сдину тарифну ciTKy 

оплати пращ роб!тниюв, службовшв, спещалкгпв, кер1вни- 
к1в за загальними (наскр1зними) профещями та посадами, 
що забезпечуе един! умови оплати прац! цих категорш пра- 
щвниюв незалежно ъ'щ галузей виробництва. Тарифна атка  
мгстить 15 тарифних розряд!в з д!апазоном тарифних коефь 
щешУв вщ 1 до 4,01.

Розм!р тарифноS ставки першого розряду визначаегься 
на piBHi встановленого державою мш1мального розм1ру за- 
робггноУ плати, нижче якого не може проводитесь оплата за 
фактично виконану пращвником норму пращ.

Тариф ш  ставки шших розряд1в (Q) визначаються мно- 
женням тарифно! ставки першого розряду (СО на тарифний 
коефщ1ент вщповщного тарифного розряду (К*):

• Ki? грн.

Середнш тарифний коефЬщснт (Ксер) визначаеться як 
середньозважена величина добутку чисельностп погодин- 
ниюв певного розряду i вщповщного тарифного коеф1щен- 
та або добутку трудомюткоеп po6iT по певному розряду i 
вщповщного тарифного коеф1щента для вщрядниюв.
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к* — к*о  _  * сеР АЧменш t D 
* сер ~  TZ 7Z ' * менш»

^бшьш ~  *^сер
де Кменш, Кбшыц -  в1Дповщно3 менший i бшьший i3 двох сум1ж- 
них тарифних коефвденпв;

Рменш — менший 13 двох сумЪкних тарифних рОЗрЯД1В.
Тарифно-квал1ф1кацшт дов'гдники мютять систему 

«ценз1в»? яким повинш вщповщати роб тш ки  певноУ про- 
феси i квал!фжаци.

«Цензы» -  це вимоги, яким повинен задовольняти po6iT- 
ник кожноУ професн (спещальносп) i кожноУ квал1фжацп. 
Таких «ценз!в» е три:

• що po6imuuK повинен знати;
• що робтник повинен умт и;
• вз1рець роботы, яку робтник повинен виконати.
Система посадових owiadie передбачае тарифне регу-

лювання заробптюУ плати кер^вниюв, cneqianicriB i службов- 
щв. Системи посадових оющщв доповняються системою по- 
казниюв i характеристик для вщнесення пращвниюв до пев
ноУ групи по оплат! пращ. Системи посадових окладов 
мютять перелж посад ycix найменувань i po3MipiB мюячних 
оклад1в щодо кожноУ посади («вилки» оклад1в).

На пщприемствах найчаспше використовують дв1 фор- 
ми оплати пращ: погодинну \ eidpndny.

Погодинна форма передбачае оплату пращ залежно вщ 
вщпрацьованого часу i р1вня квал1ф1каци. Вона застосову- 
еться тод1, коли недоцшьно нормувати робота або вони 
взагал1 не пщцаються нормуванню.

Погодинна форма охоплюе таю системи оплати пращ:
© Пряма погодинна Заробггок при цш систем! (Зппог) 

обчислюеться:

Середнш тарифний розряд (Рсер) обчислюеться за фор
мулою:

^П .П О Г  Ф м * С  " 5

де <DMic-  фактично вщпрацьований за мюяць час, год./мю.; 
Сг -  годинна тарифна ставка за розрядом робетника, грн., 
© Погодинно-прем1алъна система, при яюй заробггок 

(Зп прем) обчислюеться:

^п.прем “  ^тар Д> ГРН*’

де Зтар -  сума заробетку, нарахованого за прямою пого- 
динною системою оплати пращ, грн.;
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Д -  сума прем1альних доплат за досягнення певних яюс- 
пих або кшькюних показниюв, грн.

Сума доплат визначаеться i3 залежносл

Зтяп ' % доплат
Д = ——----------------

100
, грн.

® Система посадових окладов с р1зновидом погодинно- 
прем1ально1 системи. За щею системою оплачуеться праця 
пращвниюв, робота яких мае стабшьний характер.

Ыдрядна форма передбачае залежнють сумм зароб1тку 
вщ кшькосл виготовлених вироб1в або обсягу виконаних 
po6iT за певний пром1жок часу.

Основними умовами застосування вщрядно/ форми 
оплати пращ е наявшстъ кшькюних показниюв робота, що 
безпосередньо залежать вщ конкретного пращвника i пщ- 
даються точному обл1ку, а також необхщнють стимулю- 
вання зростання обсягу випуску продукцй'.

Вщрядна форма включае таю системи:
® Пряма вЬдрядна. 3apo6iTOK (3n BiflP) при цьому обчис- 

люеться за формулою:

^п.вщр ^ф| 5 гРн-9
/=1

де Р/ -  вщрядний розцшок за виготовлення одного виробу /-го 
виду, грн./шт.;

N#  -  фактична кшыасть вироб!в /-го виду, виготовлених 
робтгиком  за певний час (найчаслше мюяць), шт.; 

п -  кшьюсть вид1 вироб1в.

m̂Tj СГ,ГРН.,
де Тшт -  час на виготовлення одного виробу /-го виду, год.

У «чистому виглядЬ) ця система на практищ майже не 
використовуеться, оскшьки вона матер1ально не стимулюе 
досягнення високих кшцевих результате не тшьки окремим 
пращвником, а й бригадою, цехом тощо; а також економп 
матер!альних pecypciB. Ця система оплати пращ поедну- 
еться з премшванням робтгию в.

© В1дрядно-прем1алъна. Сума заробггку (Зв прем) при цш 
систем! визначаеться i3 залежносл

^в.прем — ^тар.в ^~Дв>

де Зтар в -  тарифний заробшж робггника при прямш вщряд- 
нш систем! оплати пращ, грн.;
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Дв -  сума прем1альних доплат, яка обчислюеться за фор
мулою:

Д в = з тар.в
П , + П 2 - пг 

100
грн.;

де П! -  процент доплат за виконання плану;
П2 -  процент доплат за кожен процент перевиконання 

плану;
Г!™- процент перевиконання плану, який можна знайти:

П„
■Nn

N  п
• 100%,

де УУф, Nnjl -  вщповщно фактичний i запланований обсяг ви- 
пуску продукцй за мюяць, шт./мю.

Залежно вщ специфжи виробницгва i характеру викона- 
hoi робота для р1зних категорш робггниюв-вщрядниюв ви- 
значаються конкретш показники i розм1ри прем Зван и я  
згщно з Положениям про вщрядно-прем1альну оплату пращ, 
яке розробляеться i затверджуеться на пщприемствь

® Шдрядно-прогресивна. Заробтга плата (Зв прш1Р) обчис
люеться за формулою

^В.прогр ^ в б  ’ Рзв ^ в б )  ’ Р ц 1ДВ?^Р^*5

де Nb6 -  вих!дна база для нарахування доплат (встанов- 
люеться на piBHi 110-115% Nnjl), шт./мю.;

Рзв -  звичайний розщнок за один вир1б, грн./шт.;
Ршдв -  пщвищений розщнок за один вир1б, грн./шт.

р (1 ( % росту розщнку
П1ДВ зв V 100 '

Процент росту розц1нку визначаеться 3i шкали залежно 
вщ процента перевиконання вихщноТ бази. Така шкала роз
робляеться i затверджуеться шдприемствами самостшно i 
фжсуеться в Положенш про застосування вщрядно-про- 
гресивноУ оплати пращ, яке розробляеться на пщприемств1 
за погодженням 13 трудовим колективом i затверджуеться 
кер1вником.

® Непряма в1дрядна. Використовуеться при оплат! пращ 
допом1жних роб1тник1в i шдсобниюв.
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Заробггок шдсобника (Знв пщс) можна обчислити i3 залеж- 
HocTi

де ТУф! -  фактично виготовлена кшьюсть продукцп /-там 
основним робггником за зм1ну, шт./змшу;

PHBi -  непрямий вщрядний розцшок при обслуговуванш 
/-го основного робггника, грн./шт.;

п -  кшьюсть основних робггниюв, що обслуговуються 
одним шдсобником, чол.

де Сзм -  змшна тарифна ставка шдсобника, грн./зм!ну;
Nun\ -  плановий випуск продукцп /-ТИМ основним робгг- 

ником, штУзм1ну.
3apo6iTOK допом1жного робггника (Знв доп) обчислюеться 

за формулою:

де Тф — фактично вщпрацьований допом1жним робггником 
час, год./м1с.;

Сг -  годинна тарифна ставка допом1жного робЬника, 
грн./год.;

Квн -  середнш коефвдент виконання норм на дшьнищ, 
яку обслуговуе допом1жний робггник.

(D Колективна система оплати npatfi (бригадна).
Використовуеться в тому випадку, коли характер облад- 

нання чи специфжа технологи потребують зусиль групи 
пращвниюв pi3Hoi квал1фжацй.

При використанш uiei системи спочатку розраховуеться 
заросток Bciei* бригади (Збр) як при прямш вщряднш систе- 
Mi, використовуючи бригадний розц1нок. Пот1м цей заробь 
ток розподшяеться М1ж членами бригади одним i3 таких 
метод1в:

1) Метод годино-коефщк:1т в . Використовуеться тодц 
коли Bci члени бригади працюють в однакових умовах.

3,НВ.П1ДС 9 ^Hei *

Р =1 НВ1
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Розподщ бригадного заробггку згаданим методом прово
диться в такш послщовностг

•  визначають загапьну кшьюсть годино-коефщенпв (Г-Кбр), 
вщпрацьованих бригадою, за формулою:

т

Г-Кбр- Х Тф! Ki>
/=1

де Тф* -  фактична кшыасть годин, вщпрацьована /-там ро- 
бтшком, год./Mic.;

Ki -  тарифний коефвдент за розрядом /-го роб тш ка; 
т -  кшькють члешв бригад и, чол.;
•  знаходять суму бригадного заробггку, що припадас на 

один годино-коефвдент (3ir_K):

3
\  г -к

Збр
г - к бр?

грн.;

•  заробпхж /-го р обтш к а (члена бр и гад ап ^ ) обчислФ- 
ють:

З ^ Т ф1 Kj *31г,к, грн.

2) Метод коефннснта виконання норм. Використовуеть- 
ся за умови, що члени бригади працюютъ в pi3HHX умовах. 

Послщовнють розпод!лу бригадного зароб/тку така:
•  визначають зароб1ток бригади у випадку стопроцент

ного виконання норм виробггку (ЗбР.юо%) за формулою:

Збр100% = Т ф1 * C ri> ГРН.,

де Сг*- годинна тарифна ставка /-го роб1тника, грн./год.;
•  знаходять коефщ1ент виконання норм (Квн):

ЖХВН “  Г} ?
J6pl()0%

•  3apo6iTHy плату /-го р обтш к а обчислюють:

3i “  Тф! * Crj Квн.

© Акордиа система.
Передбачае встановлення розцшку пращвников/ абс 

rpyni пращвниктв не за окрем1 вироби чи onepanii, а за вес*
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обсяг po6iT i3 визначенням юнцевого строку його виконан- 
ня. Ця система заохочуе до скорочення строюв виконання 
po6iT i тому використовуеться при ремонтних роботах, я\к- 
вщащ? наслщюв аварш тощо.

В умовах становления ринкових вщносин на багатьох 
тдприемствах знайшла застосування безтарифна система 
оплати праци

Фактична заробггна плата кожного пращвника глдпри- 
емства е часткою у фонд1 оплати пращ всього колективу 
або колективу окремого шдроздшу i залежить вщ квал^фь 
кацшного р!вня пращвника (К ) , коефадента трудовоУ учасп 
(К Т У )  i фактично вщпрацьованого часу (Тф).

КвалЬфтащйнийр'шепь (К) встановлюеться BciM членам 
трудового колективу залежно вщ виконуваних функцш, 
р1вня квал1ф1кацп.

КТУ також виставляеться BciM пращвникам i затверджу- 
еться Радою трудового колективу.

Розрахунок заробггноУ плати при використанш безтариф- 
ноТ системи проводиться в таюй послщовностё

1. Визначаеться кш ы асть  бал1в (Б;), зароблена кожним 
/-тим пращвником (або групою пращвниюв одного р1вня):

де Тф -  вцщрацьована кшькють людино-дн1в пращвниками од
ного рхвия або кшыасть дшв, вщпрацьована одним робггником.

2. Визначаеться загальна сума бал1в (Бсум), зароблена 
BciMa пращвниками шдприемства або пщроздшу:

д е т  -  ктью сть труп однакових квал5фжацшних р1вшв або 
чисельнють пращвниюв.

3. Визначаеться частка (доля) d  фонду оплати пращ
(ФОП), що припадае на один бал:

Bj =  К  * Т ф - К Т У ,

т

ФОП
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Для управлшського персоналу безтарифна система опла- 
ги npaui передбачае коригування !хнього заробику залежно 
вщ обсягу реал1зацп продукци.

Контрактно, система оплати пращ грунтуеться на 
укладанш договору мгж роботодавцем i виконавцем, в яко- 
му обумовлюються режим та умови npaui, права i обов’яз- 
ки CTopiH, р1вень оплати пращ та шше. Догов1р може опла- 
чувати час знаходження виконавця на пщприемстви ф1рм1 
(погодинна оплата npaui) або конкретне виконане завдання 
(вщрядна оплата).

Система yuacmi у  прибутках передбачае розподш пев- 
но! частини прибутку пщприемства м'\ж його пращвниками. 
Такий розподш може проводитись у форм1 грошових ви- 
плат або розповсюдження акцш м\ж пращвниками пщпри- 
емства. Впровадження тако! системи викликане тим, що 
icHyioni системи оплати npaui не викликакггь у пращвниюв 
реально!' заштересованосл у значних загальних результатах 
робота пщприемства. А справедливий i зрозумший для Bcix 
розподш частини прибутку м\ж власником пщприемства, 
адмшютращею, спещалютами i робггниками створюе умо
ви для доброго психолопчного юпмату в колектив1 i про- 
цвггання пщприемства.

Виплати з прибутюв залежать вщ pie™ витрат на вироб- 
ництво, uiH, фшансового стану пщприемства. Ix po3Mipn 
визначаються окремою угодою мхж вщповщними сторона
ми (при укладанш тарифних угод).

Системи учасл у прибутках диференщюються на систе
му ощнки заслуг, систему прем)альних виплат, систему ко- 
лективного стимулювання, систему учасл у прибутках залеж
но вщ продуктивное?! пращ та ш.

Загальний фонд оплати пращ тдприсмства складаеться 
i3 фонд)в тарифно! заробпло! плати погодинниюв i вщряд- 
ниюв i шлого ряду доплат, тому планування фонду оплати 
npaui починають з розрахунку саме фощцв тарифно! оплати 
npaui.

Фонд тарифно! заробггно! плати погодинниюв ( Ф ТПог) 
обчислюеться за формулою:

де 4i -  чисельнють погодинниюв, що працюють в /-тих 
умовах пращ (нормальних, шкщливих, особливо шкщли- 
вих), чол.;

3
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Фд\ -  дщсний фонд часу робота одного погодинника при 
/-тих умовах пращ, н-год./piK;

Сц -  годинна тарифна ставка погодинника першого роз- 
ряду при /-тих умовах пращ, грн./год.;

Ксерл -  середнш тарифний коефвдент погодинниюв при 
/-тих умовах пращ, який визначаеться:

• к ,
It = н _______
^серл 6 9

м
де 4j -  чисельшсть погодинниюв у-го розряду, чол.;

К7 -  тарифний коеф1щенту-го розряду.
Фонд тарифно/ заробтто/ плати вщрядниюв (Фт.В1Др) ви

значаеться за формулою:

з
^т.в!лр — ^ li  ’ ^cep.i?

/=1

де Ti -  сумарна трудомютюсть po6iT при /-тих умовах пра- 
щ, н-год./р1к;

Сц — годинна тарифна ставка вщрядника першого розря
ду при /-тих умовах пращ, грн./год.;

Kcep j -  середнш тарифний коеф1щент вщрядниюв при 
/-тих умовах пращ, який обчислюеться:

1 Т,  • К,
. мк ' -  ■14 сер. i 5

I X
7=1

де Ту -  трудомютюсть робгг поу-му розряду, н-год.
Просумувавши фонди тарифно/ заробггно/ плати пого- 

динншав i вщряднишв i доплати за прем1альними системами, 
одержують фонд основно/ заробггно/ плати. Додавши до 
цього фонду шип види доплат, одержують годинний, ден- 
ний, мюячний i р1чний фонди оплати пращ.

Для розв’язку запропонованих задач у навчальному про-
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цесл можна використовувати тарифну cincy, що мютитъ 
умовн1 цифри (таблиця 78).

Таблиця 78
Тарифна атка

(для використання в навчальному npoqeci)

Умови
прац1

Форм и 
оплати 
прац1

Годинж тарифы ставки за розрядами, грн.

1 Р- Ир. III р. IV р. Vp. VI р.

Тарифний
коефМент 1,0 1,09 1,2 1,33 1,5 1,72

Нормальш Пого-
динники 1,00 1,09 1,20 1,33 1,50 1,72

Вщряд-
ники 1,20 1,31 1,44 1,60 1,80 2,06

Важю та 
шюдлив1

Пого-
динники 1,25 1,36 1,50 1,66 1,88 2,15

Вщряд-
ники 1,40 1,53 1,68 1,86 2,10 2,41

Особливо
важк'|
та особли
во шюдлив1

Пого-
динники 1,50 1,64 1,80 1,99 2,25 2,58
Вщряд-
ники 1,80 1,96 2,16 2,39 2,70 3,10

Прикпади

Приклад 1. На дтьниц|‘ зайнято дев’ять робггниюв, яю працю- 
ють у нормальних умовах. Трое з них мають V розряд, двое -  IV, 
трое -  III i один - 1 розряд.

Годинна тарифна ставка першого розряду 1,25 грн. Роз- 
рахувати середнм тарифний коефМент роб1тниюв дтьниц1 та се- 
редню тарифну ставку.

Р о зв ’язування. Середн1й тарифний коефМент можна об- 
числити як середньозважену величину з числа роб1тниюв та Ух 
тарифних коефМенлв:

6
. . к

„ ' з  - 1,8 + 2 . 1 , 6  + 3 -1,44 + 1 1,2
ксер -  6 о 1,Dby-

Т.Ч,
н
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Середню тарифну ставку можна знайти як добуток годинноТ тариф
но! ставки першого розряду i середнього тарифного коефщ'1ента:

СГСер = Cfi * Ксер == 1t25 • 1,569 = 1,96 грн./год.

П риклад  2. Встановити розцшок на виготовлення металови- 
робу, якщо BiflOMi TaKi дат (таблиця 79).

Таблиця 79
Операцн Розряд Норма часу, хв.

Ливарна IV 5
Токарна V 2,5
Шл|'фувальна VI 2,0
Зварювальна III 1,7

Р о зв ’язування.
Розцшок на виготовлення одного металовиробу можна знайти, 

просумувавши добутки годинноТ тарифно! ставки робггника вщпо- 
вщного розряду та норми часу на кожну операщю в годинах:

Р = 1,86-0,083 + 1,8 0,042 + 2,06 0,033 + 1,44 • 0,028 =
= 0,154 + 0,076 + 0,068 + 0,040 = 0,338 грн.

П риклад 3. Обчислити мюячний заросток швеТ III розряду, 
якщо за мюяць нею виготовлено 150 вироб!в при завданш 132 шт. 
Трудомютюсть пошиття виробу 1,2 н-год. Вихщна база для нараху- 
вання доплат 110% вщ плану. Шкала для визначення процента 
росту розцшку наведена в таблиц! 80.

Таблиця 80
% перевиконання ви- 
хщноТ бази 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100
% росту розцшку 20 40 60 80 100

Р о зв ’язування. Мюячний заробптж при використаны вщ- 
рядно-прогресивно! системи оплати прац! обчислюеться:

^в.прогр “  ^ вб  ' Рзв + (^ ф  Л/вб) ' Рп1дв-

Розц!нок, за яким оплачуватимуться швейн вироби в межах 
вих1ДноТ бази, становить:

Рзв=1,2 1,44 = 1,728 грн

Вихщна база становить 110% до плану або 132 1,1 = 145,2 ви-»* 
po6iB.
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Процент перевиконання вихщноУ бази обчислюеться:

—  • 100-110 = 3,6%,
132

тобто за шкалою процент зростання розцЫку дор!внюе 20%. За 
цими даними можна знайти пщвищений розцжок:

Рщда = 1,728 • (1 + ̂ )  = 1.728 • 1.2 = 2.07 грн.

Tofli мюячний заробггок швеТ становитиме:

Зв прогр = 145,2 • 1,725 + (150 -145,2) 2,07 =

= 250,9 + 9,936 = 260,84 грн.

П риклад 4. Пщсобний робпгник обслуговуе трьох основних 
робпгниюв. Його годинна тарифна ставка 1,2 грн. при 8-год. робо- 
чому диК Змшна норма вироб1тку кожного i3 основних робггниюв 
становить 50 шт./зм., а фактичне виконання ц\е\ норми за змшу 
становило: першим робпгником -  98,5%; другим -  118,4%; трелм -  
110%. Визначити фактичний денний заробпгок пщсобника.

Р о зв ’язування. Система оплати прац1 пщсобника -  непря
ма вщрядна. Його зароб1ток за день складаеться is сум, заробле- 
них ним при обслуговуванн1 кожного i3 трьох основних роб|‘тник1в:

3
Знвлщс =  * РнвГ

/=1
Непрямий вщрядний розцЫок можна знайти:

ĤBi —П Nni
8 1,2 _ 9,6 
3 -5 0  150

= 0,064 грн.

Цей розцток буде однаковим при обслуговуванн1 ecix трьох 
роб1тник1в, осюльки однаковою е Ух зм1нна норма виробггку Л/плг- 

Тод фактичний заробптж пщсобника за день становитиме:

3HB.niAc = 0.054 • (50 ■ 0,985 +  50 1,184 + 50 1,1) =
= 0,064 • (49,25 + 59,2 + 55) = 0,064 • 163,45 = 10,46 грн.

Перевищення фактичного заробпгку пщсобника поменяно 3i 
ставкою на 0,86 грн. (10,46-9,6) пов’язане i3 перевиконанням ден- 
ноУ норми другим i трелм основними робггниками.

Приклад 5. Мюячний оклад економюта 253 грн. при тривало- 
cri робочого дня 8.2 год. За граф!ком ним мае бути вщпрацьовано 
22 flHi, один з яких святковий, що не збюаеться з вихщним, а фак- 
тично йму був наданий листок непрацездатносл на 4 ци\, один з 
яких передсвятковий. 3 фонду матер1ального заохочення економь
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сту нарахована премия в po3Mipi 20% фактичного зароб!тку. Обчис- 
лити мюячну заробггну плату економюта.

Р о зв ’язування. Обчислимо кшьюсть годин, яку мав вщпра- 
цювати економют протягом мюяця за умови, що тривалють перед- 
святкового робочого дня 7,2 год.:

20 8,2 + 7,2 = 171,2 год.

Ктьюсть годин, яю економют не вщпрацював у зв’язку *13 хворо
бою, визначаемо так:

3 * 8,2 + 7,2 = 31,8 год.

"Год! фактично вщпрацьована ктьюсть годин становить:

171,2-31,8 = 139,4 год. 

Годинна ставка економюта дор|'внюе:

253
171,2

= 1,48 грн.

Звщси, його тарифний зароб1ток р1вний:

1,48 *139,4 = 206,0 грн.

Прем1альн1 доплати:

206,0 • 0,2 = 41,2 грн.
Мгсячна заробта плата економюта становить:

206,0 + 41,2 = 247,2 грн.

П риклад 6. Бригада складаеться з 5 робггниюв. Мюячний 
бригадний заробпок склав 1000 грн., при цьому po6iTHHK l-ro роз- 
ряду вщпрацював 148 н-год.; II розряду -  136 н-год.; IV розряду -  
150 н-год.; i два робггники III розряду -  по 160 н-год. кожен. Po6iT- 
ники III розряду працюють у шкщливих умовах npaqi.

Обчислити мюячний зароб1ток кожного члена бригади.
Р о зв ’язування.
Осюльки члени бригади працюють* у неоднакових умовах, бригад

ний заробггок слщ розподтяти м|‘ж ними методом коеф1ц1ента вико- 
нання норм.

Спочатку визначаемо заробггок бригади при стопроцентному 
виконанн1 норм виробпгку:

Збр.100% = Е Т ф  • Сй =148 • 1,2 + 136 • 1.31 + 2 160 • 1,68 +

,=1 +150 1.6 = 1133,36 грн.
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Тод|' коефМент виконання норм дорвнюе:

Квн ~
Збр

Збр.100%

1000 
113 336

= 0,882.

Звщси, заробггну плату кожного члена бригади можна знайти:

31розр = 148 • 1,2 - 0,882 = 156,64 грн.;
32розр = 136 1,31 • 0,882 = 157,14 грн.;

Ззрозр = 160 1,68 • 0,882 = 237,08 грн.;

34розр = 150 1,6 ■ 0,882 = 211,68 грн.

Отже, сумарний зароб1*ток бригади розподтений м1ж членами 
бригади вщповщно до ктькосп вщпрацьованих ними нормо-годин 
та квал1ф1каци. Найбтьша частка припадае на оплату npaui po6iT- 
ниюв III розряду, яю працюють у шкщливих умовах i одержали по 
237,08 грн.

П риклад 7. Тарифний фонд оплати npaui по п1дприемству у 
плановому poui повинен становити 400 тис. грн. KpiM того, перед- 
бачено ряд доплат:

за преинальними системами 42 тис. грн.,
за роботу в Hi4Hi зм'|ни 1,2 тис. грн.,
бригадирам за кер1вництво бригадою.........................  0,82тис. грн.,
чергов1 вщпустки 38 тис. грн.;
виконання державних обов’язюв 0,7 тис. грн.

Визначити годинний, денний i р!чний фонди оплати npaui по 
пщприемству.

Розв’язування.
Якщо до тарифного фонду оплати npaui додати суму доплат 

за прем1альними системами, то одержимо фонд основноУ заро- 
61тноТ плати, а сума останнього i доплат за роботу в ычний час, 
навчання учжв i кер1вництво бригадою становить годинний фонд 
оплати npaui:

400 + 42+1,2 + 0,82 = 444,02 тис. грн.

Якщо до годинного фонду оплати npaui додати суму доплат 
пщлтом за скорочений робочий день i годуючим матерям за пе
рерви в робот’|, то одержимо денний фонд оплати npaui. У нашому 
приклад'! згадаы доплати не передбачеж у плановому перюдг Су
ма денного фонду заробггноУ плати i доплат за neproei i додатков1 
вщпустки, виконання державних обов’язюв становлять р1чний (Mi- 
сячний) фонд оплати npaui:

444,02+ 38 + 0,7 = 482,72 тис. грн.
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Задача 164. Мають м!сце годины тарифы ставки роб1тниюв 
легкоТ промисловостг 1,06; 1,15; 1,27; 1,34; 1,43; 1,65 грк Визначггь 
порозряды тарифы коефМенти, Ух абсолютиий i вщносний pier i 
щапазон тарифно! ci™.

Задача 165. Розрахувати середый тарифний коефУент i се- 
редню тарифну ставку робтнимв-погодинниюв, що працюють у нор- 
мальних умовах пращ, якщо по II розряду працюють 18; по III роз- 
ряду -  25 i по V розряду -  17 чоловж (при розрахунках викорис- 
товувати да Hi таблиц! 92).

Задача 166. У зв’язку i3 запровадженням нового тарифно-ква- 
л1ф1кац1йного довщника середый тарифний розряд робп-ниюв зни- 
зився i3 3,9 до 3,3.

Яку потр1бно встановити тарифну ставку I розряду, щоб при 
Ыших р'шних умовах середня заробггна плата залишилась на попе- 
редньому piBHi?

З ад ача  167. Бригада складаеться i3 13 робггниюв-вщряд- 
ниюв, що працюють в цеху з нормальними умовами пращ. II роз
ряд мають 3 робггники, III -  4 робтики, V -  6 робггниюв. Згщно з 
планом за мгсяць передбачаеться виконати таю види po6iT по 
II розряду -  200 н-год.; по III -  220; по IV -  550; по V -  620; по VI -  
410 н-год.

Розрахувати середый тарифний розряд робтниюв i po6iT (за 
тарифними коефМентами), зробити висновок.

Задача 168. За даними, наведеними в таблиц! 81, розрахувати 
середый тарифний розряд i середню тарифну ставку групп po6iT- 
ниюв (кольорова металурпя), якщо денна середня ставка I розряду
22,0 грн.

Таблиця 81

Тарифний
розряд I II III IV V VI

Тарифний
коеф!щент 1,0 1,11 1,22 1,38 1,58 1,78
Чисельысть
робтоиюв 3 6 11 8 5 2

Зад ача 169. Визначити годинну тарифну ставку робггниюв 
цеху при середньому розряд1 3,6. Ставки за розрвдами становлять: 
I розряд -  1,3 грн./год.; Ill розряд -  1,58 грн./год.; IV розряд -
2,0 грн./год. На основ! середньоТ тарифно*! ставки встановити се
редый тарифний коефМент роб'ггниюв.
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Задача 170. Протягом мнсяця пщприемство повинно вигото- 
вити 180 вироб1в A i 350 виро&в Б. Тривэлклъ робочого дня 8 год. 
Трудомютюсгь вироб1в i тарифы ставки наведет в таблиц 82.

Таблиця 82

Робп-ники Розряд
Годины 

тар ифни ставки 
грн./год

Т  рудом icTKicTb в пробу, н-год.

А Б

Штампуваль-
ник III 1,45 2 1
Токар IV 1,62 3 6
Шл1фувальник V 1,81 4 2
Електрозвар-
ник III 1,45 2 1
Монтажник V 1,81 7 6

Додаткова заробта плата 15% Bi,q тарифно!'. Розрахувати 
розцжки по виробах i фонд заробггноТ плати.

Задача 171. Годинна тарифна ставка I розряду -  1,2 грн., та- 
рифний коеф!ц1ент V розряду 1,5.

Норма виробггку 2 детал1 за годину. Визначити середнм розцГ 
нок за один вир1б.

Задача 172. Визначити розцшок на виготовлення 1000 шт. 
придатних прилад1в за даними таблиц! 83.

Таблиця 83
Перелш операцм та Ух тривалють

Назва операцм Розряд Норма часу,
ХВ./1000 LUT.

КоефМент винаходу 
придатних npnnaflie,

Р1зання пластин на 
кристали III 1,5 0,95
Перев1рка IV 0,6 0,92
Розбракування за зов- 
HiujHiM виглядом III 0,9 0,98
Наклеювання криста-
niB III 2.3 0,97
Термокомпреая IV 0,5 0,95
Герметизац1я III 1.8 0,98

Розряд po6iT в'щповщае розряду роб1тника. Умови npaui нор- 
мапьнК Годинна тарифна ставка вщрядника III розряду -  1,5 грн., 
IV розряду -  1,65 грн.
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Задача 173. Посадовий оклад шженера 260 грн. за мгсяць. 
1з 22 дн1в за графтом ним вщпрацьовано 17 джв (5 дыв хвор1в). 
3 фонду матер1ального заохочення йому нарахована прем1я в 
po3Mipi 25% фактичного заробп-ку. Обчислити м'гсячну зароб1тну 
плату шженера з врахуванням преми.

Задача 174. Робппик IV розряду виготовив за мгсяць 1700 де
талей. Годинна тарифна ставка I розряду -  1,2 грн.; тарифний 
коефщгснт IV розряду -1,33; норма виробггку -  5 деталей за годи
ну. Визначити вщрядний заробток робггника за мгсяць.

Задача 175. Мгсячний оклад економгста ф'щми 250 грн. Роз- 
рахувати суму його заробтюТ плати за поточний мгсяць, якщо i3 
23 робочих дн1в за графтом bih працював 20 джв: 2 дм хвор1в, а 
один день виконував державм обов’язки i3 збереженням середньоТ 
заробггноТ плати. Розм1р премм 1з фонду матер1ального заохочен
ня в поточному м1сяц1 -  28% окладу, у минулому мгсяц|‘, де було 
22 робочих дм за графтом, розм1р премп становив 26% окладу.

Задача 176. Розрахувати суму виплат за пщсумками р1чноТ 
д‘|яльносп пщприемсгва жженерно-технмним прац1вникам i служ- 
бовцям одного |'з цех1в, якщо при неперервному стаж1 вщ 1 до 3 роюв 
виплачуеться двотижнева середня заробппа плата, вщ 3 до 5 -  
тритижнева, а понад 5 роюв -  мгсячна. Дам для розрахунюв наве
ден! в таблиц! 84.

Таблиця 84

Стаж роботи Чисельнгстъ 
npauiBHMKiB, чол.

Сума
piMHoT заробптю! плати, грн.

Вщ 1 до 3 роюв 6 8850
В’щ 3 до 5 poKie 12 20 540
Понад 5 роюв 10 19 820

Середне число дмв роботи одного прац1вника за р’т  -  232 при 
8-му робочому дм.

Задача 177. Робггник-погодинник III розряду вщпрацював за 
мгсяць 23 дм. Годинна тарифна ставка I розряду i тарифний коефГ 
ц1ент наведен!' в таблиц! 92 (умови прац! нормальн!). Середня три- 
вал'гсть робочого дня 8 год. За вщсутнгсть простоТв обладнання 
робппику виплачена прем!я в po3Mipi 15% м!сячного тарифного 
зароб!тку. Необхщно обчислити м!сячний заробггок роб!тника при 
погодинно-прем!альн!й систем'! оплати прац!.

Задача  178. Погодинник VI розряду вщпрацював за мгсяць 
184 год. Годинна тарифна ставка робггника VI розряду 2,06 грн. За 
дшчим на пщприемств'| положениям за виконання мгсячного зав- 
дання виплачуеться прем1я в po3Mipi 8%, а за кожен процент пере- 
виконання завдання -  1,5% заробггку робггника за тарифом. Зае
дания виконано на 106%. Визначити заробггок робтаика при пого- 
динно-прем!альмй систем'! оплати прац‘|.
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Задача 179. Годинна тарифна ставка робггника I розряду -  
1,2 грн., тарифний коеф|'ц!ент IV розряду -  1,33. Норма часу на 
один вир'|б -  0,5 год. Робггнику необхщно виготовити за мюяць 
420 виро&в. Прем1я передбачена в po3Mipi 20% тарифного заробггку.

Визначити мюячний зароб|‘ток робтика IV розряду при вщряд- 
но-прем1альн1й систем! оплати пращ.

Задача 180. За мюяць (192 години) робп*ник виготовив 600 де
талей. Норма часу на одну деталь -  20 хв., годинна тарифна 
ставка даного розряду -  1,6 грн. За виконання мюячноТ норми 
нараховуеться прем1я в po3Mipi 11% вщрядного заробггку i 1% -  
за кожен процент перевиконання норми. Обчислити мюячний 
заро&ток роб1тника за в1дрядно-прем1альною системою оплати 
пращ.

Задача 181. Розрахувати м1сячну зароб1Тну плату робтника 
IV розряду при вщрядно-прем!альн|'й систем! оплати пращ. Загаль- 
ний в'щпрацьований час -  22 дн!, норма вироб'ггку за зм!ну (8,2 год.) 
встановлена 1100 шт. придатних вироб!в. За мюяць робтик виго- 
товляе 27 500 шт. придатних вироб1в. При висоюй якосп po6iT за 
100% виконання норми виплачуеться прем!я 20%, за кожен про
цент перевиконання норми -  0,5%. Яюсть виконаних po6iT вщпов!- 
дае вимогам. Умови пращ нормальн1.

Задача 182. Розрахувати зароб1тну плату робл-ника III розря
ду на шкщливих роботах при Погодиной, вщряднм i вщряд- 
но-прогресивн!й системах за такими даними: норма вироб’ггку -  
220 шт./зм!ну; фактичний виробток склав -  7000 шт./Mic. Годинна 
тарифна ставка погодинника -  1,2 грн., вщрядника -  1,44 грн., три- 
вал!сть змжи -  8,2 год., у м’юяц! 22 робочих дн!. Прогресивна опла
та прац1 застосовуеться при перевищенн! норми на 5%.

Задача 183. Робтник-вщрядник IV розряду виготовив за 8-го- 
динну зм'жу 35 вироб1в при норм! часу на один вирб 15 хв. Робота 
тариф!куеться за V розрядом. Визначити процент виконання норми 
виробпку; вщрядну заробту плату i питому вагу тарифу у вщряд- 
ному заробггку.

Задача 184. Роб1тник-в!дрядник виготовив за м1сяць 78 оди- 
ниць продукцп, вщпрацювавши 184 людино-год., норма часу на 
BHpi6 -  2,6 людино-год., розц1нок -  1,25 грн. Розрахувати вщрядну 
зароб1тну плату i середню тарифну ставку за розрядом виконуваноТ 
роботи.

Задача 185. Визначити заробппу плату роб1тника при вщ- 
рядно-прем!альн!й систем!, якщо вш за мюяць виготовив 173 ви- 
роби при завданн’| 130 шт. Норма часу на виконання операцп 
становив 1,4 н-год., а годинна тарифна ставка по розряду po6iT ста- 
новитъ 1,8 грн. Процент доплат за виконання плану становитъ 9%, 
а процент доплат за кожен процент перевиконання плану -  1,5%.

Задача 186. Визначити зароб!тну плату при вщрядно-прогре- 
сивый систем!’ оплати прац!, якщо роб’ггник за м!сяць виготовив 
220 вироб!в при завданн! 180 шт. Вихщна база для нарахуван- 
ня доплат 110% в!д плану. Трудомютюстъ виготовлення виробу
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1,1 н-год. Розряд po6iT -  IV, умови пращ -  нормально Шкала для 
иизначення процента росту розцшку наведена в таблиц! 85.

Таблиця 85

Процент перевиконання ви- 
хщноУ бази для нарахування 
доплат 1-10 11-25 26—40 бшьше 40
Процент зростання розц!Нку 25 50 75 100

Задача 187. Встановити мюячну заробпиу плату робтаика 
при вщрядно-прегмальнм систем! оплати прац!, якщо науково обфун- 
тована норма часу на вир1б 1,2 людино-год., розщнок 0,82 грн. за 
деталь; виготовлено i здано у BiAqin техн!чного контролю 160 де
талей i при цьому вщпрацьовано 176 год. Премм виплачуються за 
100% виконання науково обфунтованих норм в po3Mipi 10%, за 
кожен процент перевиконання -  1,5% вщрядноУ заробггноУ плати.

Задача  188. Розрахувати загапьну суму заробп-ноУ плати ро- 
61тника при вщрядно-прем!альн!й систем! оплати прац! i частку та
рифу у його заробггку, якщо BiH за 184 год. виконав так! роботи 
(таблиця 86).

Таблиця 86

Назва Одиниця вип/iipy Обсяг Норма часу, год. Розцжок, грн.

Bnpi6 А шт. 120 0,5 0,298
Bnpi6 Б шт. 300 0,4 0,268
Bnpi6 В т 10 1,5 0,825

Робп-ник мае третш розряд, умови прац! -  нормальт. Умови 
прем!ювання: за 100% виконання норм преми виплачуються в 
po3Mipi 15%; за кожен процент перевиконання по 2% вщрядного 
заробггку, але не б’тьш як 30%.

Задача 189. Визначити загальну суму заробтоУ плати вод!я 
вантажного автомобтя у приватгйй ф!рм! за м!сяць, якщо його ос- 
новний оклад 200 грн., клас-другий, процент виконання норм ви- 
роб!тку -  112%. Йому встановлено завдання 800 т вантажопере- 
везень за фюяць. Фактично BiH nepeei3 860 т, при цьому зекономив- 
ши 80 л бензину. За виконання завдання виплачуеться 10%, за 
кожен процент перевиконання -  1,5% вщрядного зароб!тку, над
бавка за класнють -  10% окладу; за економ!ю палива виплачуеться 
30% вартосп зекономленого палива. Ц1ну бензину прийняти 1,85 грн. 
за niTp.

Задача  190. Праця роб1тника оплачуеться за вщрядно-про- 
гресивною системою, вихщна база для нарахування прогресивних 
доплат -  108% виконання норм виробггку. При виробництв'| продук- 
цп понад вихщну базу розцшок подвоюеться. Розрахувати загаль-
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ну суму заробггноТ плати робггника, якщо його годинна тарифна 
ставка 1,44 грн., вона вщповщае розряду po6iT; за 22 робочих дж, 
тривалюпо 8,2 год., в\и виконав роботи обсягом 209,3 н-год.

Задача 191. Визначити заробту плату пособника, денна та
рифна ставка якого становить 10,4 грн. Пщсобник обслуговуе двох 
основних робггниюв. Зм1нна норма виробггку першого робггника -  
40 шт./зм., а другого -  26 шт./зм. Фактичний випуск за змжу склав 
вщповщно 45 i 33 шт./зм. Система оплати непряма вщрядна.

Задача 192. Розрахувати розцжок за 1 т для чергового слю- 
саря цеху при непрям!й вщряджй систем! оплати пращ, якщо по 
HOpMi BiH обслуговуе 4 агрегати з! змЫною нормативною продуктив
ною  24 т кожен. Тривалють змши 8 год., годинна тарифна ставка 
слюсаря 1,6 грн.

Задача 193. Транспортний робп-ник обслуговуе 26 основних 
робп*ниюв-верстатниюв. Його годинна тарифна ставка 1,31 грн.; 
вщпрацьований за мюяць час -  184 год. Робггники, яю обслугову- 
ються транспортним робппиком, виконали обсяг po6iT 5693 н-год. i 
вщпрацювали 4784 год. Визначити заробггну плату транспортного 
роёвника, якщо його праця оплачуеться за непрямою вщрядною 
системою оплати пращ залежно вщ середнього процента вико- 
нання норм основними робп-никами.

Задача 194. Розрахувати зароб1тну плату робггника-погодин- 
ника, якщо його тарифна ставка в розрахунку на 7-годинний робо- 
чий день 8,3 грн., а робггник вщпрацював у даному мюящ 22 зм1ни 
по 8 год. i мае 10 год. надурочних po6iT (по 1-2 год. в день), яю 
оплачуютъся в 1,5 раза дорожче.

Задача 195. Мюячний оклад робггника 105 грн. Згщно з гра
фтом за мюяць передбачалось вщпрацювати 184 год. Фактично 
вщпрацьовано 22 дн1 по 8 год., в тому числ1 4 год. був простой, за 
час якого оплата проводилась у po3Mipi 50% тарифно! ставки. За ви- 
конання плану нарахована прем!я в po3Mipi 15% заробт<у. Визна
чити суму заробтоТ плати за мюяць.

Задача 196. Для робггниюв-варильниюв консервного заводу 
встановлет таю показники i умови прем1ювання за пщвищення 
якосп продукцП': за збшьшення випуску продукци першого сорту 
прем1я виплачуеться в p03Mipi 5% зароб1тку; за кожен процент пе- 
ревиконання цього показника -  3%.

Розрахувати суму заробтноТ плати варильника м’ясних консер- 
в1в, якщо його пряма Погодин на заробпха плата за м!сяць склала 
130 грн., план по виробництву консерв1в 1-го сорту -  80% випуску, 
фактичний вихщ 1-го сорту -  85%.

Задача 197. Положениям про прем1ювання роб1тниюв за зни- 
ження браку продукци передбачено, що за кожну 0,1% зниження 
браку виплачуеться прем1я в po3Mipi 0,7% погодинноТ заробтноТ 
плати. За мюяць бригада вщпрацювала 680 людино-год., середня 
денна тарифна ставка 10,5 грн. (за 7 год.); виконання плану за 
обсягом випуску продукци склало 101,3%, за планом брак передба- 
чався в po3Mipi 5%, фактично в\и знижений до 2,2%. Розрахувати 
середнм po3Mip, суму премн бригади та и загальний зароб1ток.
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Задача 198. Бригада cntocapiB з'|брала 26 верстапв. На збор- 
ку верстата необхщно 24 н-год. II розряду; 29 н-год- IV розряду i 
17 н-год -  VI розряду (див. таблицю 87, умови роботи нормально. 
Який вщрядний зароб1ток бригади?

Задача 199. Визначити заробггну плату кожного члена брига
ди, яка за мгсяць заробила 986 грн. Bci члени бригади працюють у 
нормальних умовах npaqi. Тарифна ставка I розряду -  1,2 грн. 
Робинии V розряду вщпрацював 170 год., IV розряду -  150 год.,
III розряду -  170 год.

Задача 200. Бригада робл*ниюв виконала акордне завдан- 
ня за 21 день зам'гсть 24 дню за завданням. Вщрядний заросток 
бригади склав 1135 грн. При цьому було зекономлено MaTepianiB 
на суму 120 грн. Розрахувати загальний зароб1ток бригади, якщо 
за умовами прем1ювання за 100% виконання завдання передбача- 
лась прем|’я в po3Mipi 10%, а за кожен процент перевиконання -  по 
0,5% вщрядного заробггку. За економ|‘ю MaTepianiB виплачуеться 
30% фактично'1 економн.

Задача 201. До проведения заходу по сум1щенню функцм 
бригада електрослюсар1в складалась i3 5 чоловж: V розряду -  2;
IV розряду -  2; III розряду -  I. Вир1шено вивтьнити робтика  
III розряду i розподтити його обов’язки м1ж членами бригади. Роз
рахувати зароб1ток кожного i3 електрослюсар!в (в розрахунку на
173,1 год. за мгсяць) \з врахуванням того, що за дотримання граф1- 
ка профтактичних роб|т Тм виплачуеться прем1я в po3Mipi 25% по- 
годинноТ зароб1тно1 плати, а доплата за сумкцення функц|'й п’ятого 
роб1тника розподтяеться пропорцмно до тарифних ставок м!ж 
роб^никами, що залишились. Умови прац1 -  нормально оплата 
прац'| -  погодинна.

Задача 202. За д|’ючими нормами i розцшками оплата за 
акордне завдання становить 280 грн., термЫ виконання -  15 дн‘ю. 
Згщно з положениям за кожен процент скорочення терм‘»ну вико
нання акордного завдання виплачуеться прем'т в po3Mipi 1,5% 
зароб1тку за акордним нарядом. Визначити загальну суму заробгг
ку при акордно-прем1альн1й систем! оплати працг

Задача 203. Визначити фонд тарифно» заробггноТ плати по- 
годинниюв цеху, якщо доений фонд робочого часу при нормаль
них умовах становить 1800 год./piK, а при шкщливих -  1650 год./piK. 
Тарифна ставка I розряду при нормальних умовах -  1,0 грн., а при 
шкщливих -  1,25 грн. Квал1ф1кацмний склад роб1тник!в наведено в 
таблиц 87.

Таблиця 87
Розряд I II III IV V VI

Чисел ьнгсть 
працюючих

Нормальн!' умови 16 25 130 40 36 17
Шкщлив1 умови 8 19 29 9 12 -

Задача 204. Визначити фонд тарифно» зароб1тно'| плати вщ- 
рядниюв цеху, якщо тарифна ставка першого розряду при нор-
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мальних умовах - 1 , 2  грн., а при шюдливих -  1,4 грн. Трудомгст- 
к'ють виробничоТ программ представлена в таблиц! 88.

Таблица 88

Розряд I II III IV V VI
Трудомгстасть 
робгг, тис.н-год

Нормальн! умови 26 15 110 42 16 27
Шкщлив! умови 6 9 19 7 10 2

Задача 205. Вщрядний розц1нокза вирб 1 -6 ,4 6  грн., за вирйб 2 -  
4,41 грн. Ктьюсгь вироб1в за планом на piK: вир1б 1 -1 8  000 шт.; ви- 
pi6 2 - 2 4  000 шт.

Фонд тарифно! заробггноТ плати основних роб‘ггник'1в за виготов- 
лення шших виро&в 220 тис. грн. Визначити фонд тарифно! заро
бггноТ плати робл-ниюв-в'щрядниюв по заводу.

Задача 206. Фонд тарифно! заробггноТ плати робггниюв на 
наступний piK повинен складати 272 тис. грн. Доплати, що входятъ 
у фонд заробггноТ плати робггниюв:

за вщрядно-прем1альною системою..................  2,3 тис. грн.;
за погодинно-прем1’альною системою................ 21,5 тис. грн.;
за роботу в ичний час 0,9 тис. грн.;
незвтьненим бригадирам ..................................  0,3 тис. грн.;
пщлгпсам за скорочений робочий день 0,1 тис. грн.;
за чергов!* i додатков! вщпустки ..........................31,5 тис. грн.;
за час виконання державних обов’язюв 0,4 тис. грн.

Визначити годинний, денний i р1чний фонди заробггноТ плати 
робггниюв.

Задача 207. Мехамчний цех виготовляе 100 вироб1в A i 200 -  Б. 
Складнгстъ i трудом'ютюсть продукци наведен! в таблиц! 89.

Таблищ 89

Розряд po6iT
Трудомгстмсть продукци, н-год.

А Б

II 5 2

III 8 3

IV 10 9

V 9 8

VI 4 1

В!дрядникам передбачена npeMin в розм1р! 20% вщ тарифного 
заростку. В механ!чному цеху зайнято 20 погодинниюв, середнм 
розряд яких -  IV. Р!чний фонд часу робггника -  1800 год. Прем!я
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ишодинникам плануеться в po3Mipi 15% тарифного заробггку. 
Исшновити р1чний фонд зароб1тноТ плати цеху.

Задача 208. Визначити заробину плату кожного члена брига
ми, яка за мгсяць заробила 845 грн. Робггник IV розряду працюе у 
1пк1дливих умовах пращ, вш працював 150 год.; а решта -  V I III роз- 
pvifliB -  у нормальних умовах; вони вщпрацювали по 170 i 168 год.
ВЩПОВЩНО.

Тести для самоконтролю

1. Виберпъ найбшьш повне i точне визначення терми
на «оплата пращ»:

а) щна робочоУ сили:
б) грошова оцшка виконаноУ роботи;
в) вшнкодування витрат на вщтворення робочоУ сили;
г) сума коптив, виплачена власником пщприемства на утри- 

мання пращвника i непрацюючих члешв його а м ’У;
д) грошовий вираз вартоеп робочоУ сили, який виплачуеться 

за виконану роботу або надаш послуги;
е) rpouiOBi виплати пращвников1 з метою його мотивацп до 

високопродуктивноУ пращ.
2. Номинальна заробггна плата -  це:
а) грошова сума, яку одержуе пращвник за виконану роботу;
б) законодавчо зафшсоваш тарифш розцшки i тарифш ставки;
в) мМмальний розм1р зароб1тноУ плати, що мае мн;це на пщ- 

приемств1 в певному перюдц
г) грошовий екв1валент матер1альних благ, як\ можуть бути 

придбаш за неУ.
3. Реальну заробппу плату можна визначити як:
а) номшальну заробпну плату, скориговану на процент ш- 

фляцп в певному nepiofli;
б) грошовий вираз юлькосп товар1в i послу г, якх може при- 

дбати пращвник за номшальну заробггну плату;
в) суму основноУ i додатковоУ заробггноУ плати пращвника;
г) суму основноУ заробпноУ плати i виплат по прем!альних та 

1нших мотивацшних системах;
д) стввщношення мгж р1внем заробшюУ плати пращвника в 

базовому i звпному перюдах.
4. Основна заробггна плата пращвника -  це:
а) виплати пращвников1 з фонду матер1ального заохочення за 

досягнення шдприемством високих юнцевих результатов роботи;
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б) po3Mip оплати npani, який визначаеться тарифними ставка
ми, вщрядними розщнками, посадовими окладами;

в) сума зароЫтноТ плати, яка залежить вщ результата роботи 
самого пращвника;

г) законодавчо зафшсоваш ставки зпдно з piBHeM квал1ф1кацй 
прашвника;

д) доплати понад розм1ри, встановлеш чинним законодавством.
5. Заробгтна плата виконус там функцп:
а) розподшьча;
б) вщновна;
в) вщтворювальна;
г) стимулююча;
д) планово-облшова;
е) регулююча;
е) сощальна.
6. Абсолютний piCT заробтю ! плати -  це:
а) приргст зароб1тно1 плати в абсолютнш величин! у званому 

перюд1 пор1вняно з базовим;
б) випередження темшв росту зароб1тно! плати пор1вняно з 

темпами росту продуктивного npani;
в) можливкть придбати бшьшу суму матер!альних благ за ве

личину 3apo6iTHoi плати;
г) збшьшення po3MipiB оплати пращ у сфер! матер!ального ви- 

робництва;
д) збшьшення Bcici частини суспшьного продукту, яка в гро

шовому вираз! видгпяеться сусшльством для задоволення ycix 
потреб працюючих.

7. Вщносний picT заробггно¥ плати характеризусться:
а) приростом заробггноУ плати у вщсотках у званому перюд! 

пор!вняно з базовим;
б) збигьшенням частини суспшьного продукту, яка припадае 

на одного пращвника;
в) процентним випередженням росту зароб!тноУ плати nopie- 

няно i3 ростом продуктивного пращ;
г) випередженням темп!в росту середньоУ зароб!тноУ плати 

пор1вняно з ростом шн.
8. Державне регулювання оплати пращ полягае у:
а) встановленн! м!н!мального р!вня оплати пращ;
б) регулюванш чисельност! в!дрядник!в i погодинник!в на пщ- 

приемств!;
в) встановленн! фонду оплати пращ шдприемств;
г) встановленш м!жгалузевих сп!вв!дношень в оплат! пращ;
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л) истановленш сшввщношення м\ж величиною основной' i 
лили 1КОН01 заробхтно!* плати пращвниюв шдприемства;

г ) ни шаченш po3MipiB оплати пращ в бюджетних установах;
*) истановленш певного р1вня оподаткування доход1в пращв- 

ними.
9. Догов|‘рне регулювання оплати пращ реалйзуеться 

чорез:
н) мехашзм укладення угод мхж певним мшгстерством i колек- 

I ином шдприемства з приводу встановлення мш1мального piBHH 
оплати пращ в галузц

б) мехашзм укладення системи тарифних угод р1зних р1вшв;
и) укладення контракту м1ж пращвником i адмшгстращею пщ- 

присмства з приводу визначення po3Mipie оплати пращ;
г) встановлення единих тарифних ставок.
10. Тарифна система складаеться з таких елеменпв:
а) тарифно!* сггки;
б) середшх тарифних коефаденпв;
в) тарифних ставок;
г) тарифно-квал1фкацшних дов1дниюв;
д) схем посадових оклад1в.
11. Тарифна ставка будь-якого /-го розряду може бу¥й 

визначена:

а) С; =-̂ r~l B) C i =C1 -Ki;
К]

б) c i = q  - (Ki-K, );  г) q = q  - ( i + k j

12. Тарифно-квал"|фмац1Йний довщник -  це:
а) характеристика пращвника певши профес11 i спещально-

CTi;
б) перелш посад ycix найменувань i3 зазначенням Yx оклад!в;
в) опис необхщних практичних навичок, якими повинен воло- 

ддти пращвник певно1 квал1ф!кацп;
г) нормативний документ, що мгстить сукупшсть цеклв -  вимог, 

яким повинен задовольняти робггник певноГ професп i квал1фь 
кацн.

13. Погодинна форма оплати npaqi передбачае вико- 
ристання таких систем:

а) пряма погодинна; г) погодинно-прогресивна;
б) акордна; д) система посадових оклад1в;
в) погодинно-прем^альна; е) безтарифна.
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14. Вщрядна форма оплати пращ використовуеться 
за умов:

а) неможливост!* юльюсного вим1ру затрат пращ;
б) наявносп кшьк1сних показниюв роботи;
в) залежносп результате роботи безпосередньо вщ зусиль 

конкретного пращвника;
г) мoжливocтi точного обл1ку результате пращ;
д) необхщносп стимулювання яюсних показниюв пращ i не- 

дощльносл нормування po6iT.
15. Особливгстю вщрядно-прогресивноТ системи оплати 

пращ с те, що:
а) стимулюеться не тшьки виконання i перевиконання плано

вого завдання, а й вихщноТ бази;
б) обсяг продукцп, виконаний в межах вихщноТ бази, оплачуеть- 

ся за звичайною розщнкою, а понад вихщну базу -  за тдвищеною;
в) передбачаеться використання ряду доплат за досягнення 

високих кшцевих результате роботи пщприемства;
г) розщнки на вироби е диференцшованими залежно вщ Тх npio- 

ритетност! для виконання виробничо'Т програми тдприемства.
16. Дощльжсть використання непрямо)' вщрядноТ сис

теми оплати пращ виникас за умов:
а) неможливоеп визначення зароб1тно*1 плати з використанням 

фжсованих ставок;
б) значноТ диференщацп в oruiaTi пращ основ них роб1тниюв;
в) обчислення зароб1тку пщсобних робшшюв;
г) визначення заробшюТ плати допом1жних робшшюв, якщо 

вщ Тх пращ залежить виконання поставлених завдань основними 
робггниками.

17. Колективна форма оплати пращ використовуеться 
у випадку:

а) неможливосп обслуговування обладнання одним робпником;
б) специф1чна технолопя вимагае використання пращ групи 

робйниюв;
в) необхщноеп економй фонду оплати пращ пщприемства;
г) piBHocTi квал1ф1кащйного р1вня пращвниюв.
18. Якщо при нарахуванж зароб'1тноТ плати викорис

товуеться розщнок за весь обсяг виконаних робгг i вста- 
новлюеться строк Тх виконання, то така система назива-
еться:

а) безтарифна;
б) контрактна;
в) акордна;

г) погодинна;
д) сумарна.
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19. При використанш безтарифноТ систем и оплати 
працй заробггок пращвника залежить вщ:

а) квал1фшащйного р1вня;
б) середньоУ зароб1тно1 плати, яка склалась на пщприемств1 в 

мипулому перюда
в) коефвдента трудовоУ учасп;
г) фактично вщпрацьованого часу;
д) чисельност! пращвшшв найвищоУ квал1ф1ка1Д1.
20. Система учасп в прибутках передбачас:
а) залучення вшьних грошових коптив пращвник1в пщприем- 

ства для розширення виробництва;
б) премновання пращвншав за досягнення найвищих резуль- 

тапв роботи з прибутку шдприемства;
в) диференщащю зароб1тноТ плати пращвниюв залежно вщ 

нкладу ix пщроздшу у формування прибутку шдприемства;
г) роз поды певноУ частини прибутку шдприемства мт його 

пращвниками, який здШснюеться у р1зних формах.
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ВИТРАТИ
ВИРОБНИЦТВА
I COBIBAPTICTb
ПРОДУКЦИ
п щ п р и е м с т в А

Питания для теоретично! подготовки

□ Поняття i характеристика витрат на виробни- 
цтво продукци.

□ Класифшащя витрат.
□ Управлшня витратами на пщприемствк
□ Групування витрат на виробництво продукцй 

за економ1чними елементами та складання кош- 
торису витрат.

□ Поняття i види соб1вартост! продукци.
□ Показники соб1вартост1 продукци.
□ Джерела i шляхи зниження co6iBapT0CTi про- 

дукшТ.
□ Планування соб1вартосп продукци пофактор- 

ним методом.
□ 1ндексний метод розрахунку зниження co6ieap- 

t o c t i  продукци.
□ Калькулювання соб1вартосп одинищ продукщ*1.
□ Методика обчислення основних статей кальку- 

ляцп.
□ Прогнозування соб^вартоеп продукци на ран- 

Hix стад1ях н розробки та освоения.
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8“ » КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

• wiaribHi витрати 
*(>иерац1йн1 витрати
• I locriHHi витрати
• :iMiHHi витрати
• прял/н витрати
• непрям» витрати
• co6iBapTicTb продукцн
• управлжня витратами 
•елементи витрат

• статп витрат
• кошторис витрат
• калькуляц1я соб1вартосл
• методи калькулювання co6i- 

BapTocri
• методи прогнозування co6i- 

вартосп
•чинники зниження соб|'вартосп
• джерела зниження соб1вартосп

Основы теоретично-розрахунков1  
положения теми

Для досягнення своеУ ochobhoi мети -  максим1зацп при- 
бутку -  пщприемство повинно понести певну суму витрат. 
I|i витрати спрямовуються на формування i використання 
ycix вид1в pecypciB.

Bci витрати пщприемства (загальм витрати) подшя- 
ються на операцтм та швестицтт.

Операцшш витрати -  це витрати операцш- 
но1 д 1яльност1 пщ приемства, тобто його o c 
hobhoi д1яльност1, пов’язаноТ з виробницт- 
вом та реал1зац1ею продукцм (товарйв, ро- 
6it, поел у г), яка забезпечуе основну частку 
його доходу. Операцшна Д1яльшсть не 
включае 1нвестиц1йноТ та фшансово! Д1яль- 
hocti пщприемства.

Операщйш витрати ще називають поточними витратами. 
Частина з них с щдаичними i повторюваними (витрати за си- 
ровину i матер1али, заробггну плату та in), a iHiiii мають мгсце 
поетшно i незалежно вщ виробництва (витрати на утримання 
примйдень, управлшського персоналу, споруд тощо).

Витрати виробництва представляють у натуральнш i 
вартюнш формах. Розрахунок необхщноУ кшькост1 i облж 
витрат у натуральнш форм1 мае важливе значения для ор- 
гашзаци самого процесу виробництва на тдприемствь

297



Bapmicna форма ощнювання витрат е виршальною и 
npoueci визначення ефективност1 виробничсл д1яльносп 
пщприемства, вона вщображаеться у вартосп виготовленоУ 
продукци, виконаних роб1т (послуг).

BapTiCHOio формою витрат на пщготовку 
виробництва, виготовлення продукцп та п 
збут 8 соб'тарт'1Сть продукцп.

Соб1вартють комплексно характеризуе використання 
Bcix вид1в pecypciB пщприемства, вона е одним з важливь 
ших показншав ефекгивност1 виробництва.

Для пщприемства важливо визначити витрати, яю вщ- 
шкодовуються за рахунок соб1вартоеп, а яю -  за рахунок 
прибутку.

На практик не завэвди 
соб1варт1сть продукцп е по- 
вним вщображенням дшс- 
них витрат на и виробни- 
цгво: одш з них мають вщ- 
ношення до процесу вироб
ництва продукцп, але вщ- 
шкодовуються за рахунок 
прибутку; шип -  включа- 
ються в соб1вартють, але не 
мають прямого зв’язку з ви- 
робництвом.

В основу класифжацп ви
трат, що формують co6ieap- 
Т1сть продукцп, покладено 
Taxi ознаки:

I. CTyniHb однорщност! 
витрат.

Bci витрати за щею озна- 
кою подтяються на:

• одноелементм (проспи) -  сировина i матер!али, заро- 
б1тна плата тощо; ui витрати мають единий економ^чний 
змют;

• комплекст — р1знорщш за cboYm  складом i охоплюють 
деюлька елеменпв витрат, ix ще називають непрямими (за- 
гальновиробнич1 та адмшютративш витрати, втрати вщ 
браку).

Соб1варт1сть продукцп 
включав витрати на:

«=> вивчення ринку, виявлення 
величини попиту на продук-
Ц|ю;

■=> пщготовку та освоения ви
робництва новоТ продукцп;

■=> сам процес виробництва 
продукцп;

«=> обслуговування виробничого 
процесу та управляя ним;

•=> збут продукцп;
■=> дослщження, використання та 

охорону природних ресурсов;
•=> наб!р i пщготовку кадр1в;
^  вдосконалення процесу ви

робництва, пщвищення його 
ефективносп.
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II. ( uoci6 вынесения на oKpeivii види продукций
I in I ра ги подшяються на:
• щтм'г (безпосередньо пов’язаш з виготовленням даного 

милу п|юдукдп i можуть буш  прямо вщнесеш на и одиницю);
• ттрямЬ (пов’язаш з виготовленням р1зних вироб1в i не 

мижуть прямо вщноситись на той чи шший вид продукцп; 
ли них належить заробггна плата управл1нського i обслуго- 
иуючого персоналу, утримання й експлуатащя основних 
фонд) в тогцо).

III. Зв’язок з обсягом виробництва.
Нитрата подшяються на:
• посттт  (1х загальна сума не зал ежить в(д юлькост1 enro

ll тлсноУ продукцп в певних межах; до них належать витрати 
пи yi римання i експлуатащю бущвель i споруд, управл1ння).

У склад1 постшних розр1зняють умовно-постшш витрати, 
я к! неютотно змшюються при 3MiHi обсягу виробництва:

• зм ш м  -  загальна сума витрат за певний час залежить 
1ид обсягу виробництва продукцп; подшяються на:

S  пропорцтт  -  змшюються прямо пропорцшно до змь 
ни обсягу виробництва -  сировина, матер1али, комп
лектуй™, вщрядна 3apo6iTHa плата;

S  непропорцтм -  подшяються на прогресук™ i дегре- 
суючг

IV . За еконо1Шчними елементами I калькуляцшними 
статтями.

Ця класифжащя е найважлившюю.

За економ1чними елементами затрати
фОрМуЮТЬСЯ ВЩ ПОВ1ДНО Д О  IX еКОНОМ 1ЧНОГО
змгсту.

Елементи затрат е однаковими для Bcix галузей i на Yx 
ocHoei складаеться кошторис витрат на виробництво.

Згщно з Нацюнальними стандартами бухгалтерського об- 
лпсу в УкраУш (Положения (стандарт) бухгалтерського обль 
ку 3) передбачене таке групування витрат на виробництво:

Елементи витрат на виробництво включають:
► Матер1альш витрати (сировина, матер1али, комплек

туй™, натвфабрикати, паливо, енерга, тара; вщшмаеться 
варт1сть повернутих вщход1в).

► Оплата пращ (eci форми основноУ заробтюУ плати 
штатного i позаштатного виробничого персоналу шдпри- 
емства).
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► Вщрахування на сощальш заходи (включають вщра 
хування на пенсшне забезпечення, на сощальне страхуван 
ня, страхування на випадок безробптя, на шдивщуалъне 
страхування; величина вщрахувань встановлюеться у вщ- 
сотках вщ витрат на оплату пращ).

► Амортизация основних фонд1в i нематер1альних ак- 
тив1в (амортизацшш вщрахування на повне вщтворення 
основних фощцв за нормами вщ балансово\’ вартостц ш- 
ших необоротних матер!альних актив1в та нематер1альних 
актив1в).

► iHmi операцшш витрати (вартють роб!т, послуг сто- 
роншх пщприемств, сума податюв, збор1в, кр^м поцапав на 
прибуток, втрати вщ курсових р1зниць, знецшення запаав, 
псування цшностей, сума фшансових санкцж тощо).

Вежливою е класиф1кащя витрат за стаття- 
ми калькуляций Статт1 -  це затрати, яю вщ- 
р|'зняються м\ж собою функцюнальною рол- 
лю у виробничому npoueci i мвсця виник- 
нення. За статтями витрат визначають со- 
6ieapTicTb одинищ продукцп, тобто кальку- 
ля щю.

Вщповщно до 
зга да них 

стандарт! в 
перелш статей 

калькуляци 
е таким:

*=> Сировина i матер'|али (за м’шу- 
сом зворотних вщход1в)
Паливо i енерпя на технолопчм 
Mini.

о  3apo6iTHa плата виробничих ро- 
бггниюв (основна i додаткова).

о  Вщрахування на coqianbHi захо
ди виробничих робггниюв. 
Загальновиробнич1 витрати.

«=> АдмЫстративт витрати.
■=> Подготовка i освоения виробництва.
•=> 1нш1 виробнич1 витрати.
■=> Витрати на збут (позавиробнич|‘ 

витрати).

Цей перелж може бути бшьш широким i детал1зованим, 
або, навпаки, вужчим, залежно вщ гaлyзi промислового 
виробництва, його специфики.

Слщ звернути увагу на те, що перел1чеш елементи витрат i 
калькулящйш статп використовуються в бухгалтерскому 
облту при списанш вщповщних витрат на встановлеш рахун-
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mi I тому з метою уникнення двоякого тлумачення складу 
urn pa r вони наводяться у суворш вщповщносп до Нацю- 
МШ1МШХ стандарте бухгалтерского облжу в УкраТш.

11роте в економ'тнш практищ  з метою бшьш повного i 
Iочного врахування ycix вид1в витрат на виробництво i збут 
нродукцп при складанш калькуляцй може використовува- 
iiici. бшын детальна класифжащя калькулящйних статей. 
Нона може включати витрати на:

• сировину i матер1али (за Mi нусом зворотних вщкодав);
• купован1 нашвфабрикати i комплектуюч! вироби;
• паливо i енерпю на технолопчш ции;
• 3apo6iTHy плату основних виробничих роблгниюв;
• вщрахування на сощальш заходи i3 зарплата основних 

виробничих робггникав;
• подготовку i освоения виробництва продукци;
• зношування шструмента i пристосувань цшьового при- 

значения та шип спещальш витрати;
• утримання i експлуатагию машин та устаткування;
• загальновиробнич1 витрати;
• загальногосподарсью витрати;
• втрати внаслщок технолопчно неминучого браку;
• шип виробнич! витрати;
• позавиробнич1 (комерцшш) витрати.
Шдмшшстъ статей калъкуляцП eid аналогичных елемен- 

mie витрат полягае в тому, що в першому випадку вра- 
ховуються тшьки витрати на даний вир1б, а в другому -  
Bci витрати пщприемства, незалежно вщ того, де i на як\ 
потреби вони були здшсненг

Детальшше щодо методики обчислення основних статей 
калькуляцй йтиметься даль

Управлшня витратами передбачае цшеспрямований 
вплив на формування витрат, контроль за Тх р1внем та еко- 
ном1чне стимулювання Тхнього зниження.

Система управлш ня витратами включав:
S  пошук та виявлення чинниюв, що впливають на еко- 

ном1ю ycix вщцв pecypcie;
S  нормування витрат pecypcie;
S  планування витрат за 7хшми видами;
S  oблiк та aHani3 витрат;
S  економ1чне стимулювання економй' pecypciB та зни

ження витрат.
За кожен елемент uiei системи вщповщають певш вико- 

навщ, структурн1 пщроздши пщприемства. Вони розроб-
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ляють комплекс заход1в, спрямованих на зниження сукуп- 
них витрат на виробництво i реал1защю продукцн.

Соб1варт1сть продукцн як грошовий вираз затрат пщ- 
приемства на виробництво i реал1защю продукцн характе- 
ризуе ефективнють всього процесу виробництва на шдпри- 
емств1, оскшьки у нш вщображаються:

• ревень оргашзацн виробничого процесу;
• техшчний pieeHb;
• продуктившсть пращ та шше.
СоШвартють продукцн як показник використовуеться 

для контролю за використанням ресурав виробництва, ви- 
значення економ1чно*1 ефективносп оргажзацшнсьтехшч- 
них заход1в, встановлення цш на продукщю. За умов само- 
фшансування зниження co6iBapTocri е основним джерелом 
зростання прибутку пщприемства.

1ндив1дуальна co6ieapmicmb характеризуе витрати окре- 
мого пщприемства на виробництво i реал1зацшэ продукцн, 
а галузева (Ссг) -  показуе середш у галуз1 витрати на
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ииробництво i ре&гизащю продукцй, вона визначаеться за 
формулою:

£ с г лг.

Ссг= — п-------- > грн.,

i=1
де Cj -  co6iBapTicTb певного виду продукцй на /-ому пщ- 
приемствц грн.;

N{ — кгпькгсть виготовленоУ продукцй певного виду на 
/-му шдприемств1, натур, один.;

п — кшьюсть пщприемств у галуз1, що виготовляють да- 
ний вид продукцй.

Показниками соб^вартосп продукцй’, що використову- 
ються в господарськш практищ, е:

L Затрати на 1 грн. товарное продукцй (B irpKLTI) 9
Q

®1грн.тп ~  ~р. 5 КОП./грН.,
v m

де Стп -  co6iBapricTb Bciei товарноУ продукцй пщприемства, 
грн.;

<2тп -  обсяг товарноУ продукцй пщприемства, грн.
2. Co6ieapmicmb о крем их eudie продукцй (визнача

еться на основ! калькуляцш соб1вартост1 окремих вщцв 
продукщУ);

3. Зниж ення codieapmocmi поргвнялъноь товарной про
дукций (використовуеться на шдприемствах 3i сталим асор- 
тиментом продукцй).

Джерелами зниження соб1вартосп продукцй е Ti за
трати, за  рахунок економй' яких зниж уеться соб!вартю ть  
продукцй', а саме:

S  затрати уречевленоУ пращ, яю можуть бути знижеш 
за рахунок псш1пшення використання 3aco6 ie  i пред
м ете  пращ;

S  затрати живо/ пращ, яю можуть бути скорочеш за ра
хунок росту продуктивное^ пращ;

S  aдмiнicтpaтивнo-yпpaвлiнcькi витрати.
Основными шляхами зниження соб1вартост1 продукцй е 

скорочення тих витрат, яю мають найбшыиу питому вагу у 
"и структур!.
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Чинииками зниж ення соб'тартоспи е шдвищення тех- 
шчного р1вня виробництва, вдосконалення оргашзацп ви- 
робництва i пращ, змша структури та обсягу продукцп, га- 
лузев! та mmi фактори.

План по codieapTOCTi продукщУ на шдприемствг включае 
Taxi елементи:

•  планування зниження соб1вартост1 товарноУ продукщУ;
•  складання кошторису витрат на виробництво;
•  складання планових калькуляцш окремих вщцв про

дукщУ.
Планування зниження соб1вартост1 товарноУ продукщУ 

здшснюють шляхом планування зниження затрат на 1 грн. 
товарноУ продукщУ. Bci чинники, що впливають на зм ь 
ну цих витрат, можутъ бути об’еднаш у перел1чеш вище 
групи.

Розрахунок зниження co6ieapmocmi продукцп за eidnoeid- 
ними чинниками виконують у  такт nocnidoenocmi:

1. Визначають затрата на 1 грн. ТП в базовому рощ:

£
®1грн.тп.б > коп ./грн.,

Слтг.б

2. Визначають вихщну соб1варт1сть ТП в плановому рощ
( С  вих.пл)*

^вих.пл “  ®1грн.ТП.б * бтП.пл’ гРн-з

де бтп пл -  плановий обсяг товарноУ продукщУ тдприемства, 
грн.

3. Визначають економ1ю затрат за техш ко-екож ^чними 
чинниками методом прямого розрахунку:

•  тдвищення техтчного p iem  виробництва може спри- 
чинити економио витрат за рахунок зниження норм 
витрат Mamepianie (Ем):

ЕМ= ( Н 0 Ц - Н !  Ц) * N \9 грн.,

де Но, Hi -  норма витрат MaTepianiB до i т е л я  здшснення 
заходу, в натур, один.;

Ц -  цша одинищ матер1ального ресурсу, грн.;
N\ -  обсяг випуску продукщУ топя здшенення заходу, 

натур, один.;
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•  та росту продуктивност1 прац1, тобто зниження 
mpydoMicmKocmi виготовлення продукцп (Ет):

11Т = [(г0 • CpQ - Сг| )  ■ (1 + % дод/100) • (1 + % соц.зах/100)] х
х N u  грн.,

де to, t\ -  трудомюткють одинищ продукщУ до i гасля здшс- 
иення заходу, н-год.;

Сго? СГ1 -  середньогодинна тарифна ставка робггник1в до 
i тел я  здшснення заходу, грн./год.;

% дод -  середнш процент додатковоУ заробтюУ плати для 
певноУ категорн робггниюв;

% соц-зах -  встановлений процент вщрахувань на сощ- 
anbHi заходи;

•удосконалення оргашзацп виробництва i працг спричи- 
няе економио витрсап за рахунок поглиблення спец1ал1зацп i 
розширення кооперування виробництва (Еск);

Еск = [ С - ( Ц с  + Т р) ]  • Nk, грн.,

де С — co6iBapTicTb вироб!в, виробництво яких планують 
розмютити на спещагизованих пщприемствах, грн./од.;

Цс -  гуртова цша за вир1б, виготовлений на спещал1зова- 
ному пщприемств1, грн./од.;

Тр — транспортно-загтлтвельш витрати на одиницю виро- 
бу, грн./од.;

Nk -  кшъкгсть вироб1в, що отримують по коопераци 3i 
cneuiani30BaHHx пщприемств з моменту проведения спеща- 
л1защУ до юнця року, натур, один.;

• змта структури i обсягу продукцп спричиняе eidnocm  
зншюення умовно-посттних витрсап (Еу_п):

F =- ^у-п
Лбпл П.у-п

100
, грн.,

до £?пл
щ, %;

прирют обсягу випуску продукцп в плановому ро-

Пу_п-  сума умовно-постшних витрат в базовому рощ, грн.,
4. Визначають планову соб1вартють продукщУ (СХПГО1):

"̂ТП.ПЛ ^ В И Х .П Л  ^  ^ с у м >  Грн.,

де Е̂ ум -  сума економ1У витрат з ycix техшко-економ1чних^ 
фактор1в, грн.
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5. Визначають р1вень затрат на 1 грн. ТП в плановому
рОЩ (BjrpH хп.пл)-

£
в 1грн.тп.пл. = - J D - л-, коп./грн.

УтП.пл
6. Розраховують процент зниження затрат на 1 грн. ТП в 

плановому рощ пор1вняно з базовим (у):

У =
— ^ гРнтп-б ^1грН.ТП.ПЛ. j Q Q y

^1грн.тп.б.
1ндексний метод дае можлив1сть врахувати вплив ycix 

чинник1в укрупненим способом.
•  Зниження co6ieapmocmi продукта за рахунок змти 

норм витрат Mamepimie i змти цт на них (ДСМ):

АСМ = (1 — 1н 1Ц) * Пмз, %,
де 1н-  1ндекс змши норм витрат матер1ал!В на один вир1б;

1Ц -  1ндекс змши щн на одиницю матер1ального ресурсу; 
Пмз -  питома вага матер1алъних затрат у соб1вартосп 

продукци, %.
•  Зниження co6ieapmocmi продукци за рахунок росту 

продуктивностi npaqi (ДСПП):
/  т Л

АСПП ~ 1 _1зп 
п̂п J

Пзп? %,

де 1зп -  вдекс  росту середньоУ заробггноТ плати;
1ПП -  вд екс  росту продуктивное^ пращ;
Пзп -  питома вага заробггноУ плати в соб1вартост1 про- 

дукщ1, %.
•  Зниэ/сення codieapmocmi продукци за рахунок знижен

ня умовно-посттних витрат (ДСУ.П):
(  т Л

^-у-П ~ 1
Iу-п

IЯ J
• Пу_п, %,

де 1У.П -  вд екс  росту умовно-поетшних витрат;
4  -  шдекс росту обсягу виробництва продукщц 
Пу>п -  питома вага умовно-поетшних затрат у соб1варто- 

cTi продукци, %.
Мета складання кошторису витрат на виробництво -

встановлення Bciei* суми затрат на виробництво в плановому 
рощ.
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Коиггорис виробництва, узагальнюючи поелементш ви- 
I рати пщприемства (про склад яких йшлося вище), показуе 
|\  ресурсну структуру (витрати на матер1али, персонал, ос- 
иовш фонди). Це надзвичайно важливо для анал1зу чинни- 
мв формування i зниження coGiBapTOCTi продукцн.

Порядок розробки кошторису витрат на виробництво за** 
нежить вщ po3Mipy пщприемства, шформацшного забезпе- 
чення процесу планування та його стади. На стади прогнозних 
шинок величини витрат кошторис можна складати коригуван- 
иям фактичних витрат за минулий перюд. Елементи фактичних 
витрат коригуються на прогнозш коефиденти зм1ни обсягу ви
робництва, чисельносп персоналу, вартостт основних фoндiв з 
врахуванням зм1ни норм витрат pecypcie, щн на них тощо.

Кошторис витрат на виробництво вщображае соб1вартють 
товарноУ, валовоУ i реашзованоУ продукцн пщприемства.

Соб1варттсть товарно‘1 продукщУ обчислюеться на ос
нов! елемент1в витрат, що вщображаються в кошторис!, з 
подальшим Ух коригуванням на величину витрат, яю не 
включеш у виробничу соб1вартють продукту (витрати на 
пщготовку та освоения новоУ продукцп, позавиробнич1 ви
трати, вщшкодування втрат вщ браку), зм\ну залишюв ви
трат майбутшх nepiofliB. Одержана сума е соб!варт1стю 
валовоУ продукцн'. Пюля УУ коригування на змшу залиншв 
незавершеного виробництва одержуегься виробнича co6i- 
BapricTb товарноУ продукцн. Саме вона разом i3 сумою по- 
завиробничих витрат становить повну соб!вартють товарноУ 
продукцн. Соб1варт1сть реал1зованоУ продукцн обчислю
еться коригуванням соб!вартост! товарноУ продукщУ на 
зм!ну залишюв нереал1зованоУ продукщУ.

« Калькулювання соб1вартост1 продукцн -  це про- II 
цес обмеження соб1вартосп одиниш продукцн.

Методи
калькулю

вання

нормативний (витрати на одиницю продукцп 
встановлюються за нормами);

параметричний (затрати на проектований вир|‘б 
встановлюються, виходячи i3 залежносл р1вня 
цих витрат вщ змши техыко-економ1чних парамет- 
piB виробу);

розрахунково-аналггичний (прям'| витрати на 
виробництво одиниц1 продукцп розподтяються на 
основ! д1ючих норм, а непрям! -  пропорцмно за- 
робггнш план).
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Номенклатура калькуляцшних статей наведена вище, а 
склад окремих статей формуеться таким чином:

1. Стаття «Сировина i матер'ити» включае витрати 
на сировину, основы i допом1Жш матер1али, куповаш вироби 
i нашвфабрикати, а також транспортно-загот1вельы витра
ти; вартють зворотних вщход1в вщымаеться за цшою Ух 
можливого використання чи реал1заци.

2. Стаття «Паливо i енергт на технологЁчт цт » вклю
чае витрати на паливо, електроенерпю, пару та ш., яю без- 
посередньо використовуються в технолопчному процеа, за 
нормами витрат, тарифами i цшами.

3. Стаття «Заробтна плата виробпичих робшнишв» 
мютить витрати на оплату пращ робггниюв, безпосередньо 
зайнятих виготовленням продукцГУ (основна заробпна плата); 
обчислюеться вщповщно до трудом icTKOcTi технолопчних 
операцш, тарифних ставок або вщрядних розщнок; витрати на 
оплату вщпусток, часу виконання державних обов’язюв, до
плати за виконання додаткових функцш та ш. (додаткова за
робпна плата); обчислюеться у вщссггках до основноУ.

4. Стаття «Шдрахування на сощальт заходи вироб- 
ничих робтшишв» включае вщрахування на обов’язкове 
сощальне страхування, пенсшне страхування; встановлюю- 
ться у вщсотках вщ основноУ i додатковоУ заробиноУ плати.

5. Стаття «Загальновиробнши витрати» м!стить вироб- 
нич! наклады витрати на оргашзащю виробництва i управ- 
лшня цехами, дшьницями, вщдшеннями, бригадами та шши- 
ми пщроздшами основного i допом1жного виробництва, а та
кож витрати на утримання та експлуатащю машин i устат- 
кування; обчислюються шляхом складання кошторису цих 
витрат на певний перюд i розподшу Ух на одиницю продукщУ 
пропорщйно основнш заробиый плат1 виробничих робггниюв.

6. Стаття «Адммгстративт витрати» вщображае за- 
гальногосподарсыа витрати, пов’язаш з управлшням та обслу- 
говуванням пщприемства; до них належать витрати на утри
мання адмшютративно-управлшського персоналу, витрати на 
Ух службов! вщрядження, витрати на утримання основних засо- 
6ie, 1нших матер!альних необоротних акпв загальногосподар- 
ського призначення (оренда, амортизацгя, ремонт, комунальы 
послуги), охорона, юридичш, аудиторсью, транспорты послу- 
ги, поштово-телеграфы, канцелярсыа витрати та in.; обчислю
ються згщно i3 встановленими нормами, тарифами i цшами.

7. Стаття «Шдготовка та освоения виробництва» 
мютить витрати на освоения нових шдприемств, цех1в; пщ-
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юговку та освоения ново! продукцп; шдготовч1 робота в 
добувнш промисловостц списуються на продукщю р1вними 
чистками за встановлений перюд Тхнього вщшкодування.

8. Стаття «1нии eupo6nuui ешпрати» включае оплату 
процентов за короткостроков1 позики банюв, оплату po6iT i3 
ссртифжащУ та iHuii витрати, якт включаютъся у соб1вартють 
продукцп, але не вщнесеш до перел1чених рашше статей.

9. Стаття «Витрати на збут» мютить витрати на па- 
кувальш матер1али, транспортування продукци, товар1в за 
умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, ви
трати на оплату пращ i KOMicifim продавцям, торговим 
агентам, пращвникам вщдшу збуту, амортизащя, ремонт та 
утримання основних засоб1в, шших матер!альних необорот- 
них актив1в, що використовуються для забезпечення збуту 
продукцп, TOBapiB, робгс i послу г.

Сума перших п уяти статей становить цехову co6inap- 
Т1сть продукцп; восьми -  виробничу i ycix статей -  пов- 
ну соб!варт1сть продукцп.

На paHHix сладях розробки ново! продукци, коли повнютю 
не сформована нормативна база, не вщом1 цши на ресурси i 
вщсутнш комплект техшчноТ документацй, codieapmicntb 
продукци може визначатись лиш е як прогнозна величина.

Найбшьш розповсюдженими методами таких розрахунюв е:
1) метод питомих ваг; 3) бальний;
2) графоаналггичний; 4) кореляцшний.
1з освоениям виробництва ново? продукщ\* и co6iBapTicTb 

змшюеться (знижуеться). Знания законом1рностей змши 
соб1вартост! продукци в npoueci освоения виробництва дае 
можлив!сть управляти витратами на нього.

=1 Приклади

П риклад 1. Визначити затрата на 1 грн. товарноТ продукцп i 
процент зниження co6iB apT O cri продукци за даними т а б л и ц  90.

Таблигр 90

Вироби
Р'|ЧНИЙ випуск, шт. Соб'1варт‘1Сть единиц! 

продукцп, грн./шт.
Гуртова ц’|на 
за одиницю, 

грн./шт.3BiT план зви план

X 4 0 0 0 4 3 00 80 78 83

У 10 0 0 0 90 00 16 14 18
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Р о з в ’язування.
1. Обчислюемо затрати на 1 грн. товарноТ продукцн у звггному i 

плановому роках:

В _ Стл зв 4000 80 + 10 000 • 16 480 000 . р Q
1грн.тп.зв. 4000 - 83+10 000 18 512 000 ’ Ф

2. Розраховуемо процент зниження сойвартосп продукцПГ у 
плановому poyi пор1вняно 3i звггним (у):

= В1фнТГ1.зв_ _ВЛфн_ТП.пл. 100% = 0.94-0,89 ш %  = 
®1грн,ТП.зв. ^,94

Приклад 2. За звггними даними соб1вартють товарноТ продук- 
цн становила 74 000 грн., питома вага основноТ заробггноТ плати 
виробничих po6iTHHKiB у нм 26%, матер1альних затрат -  48%. На 
плановий перюд передбачено досягти росту продуктивное^ прац1 
одного працюючого на 2%, середньоТ зароб!тноТ плати -  на 1%, а 
зниження матер1альних витрат -  на 4%. Вияснити, як змшиться 
соб1*вар-псть товарноТ продукцн у плановому nepiofli?

Р о зв ’язування.
Для визначення змЫи соб1вартосл товарноТ продукцн можна вико- 

ристати 1ндексний метод. Спочатку обчислимо вплив на зниження 
соб|'вартосгп росту продуктивное^ прац1 i середньоТ заробггноТ плати:

“ " " ■ ( ’ ■ f c )  2 6 ‘ о д а '

Вплив зниження р1вня матер1альних затрат можна обчислити:

См = (1 -  !зм) * Пзм = (1 -  0,96) - 48 = 1,92%.

Загальне зниження соб|’вартосл товарноТ продукцн у пла
новому роц1 становитиме: 0,26 + 1,92 = 2,18%, тобто, планова со- 
б1варлстъ дор1внюе:

О'пл “
74 000 • (100-2,18) _ 74 000 ■ 97,82

100 100
= 72386,8 грн.

П риклад 3. За piK пщприемство виготовило 200 вироб1в за- 
гальною соб1вартгстю 72 000 грн., причому питома вага основноТ 
зароб|*тноТ плати виробничих роб1тнимв становить 22%. Розраху- 
вати величину загальновиробничих витрат, яю були включен! у 
калькуляцно co6iBapTocri одиниц1 продукцн, якщо Тх загальна сума 
дор1внювала 39,5 тис. грн.

Р о зв ’язування.
Соб1варлсть одного виробу буде дор1внювати:

72 000 
2000

= 36 грн.
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Звдси можна знайти суму заробиноТ плати, що включаеться в ка- 
лькуляц1ю соб’1вартосп одиниц1 продукцп: 36 22 = 7,92 грн. "Год ве
личина заробггноТ плати на весь випуск становитиме: 7,92 2000 = 
= 1840 грн. Загальновиробнич1 витрати розлодтяються на oKpeMi 
вироби пропорцшно величин! основноТ заробггноТ плати. Для цього 
визначаеться коефМент розподшу

де Зв -  загальна сума загальновиробничих витрат;
Ззвр -  загальна величина зароб1тноТ плати виробничихробтниюв:

да.Крозп = 39500 
1303,1 15 840

Це означав, що на 1 грн. заробггноТ плати припадав 2,49 грн. 
загальновиробничих витрат. ТодЬ знаючи, що в соб1вартосн оди- 
ниц'| продукцн мютиться 7,92 грн. заро&тноТ плати, визначаемо 
величину загальновиробничих витрат в соб1вартосп одиниц1 про
дукцн: 7,92 2,49 = 19,75 грн. Отже, в калькуляц|'ю соб1‘вартосп
один и qi продукцн була включена величина загальновиробничих 
витрат у cyMi 19,75 грн.

Задач! дня розв’язку

Задача  209. Визначити процент зниження соФвартосп про
дукцн за умови, що в плановому nepiofli змшюються норми витрат 
матер1алу на одиницю продукцн i щни на його придбання. Програ- 
ма випуску ! характер змжи норм наведет в таблиц 91.

Таблиця 91

Продукта 
i матер1али

Р1чна
програма,

шт.

План Фактично

норма 
витрат, т

цЫа 
1 т, грн.

норма 
витрат, т

ц1на 
1 т, грн.

Токарний станок 600 - - - -
-  чавунне литво - 0,92 235 1,00 242
-  стальне литво - 0,35 280 0,45 285
-  бронза - 0,01 680 0,01 680
Фрезерний станок 250 - - - -
-  чавунне литво - 4,2 228 4,5 230
-  стальне литво - 1,0 270 1.0 270
-  листове зал1зо - 0,045 205 0,08 220
-  бронза - 0,04 680 0,05 680
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Встановити окремо вплив зниження норм витрат металу i ц|'н 
на соб|'вартють токарного i фрезерного версталв.

Задача 210. Визначити середньогалузеву соб1варлсть виробу, 
що випускаеться чотирма пщприемствами галуз!, i середы затрати 
на 1 грн. товарного випуску виро&в за даними таблиц! 92.

Таблиця 92

Показники
Пщприемства

1 2 3 4

Повна coOiBapiicTb виробу, грн. 68 86 71 121

Гуртова цжа виробу, грн. 100 100 100 100

Р!чний обсяг випуску вироб1в, тис. шт. 480 380 300 55

З ад ача  211- Визначити процент зниження затрат на 1 грн. то- 
варноТ продукци на плановий перюд за рахунок зниження техно
лопчних втрат. Вижды дан1 в таблиц! 93.

Таблиця 93

Показники
Вироби

А Б В

Повна co6iBapTicTb виробу за звпчэм, грн. 18 370 133

Питома вага технолопчних втрат у повжй 
co6iBapTocTi виробу за звтом, % 15 38 26

Завдання 3i зниження технолопчних втрат на 
плановий перюд, % 2 10 5

Гуртова цма виробу, грн. 20 415 150 •

Обсяг випуску на плановий перюд, тис. шт. 80 15 2

Задача 212. Встановити зниження соб|'вартосл товарноТ про- 
дукцн в плановому роц|\ якщо планом передбачено:

-  рют продуктивносл прац! одного прац|’вника 108%;
-  picT середньоТ зароб|'тноУ плати одного працюючого 102,5%;
-  зниження матер!альних затрат 5%;
-  за зв!том coOiBapiicTb товарноТ продукцм' дор’юнюе 26 450 тис. грн.
-  питома вага основноТ заробггноТ плати виробничих робтиюв -  

21%; матер!альних затрат -  42%.
Задача 213. У результат! вдосконалення технологи заплано- 

вано знизити нормативну трудом!стк1’сть виробу на 20% i зб|'льши- 
ти вихщ придатних вироб1в 1з 74 до 78%. Встановити процент зни-
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ження цеховоТ со&вартост! виробу в плановому nepiofli за даними 
таблиц! 94.

Таблиця 94
Показники

Прям! затрати на вир!б, грн. 19,2
Нормативна трудомгстюсть виготовлення виробу, н-год. 4,0
Середнш розряд po6iT (умови прац! шк!длив!) 3
Годинна тарифна ставка, грн. 1,68
Середн1'й процент прем!й 20
Додаткова зароб!тна плата, % 10
Вщрахування на соц|‘альн! заходи, % 37
Загальновиробнич! витрати на вир’|б, грн. 1,2

Задача 214. У звтному рощ затрати на товарну продукщю 
склали 22 800 тис. грн., а на поточний р?к вони запланован! в cyMi 
19 500 тис. грн. Товарна продукщя в д1ючих гуртових щнах стано- 
вила, вщповщно, 23 100 тис. грн. i 20 300 тис. грн. Визначити, на 
сктьки вщсотю'в заплановане зниження со&вартосп товарноУ про- 
дукцп у nopiBHHHHi 3i звггом.

Задача  215. За звггними даними, в мехамчному цеху було 
виготовлено 1150 шестерень, 1750 цил1ндр1в i 2200 Banie. Основна 
заробптна плата на виготовлення одн'геУ шестерн! 3,5 грн., ци^ндра -  
2,4 грн., вала -  1,6 грн. Визначити суму загальновиробничих ви- 
трат, що пщлягають включению в соб1вар-псть кожноТ детал1, якщо 
загальна Ух сума становить 18 200 грн.

Задача  216. Визначити суму загальновиробничих витрат, що 
повинна бути включена у соб'1вартють виробу, якщо вщомо, що 
сума загальновиробничих витрат 60 тис. грн., основна заробта  
плата виробничих робггниюв цеху 25 тис. грн. i, за д1ючим техноло- 
пчним процесом, за повне виготовлення виробу основна заробггна 
плата -  2,8 грн./одиницю.

З ад ача  217. На завод! у звггному роц! виготовлялось два ви
да продукту. BnxiflHi дан! наведен! в таблиц» 95.

Таблиця 95

Назва
продукцм

Гуртова цжа  
за одиницю, грн.

Обсяг виробництва, 
тис. шт.

Co6iBapTiCTb еди
ниц! продукцн, грн.

план ЗВ1Т план 3BiT план 3BiT

А 1,7 1,7 1 0 0 0 1500 1 ,6 1,55
Б 3,0 2 , 8 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1,9
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Визначити:
1) затрати на 1 грн. ТП за планом i звггом;
2) виконання плану по затратах на 1 грн. ТП.
З а д а ча  218. Валова продукц!я в гуртових цшах становить 

9000 тис. грн. Скласти кошторис витрат на виробництво i визна
чити планов! затрати на 1 грн. ТП, використовуючи дан! таблиц! 96.

Таблиця 96

Елементи затрат Сума, тис. грн.

-  Сировина i основн! матер|'али 4000
-  Допом|'жн! матер!али 240
-  Паливо 3i сторони 100
-  Енерпя з! сторони 60
-  3apo6iTHa плата (основна i додаткова) 2100
-  Вщрахування на соц!альн! заходи 700
-  Амортизац'1я 175
-  iHUJi грошов! витрати 90
-  Витрати, що не входять у валову продуедю 50
-  ЗмЫа запичкав незавершеного виробництва 
(прирют) 100
-  Витрати на збут 120

Задача 219. Визначити структуру со&вартосл за економ1ч- 
ними елементами затрат, використовуючи д ат таблиц! 97.

Таблиця 97
Елементи затрат Сума, тис. грн.

-  Сировина i основн! матер1али 120
-  Допом!жн! та жш! матер!али 5
-  Паливо 3i сторони 6
-  Енерпя 3i сторони 6
-  Заробггна плата (основна i додаткова) 70
-  Вщрахування на соц!альн! заходи 25
-  Амортизац!я основних фонд!в 11
-  1нш! операцмн! витрати 20
-  iHLui rpouioBi витрати 1
Всього по кошторису витрат на виробництво 264
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Задача  220. Визначити соб1варт1сть товарноТ продукцп, яюцо 
вщомо, що кошторис затрат на виробництво скпав 25 300 тис. грн, 
Роботи i послуги непромислового характеру запланован! в cyMi 
315 тис. грн. Варлсть купованих нап1вфабрикалв i комплектуючих 
вироб1в, що не включаються у валову продукц!ю, становить 100 тис. 
грн. Приргст залишюв незавершеного виробництва 495 тис. грн.

Задача 221. Маса заготовки вала керма 8,5 кг, а чиста вага 7 кг. 
Ц|на заготовки 18 грн., a щна вщходе -  270 грн./т. Заробпиа плата 
на Bcix операщях з обробки вала становить 2,98 грн. Непрям!' витрати 
по цеху -  180% вщ фонду основноТ заробтоТ плати, адмЫгстративн1 
витрати -  130%. Визначити со&вартютъ вала керма.

Задача 222. У 2001 рощ затрати на випуск товарноТ продукцп 
по машинобуд1вному заводу склали 49 300 тис. грн., товарна про- 
дукщя в гуртових щнах пщприемства -  58 900 тис. грн. У 2002 рощ 
запланован! затрати на товарну продукщю в сум*1 52 400 тис. грн., 
товарна продукщя в гуртових щнах пщприемства -  61 200 тис. грн.

Визначити:
1) затрати на 1 грн. ТП фактичн! i планов!;
2) процент зниження собмвартосп за планом;
3) планову економ!ю в'щ зниження соб1вартосл продукцп.
Задача  223. Встановити затрати на 1 грн. ТП i процент зни

ження соб1вартосл продукцп за даними таблиц! 98.

Таблиця 98

Bnpi6
PiMHMM випуск, шт. Co6iBapTicTb одиниц! 

продукцп, грн. Гуртова ц!на за 
одиницю, грн.базовий

перюд
плановий

перюд
базовий
nepiQA

плановий
перюд

А 400 430 807 780 820
Б 1000 900 155 140 180

Задача  224. Розрахувати змжу соб'жартосг! товарноТ продук
цн, и зниження за рахунок росту продуктивное^ прац! i зниження 
норм витрат основних MaTepianiB за даними таблиц! 99.

Таблиц 99

Показники
BapiaHTH

1 II III
-  CoOiBapiicTb товарноТ продукцп', тис. грн. 900 950 1000
-  Плановий picT продуктивное^ пращ , % 2 3 5
-  Плановий picT середньоТ заробггноТ плати, % 1 2 4
-  П ланове зниження витрат основних мате- 
pianie, % 3 4 . 5
-  П итом а вага з а р о б т о Т  плати в co6ieap- 
t o c t 'i продукцп, % 20 25 27
-  П итом а вага основних MaTepianiB, % 60 55 42
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Задача 225. За звггними даними роботи комбтату виявлена 
економ1я матер|'ал'|в за рахунок зниження норм на 10% i за рахунок 
зниження цш на 3%. Соб1варпстъ товарноТ продукци за звтэм -  
845 тис. грн., затрати по стати* «Сировина i матер1али» -  408 тис. грн. 
Визначити вплив зазначених фактор1в на показник соб1вартосл 
продукци комбшату.

Задача 226. Спец1ал1зац1я виробництва забезпечила piCT про
дуктивное^ npaqi на 8%, при цьому заробпна плата зросла лише 
на 5%. Соб1варлсть товарноТ продукци становила 908,6 тис. грн., а 
фонд заробпиоТ плати складав 318 тис. грн. Визначити вплив рос
ту продуктивное^ прац*1 на р1вень соб*1вартосп.

Задача 227. Визначити вплив на соб1варлсть продукци збшь- 
шення и випуску на 25%, якщо загальна сума умовно-поспйних витрат 
становила 9 тис. грн., а соб1вартклъ товарноТ продукци -  27 тис. грн.

Задача 228. На поточний piK затрати на товарну продукц|*ю 
заппанован1 в cyMi 18 300 тис. грн., а у базовому вони складали 
20 200 тис. грн. ОбсягтоварноТ продукци поточного року 19 600 тис. грн., 
а базового -  22 600 тис. грн. На сюльки вщеотюв заплановано зни- 
зити соб1вартють продукци в плановому роц1?

Задача 229. Розрахувати показники зниження со&вартосл 
продукци по пщприемству, якщо вщом1 таю данк обсяг товарноТ 
продукци в базовому перюд|* становив 186,6 тис. грн., a co6i- 
варлсть -  162,7 тис. грн. У плановому nepiofli обсяг виробництва 
мае зрости на 2%. В цьому ж роц1 заплановано зд1йснити ряд ор- 
ган1зац!йно-техн*1чних заход1в, яю дадуть змогу зменшити затрати 
матер1апьних pecypciB на одиницю продукци на 0,72 грн. i знизити 
трудом1стюсть виготовлення одиниц1 продукци з 2,12 год. до 
1,9 год. Середн1й розряд робтиюв -  III, годинна тарифна ставка 
I розряду -  1,44 грн. Додаткова заробггна плата становить 12% 
основноТ, а вщрахування на соц1альн1 заходи -  37% основноТ i до- 
датковоТ заробтоТ плати. Обсяг випуску продукци в натуральних 
одиницях становитиме в плановому роц1 3500 шт.

Тести дня самоконтролю

1. До операцтних витрат пщприемства можна вщнести 
таю:

а) витрати на придбання сировини i MaTepianie;
б) витрати на оплату праш виробничих роблниюв;
в) виплати грошових коитв для погашения отриманих позик;
г) транспорты! витрати, пов’язаш 3i збутом продукцп;
д) витрати на придбання акцш шших тдприемств;
е) витрати на придбання лщензн на виробництво нового виробу; 
е) суми дивщецщв, сплачеш грошовими коштами.
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2. 3 перел1чених виберггь Ti витрати, ям включаються 
у соб1варт1сть продукци:

а) витрати на вивчення ринку;
б) витрати на розробку техшчноУ документацй на нов1 вироби;
в) rpoiuoBi позики 1ншим сторонам;
г) витрати на процес виробництва продукщУ;
д) виплати грошових коишв орендодавцю;
е) витрати на збут продукщУ;
е) витрати на пщготовку кадр1в.

3. Одноелементними е витрати:
а) заробггна плата; г) загальновиробничц
б) сировина i матер!али; д) адмшютративш;
в) паливо i енерпя; е) витрати на збут.

4. Постшними називаються витрати, ям:
а) постшно повторюються при калъкулюванш co6iBapTOCTi одй- 

ниш продукщУ;
б) пов’язан! з постшним асортиментом продукщУ;
в) постШно зростають i3 ростом обсягу виробництва продук

шУ;
г) не змшюються залежно вщ кглькосл виготовленоУ про

дукшУ.
5. На основ! елеменлв витрат складаеться:
а) кошторис витрат на виробництво;
б) планова калькулящя;
в) розрахунок обсягу необхщних швестицш;
г) запит на фшансування буд1вельно-монтажних po6iT.

6. Елементи витрат включають:
а) витрати на пщготовку i освоения виробництва;
б) матер1альш витрати;
в) загальновиробнич! витрати;
г) витрати на оплату пращ;
д) вщрахування на сощальш заходи;
е) амортизащя основних фощцв;
е) витрати на збут;
ж) mini операцшш витрати.
7. Залежно вщ часу формування затрат розр1знядов 

Taxi види соб!вартостг.
а) пор1вняльна;
б) планова;
в) фактична;
г) розрахункова;

д) нормативна;
е) кошторисна;
е) квартальна;
ж) pi4Ha.



8. Залежно вщ мкщя формування затрат соб1варт1сть 
може бути:

а) загальна; г) 1ндивщуальна;
б) цехова; д) галузева;
в) виробнича; е) повна.
9 .1ндивщуальна соб1варт1сть характеризуе:
а) затрата на виробництво одиниш продукщТ;
б) середш витрати на виробництво продукци в галузц
в) сукупн1сть витрат на виробництво продукщТ в межах окре- 

мого структурного пщроздыу шдприемства;
г) особистий внесок окремого пращвника у виробництво оди- 

нищ виробу, виражений у грошах;
д) витрати окремого шдприемства на виробництво i реал1за- 

цЬо продукшТ.
10. Витрати на 1 грн. товарноТ продукцп обчислюються:

а) ®i грн. тп „\ О _ С™ Факт .в) В 1 грн. ТП -  г
^ тп план

б ) В 1 грн. ТП 0  В 1 грн. ТП = N  ■
™ тп

11. Зниження co6iBapTOCTi продукцп може бути досяг- 
нуте за рахунок таких джерел:

а) зниження затрат уречевлено'Т пращ;
б) зменшення затрат часу на пщготовку i освоения виробництва;
в) зменшення витрат на збут продукшТ;
г) зниження затрат живоТ пращ;
д) шхшпшення використання фшансових pecypcie;
е) зниження адмшктративно-управл1’нських витрат.
12. Основними чинниками зниження собйвартост"! про

дукцп е:
а) структуры зрушення у виробництвц
б) 3MiHa обсягу випуску продукци;
в) обмеження кошторису витрат на виробництво;
г) введения в дно нових тдроздшв шдприемства;
д) пщвищення техшчного р1вня виробництва;
е) вдосконалення оргашзаци виробництва i пращ;
е) галузев1 фактори.
13. План по соб1вартост'| продукцп на пщприсмств1 

включае таю елементи:
а) планування зниження соб1вартост! товарноТ продукщТ;
б) розрахунок середньогалузевоТ co6iBapTOCTi продукцп;
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в) складання планового кошторису витрат на виробництво;
г) розробка планових калькуляцш окремих вшив продукцй;
д) планування погашения позик, одержаних шдприемством на 

закушвлю сировиннО“Матер1альних pecypciB;
е) планування зниження трудовитрат на виробництво продукцй.
1 4 .1ндексний метод розрахунку зниження соб1вартосл 

продукцй дае можливгсть:
а) пор1вняти витрати на 1 грн. товарно'1 продукцй в плановому 

i званому перюдах;
б) визначити зниження витрат по кожному елементу;
в) врахувати вплив на соб1варт1сть продукцй змши цш на ос- 

новн1 сировинно-матер1альш ресурси;
г) врахувати вплив на соб1вартють продукцй Bcix чиншшв 

укрупненим методом.
15. Зниження соб1вартост1 продукцй за рахунок росту 

продуктивное™ пращ шдексним методом можна обчис-

16. Калькулювання соб1вартост1 -  це:
а) процес визначення допустимих норм витрат сировинно- 

матер1альних pecypciB, яю включаються у соб1варт1сть одиниш 
продукщц

б) розрахунок витрат на весь обсяг випуску продукцй;
в) коригування co6iBapTOCTi товарно'1 продукцй на зм1ну за- 

лишмв нереал1зовано'1 продукцй;
г) процес обмеження соб1вартосл одинищ продукцй.

17. Якщо затрати на проектований вир'|б встановлю- 
ються залежно вщ змши його техншо-економ1чних пара- 
MerpiB, то такий метод калькулювання називаеться:

а) нормативний; г) розрахунково-аналггичний;
б) об’ективний; д) залежно-функцюнальний.
в) параметричний;
18. Стаття витрат с<Сировина i матер|'али» включае ви

трати на:
а) основш матер1али;
б) допом1жш матер1али для основного виробництва;
в) допом1жш матер1али для догляду за обладнанням;
г) куповаш вироби i нашвфабрикати;

лити:

б) АСПП — (1 1пп) • Пзп r)ACnn= f l - b n . ] - n 3n.
Ч [пп у



д) паливо i енерпю;
е) зворотш вщходи;
е) транспортно-запгпвельш витрати.
19. Загалыювиробнич! витрати включаються в собавар- 

тють одинищ продукцп шляхом:
а) сумування витрат по кожному виробничому шдроздшу i дь 

лення на обсяг випуску продукцп;
б) складання кошторису цих витрат на певний перюд i розпо- 

дшу Ух на одиницю продукщУ пропорцшно основнш заробггнш 
плал виробничих робггниюв;

в) складання кошторису цих витрат i Ух розподшу на одиницю 
продукщУ пропорцшно витратам на сировину i матер1али;

г) розрахунку кожноУ складовоУ цих витрат на одиницю про
дукщУ та Yx сумування.

20. Стаття «Адмшютративш витрати» включае так! види 
витрат:

а) утримання адмшютративно-управлшського персоналу;
б) утримання основних засоб1в загальногосподарського при- 

значення;
в) утримання та експлуатащя машин i обладнання;
г) на юридичш, трансnopTHi, комунальш, поштово-телеграфш 

та iHmi послуги;
д) на пщготовку i освоения виробництва новоУ продукцп;
е) на оплату часу виконання державних обов’язюв.



I e м a 14
Ц1НИ
ТА Ц1НОУТВОРЕННЯ  
В РИНКО ВИХ УМ О ВАХ

Питания для теоретично! пщготовки

□ Економ1чний 3MicT i функцп ц!н.
□ Мета щноутворення в умовах ринку.
□ Види щн.
□ Гуртов1 та роздр1бш щни на продукщю, ix фор- 

мування.
□ Франкування щн.
□ Чинники, що впливають на ринкове щноутво- 

рення.
□  Методи щноутворення в умовах ринку.
□ Модифжащя щн.
□  Проблеми та шляхи вдосконалення щноутво

рення в УкраТш.

8 -* КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ 1 ПОНЯТТЯ

•щ н а •  щ ноутворення

•  функцп щн •  роздр|'бы цЫи

• ВИДИ ЩН •  rypTOBi щни

•  м етоди щ ноутворення •  м одиф жащ я щн

•  альтернативы  щни •д е р ж а в н е  регулювання щн

•торговельна надбавка (знижка) •  податок на додану вартгсть

*  акцизний 36ip •  франкування щн
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OcHOBHi теоретично-розрахунков1 
положения теми

Цша -  це грошовий вираз вартосп' товару, 
кшьмсть грош ей, що сплачуеться або одер- 
жуеться за одиницю товару або послуги. 
Одночасно цша вщ ображае споживчв влас- 
t iib o c ti (корисш сть) товару, кушвельну 
СПрОМОЖШСТЬ ГрОШОВО! ОДИНИЦ1, стушнь  
рщ к’|Сност1 товару, силу конкуренцн, д ерж а
вного контролю, економйчну поведшку рин- 
кових суб’ект1в та muii суб’ективш моменти.

Цши, що вщображають суспшьно необхщж витрати на 
виробництво i реал1защю продукцй, узгоджуються з вимо- 
гами закону вартость Вони забезпечують екв1валентний 
обмш товарами, що вщповщае принципу розподшу за кшь- 
юстю та якютю пращ, дае змогу бшьш правильно викорис- 
товувати вартгсш показники для встановлення правильних 
господарських пропорцш, пор5внювати витрати з результа
тами виробництва.

Цша на будь-який товар складаеться з окремих елемент!в. 
Основними з них е co6iBapricTb i прибуток. lx наявшсть у щш 
е обов’язковою. KpiM того, до складу цши можуть входити: -

• акцизний 36ip;
• податок на додану вартють;
• нацшки постачальницько-збутових оргаш зацш;
• торговельш надбавки або знижки.
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Цшоутворення -  це процес обф унтування, 
затвердження та перегляду цш i тарифйв, 
визначення Тх р1вня, сшвв!Дношення та  
структури.

Залежно вщ того, яку мету ставить пщприемство чи ф1р- 
ма на ринку, розр^зняють pi3Hi шдходи до цшоутворення. 
Такими цшями д1яльност1 пщприемства з оптим1зацп цши 
можуть бути:

S  виживання на ринку як мету ставлять тод1, коли ри- 
нок досяг майже граничноУ емностц для збереження 
життездатност1 пщприемства можуть встановлювати 
низью щни, спод1ваючись, що ринок буде чутливим 
до них;

S  максим1защя прибутку; в цьому випадку з1ставляються 
попит i витрати на виробництво з альтернативними 
щнами i вибирають ту з них, яка забезпечить макси- 
мальний прибуток;

J  лщ ерство на ринку досягаеться шляхом зниження ви- 
трат i одержания високого i тривалого прибутку; 
встановлюються низью щни з метою збшьшення част- 
ки пщприемства на ринку;

S  лщ ерство в якост! товар1в передбачае встановлення 
вщносно високих цш, яю повинш компенсувати ви- 
coxi витрати на науково-дослщш роботи i забезпе- 
чення якостк

Ринковi вщносини диктують необхщнють переходу до 
бшьш удосконаленоУ системи цш  i нових метод1в Ух форму- 
вання, що грунтуються на законах ринку. Повинна бути 
створена нова система цш, яка використовуегься залежно 
вщ сфери обслуговування товарного o6iry.

Залежно вщ особливостей процесу кушвльпродажу 
та сфери економжи розр13няють таю щни:

Класифжац1я цм 
за особливостями 
кугнвльпродажу 

та сферою 
економжи:

«=> ceiTOBi
^  гуртов! 

закугнвельн‘| 
кошторисн1 
роздр1бн1

•=> TpaHcnopTHi тарифи
тарифи на платы послуги
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CeiTOBi цши -  це цши, за якими реал1зуються товари па 
св гговому ринку; визначаються р1внем цш краУни-експор- 
тера, цшами б1рж та аукщошв, цшами провщних ф1рм-ви- 
робнимв свпу.

TyproBi (вщпускш) цши -  це цши, за якими державы, 
колективш та приваты шдприемства розраховуються Miac 
собою або з гуртовими посередниками за велим пар™ то- 
BapiB. Гуртов! щни поддляються на ryproBi щни пщприем- 
ства та rypTOBi щни промисловостп

Закушвельш щни, за якими сшьськогосподарсьм вироб- 
ники (кооперативы, колективш, державы , фермерсью, осо
бист! пщ собы  господарства) продають свою продукщю 
державним, кооперативним, переробним, торговельним та 
1ншим ф!рмам. Закушвельш щни використовуються також 
при запупвл! продукци хутрового зв1р1вництва, рибництва, 
вторсировини.

Закуш вельш  щни включають гуртову цшу пщприемст- 
ва-виробника, податок на додану вартють, акцизний та  л ь  
цензшний збори, а також витрати зазначених шдприемств 
для закушвлц збереження, фасування, транспортування i 
реапйзацй* продукщУ та прибутку.

Кошторисш щни — щни та розщнки, ям  використову
ються для визначення розрахунковоУ вартоеп нового бущв- 
ництва, реконструкци буд1вель та  споруд, Ух розширення та 
переоснащения.

Роздрябш цши — щни, за якими здшснюеться продаж 
товарiв населению торговельними пщприемствами або за
кладами громадського харчування. Taxi щни встановлю- 
ються пщприемствами самост!Йно, виходячи 13 якосп товару, 
кон’юнктури ринку, щни закуш влг

Транспорты тарифи -  це плата за перевезення паса- 
жиpiв або вантаж1в, яка сплачуеться транспортним шдпри- 
емствам населениям або вщправниками вантаж1в.

Тарифи на платы послуги -  це po3Mip оплати житлових, 
юридичних, комунальних, туристичних, банювських, побу- 
тових та  шш их послуг, яю надаються юридичними або ф ь  
зичними особами.

За способом встановлення цши подшяються на:
• державш (встановлюються державою на продукщю  

державних шдприемств, деяю ресурси, сощ ально значим! 
товари; подшяються на фтсоваш \ регулъоват).

Po3Mip державних фтсованш цш визначаеться р1внем 
рентабельное^ виробництва продукты в певних галузях.
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Гегульоват цши е переходною ланкою вщ адмш!стратив- 
||и ю  встановлення цш  до ринкових догов1рних та вшьних 
ши Рсгулювання цш здшсню еться за такими основними 
принципами:

^ встановлюеться гранично високий р1вень роздр1бних 
щн на oxpeMi товари; конкретш цши встановлюються 
пщриемствами-виробниками самостшно;

S встановлюються нормативи рентабельности розм1ри 
ставок податку i торговельних надбавок;

S встановлюються граничш надбавки або коефщ1енти 
до фжсованих цш.

•doeoeipm (встановлюються за домовленютю М1Ж про- 
давцем i покупцем товару i можуть змшюватись за взаем- 
ною згодою cTopiH);

• втьм (встановлюються пщприемствами самостшно 
або на догов1рнш основ! i3 врахуванням попиту i пропозицй 
па ринку товар1в; opicHTOBaHi на економ1чну заштересова- 
nicTb виробниюв у розширенш ассортименту ToeapiB та за- 
поб1гання аж1отажному попиту i спекуляций; формуються, 
виходячи з вартосп закушвель продукци за гуртовими щ- 
нами i торговельних надбавок;

• eeimi (встановлюються на 1мпортш ш дакцизш товари, 
що оподатковуються податком на додану вартють (ПДВ) i 
пщлягають обкладанню вв^зним митом; основою розрахун- 
KiB таких цш е митна варттсть товарiB, виражена в нацю- 
нальнш валюту.

Важливу роль у BHpimeHHi завдань науково-техшчного 
прогресу вщшрають -  nmimui (встановлюються на стади 
розробки ново? продукци i вщображають гранично допусти- 
мий pieeHb и цши) i cmyneneei цши (ступенева щна -  це 
гуртова щна, яка поступово знижуеться на певних етапах 
сершного випуску продукци).

KpiM того, в сучаснш практик господарювання застосо- 
вують pi3Hi види ринкових щн, яю класиф1куються без пев- 
но1 ознаки: демпшгов1, продажш, тверд!, паритеты, базисы, 
престижы та iHiui цши.

В основ! формування гуртових та роздр!бних щн (та й 
будь-яких щ н взагагн) лежить co6ieapmicmb продукци; яка е 
нижньою межею цши. При формуванш гуртово! цши пщ- 
приемства до соб1вартосп продукци, представлено! у форм! 
калькуляций додаються: величина прибутку, податок на до
дану вартють, акцизний 36ip.
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Величина прибутку встановлюеться, виходячи i3 норми 
рентабельности на продукцно.

Податок на додану варпсть (ПДВ) е видом ушверсаль- 
ного акцизу, який встановлюеться за единою ставкою до 
всього обороту. Це основний вид непрямого оподаткуван
ня, який забезпечуе основну масу податкових надходжень 
до бюджету. ПДВ встановлюеться у вигляд1 процентноУ 
надбавки до цш. Реальним объектом оподаткування висту- 
пае додана варткть -  сума заробпноУ плати i прибутку, 
оскУпьки при crmaTi податку вираховуеться та його сума, 
що сплачена платником своУм постачальникам.

В УкраУш встановлена едина ставка ПДВ i мае два вира- 
ження: 20%  -  включения в цши товар1в, po6iT, послуг; 
16,67% -  визначення суми ПДВ в реашзацн товар1в, робгг, 
послуг за цшами, що включають ПДВ.

Акцизний 36ip (АЗ) е видом специф1чних акциз!в, що 
встановлю ються за ш дивщ уальними ставками для кожно
го товару. П ерелж пщакцизних товар1в i ставки акцизного 
збору встановлю ються Верховною Радою. Платниками 
акцизного збору е нацю нальш  виробники пщакцизних 
товар1в та суб’екти, що !мпортують чи реал1зують щ то- 
вари. О б’ектом оподаткування виступае оборот з реал1за- 
цп пщ акцизних товар1в, а для 1мпортних -  Ух митна вар- 
т1сть.

Ставки акцизного збору встановлюються в процентах та 
твердих розм1рах. Тверд! ставки встановлеш в ECU «екю» 
на одиницю товару певну величину його розм1ру.

Сума гуртовоУ ц1ни пщприемства i постачальницько-збу- 
товоУ нащнки е гуртовою цшою промисловость Поста- 
чальницько-збутова нацш ка включае витрати i прибуток 
постачальницько-збутових орган1зац1й.

Роздрйбна uiHa включае гуртову цшу промисловост1 i 
торговельну надбавку (знижку). Торговельна надбавка по- 
кривае витрати торговельних оргаш зацш i забезпечуе Ум 
одержания прибутку. KpiM того, роздр1бш Ц1ни можуть 
включати спещ альш  надбавки за як1сн1 характеристики то
вару, додатков1 послуги тощо.

Сучасне щноутворення передбачае систему франкування 
ции Франко -  вид зовшшньоторговельноУ угоди к у т в л ь  
продажу, коли в цшу товару включають витрати на його 
страхування i доставку у мюце, зазначене в договор!.

Цши «Франко» -  це гуртовi щни, яю встановлюються з 
врахуванням передбаченого контрактом порядку вщшкоду-
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luiiii 1я фанспортних витрат на доставку т о в ар т  покупцевь 
11пмЫльш поширеними с цши:

а) (франко-вагон-статуя в1дправлення (включае витрати 
ип доставку продукцп з гндприемства до станци вщправ- 
псиня, атако ж  вaнтaжнi робота);

Г>) франко-вагон-стащгя призначення (включае Bci ви- 
||).*пи, пов’язаш i3 доставкою продукцп до мюця знахо- 
джспня споживача);

в) франко-кордон (використовуеться у зовшшньоеконо- 
м1чних угодах i, KpiM транспортних витрат по доставщ то
вару до вщповщ ного кордону, включае витрати на його 
с I рахування i митш витрати).

Охарактеризований вище метод розрахунку гуртових i 
роздр1бних цш  мае назву витратного методу, оскшьки вш 
Грунтуеться на використанш даних про Bci витрати, пов’я- 
заш i3 виробництвом i збутом продукцп. Специфш а ринко- 
вого щноутворення полягае в тому, що зазначеш витрати 
безпосередньо р1вень цши не визначаютъ.

На р1вень цши 
неабиякий вплив 
мае ринкова 
конъюнктура, 
а саме таю 
чинники:

► державне регулювання цж;
► конкуренц1я виробниюв;
► сгмввщношення попиту i пропозицм;
► кугввельна слроможнють грошей;
► яюсть товару та iHmi.

Враховуючи ц\ чинники, прийш пу тдприем ством  рин- 
кову стратепю  з метою встановлення оптимального р1вня 
цш, використовуються таю  методи щноутворення:

L Метод «витрати +  прибуток». За цим методом 
цш а (Ц) обчислюеться за формулою:

Ц = С + П, грн.,
де С -  co6iBapTicTb продукцп, грн.;

П  -  величина прибутку в щ ш , грн.
Прибуток визначаеться у вщсотках до co6iBapTocri, ве

личина яких встановлюеться, виходячи i3 м1ркувань прибут- 
ковост1 продукцп та и конку рентоспромож ноеп. В ринко- 
вш економщ! сфера застосування цього методу обмежена.

2. Отримання щльовЫ норми прибутку -  метод цшо- 
утворення, ор1ентований на витрати i цшьову норму при
бутку. Ф1рми намагаються встановити щну, вклю чаю чи в 
неТ прибуток, що плануеться у вщсотках на швестований 
кап рал . При цьому використовуеться концепщ я беззбит-

327



kobocti i при встановленш  цш и за ц!ею методикою врахо- 
вуеться залежню ть м'гж загальними витратами i виручкою 
та обсягом продажу:

Ц _ d  . ® п о с т  ^ з а г  ____
“ Вз м + --------“ --------> ГРН >

де Взм -  величина зм1нних затрат на одиницю продукцГУ, грн.;
Впост -  постшш витрати на дану продукшю за певний пе- 

рю д (pin), грн.;
Пзаг -  загальна сума прибутку, яка мае бути одержана за 

той же перю д вщ продажу продукцГУ, грн.;
N -  обсяг продажу продукцГУ в натуральних одиницях.
3. Оцтка споживчог вартоспй -  метод, що грунтуеться 

на оцш щ  споживчого ефею у, який мае споживач вщ  вико- 
ристання товару. Цей метод цшоутворення мае певний ри- 
зик внаслщок невиправданого завищення або занижения цши.

4. ПропорцШне цшоутворення -  метод, при якому ф 1р- 
ми виходять не стГльки з власних витрат, оцшки споживчоУ 
вартост1 чи попш у, скшьки i3 цш конкуренте. При цьому 
метод! (його ще називають «за р 1внем конкуренцГУ») цша 
встановлюеться як функщя цш на аналопчну продукщю 
конкурента, тобто:

Ц  = / ( Ц 1,Ц 2, грн.,

де ft — кшьюсть п родавав  аналопчноУ продукцГУ
5. Метод «очтуваного прибутку» найчаспш е застосо- 

вують тод1, коли ф |рма плануе шдписати контракт i, пропо- 
нуючи бшьш низьк! ц1ни, ш ж шип ф1рми, мае шанси вигра- 
ти боротьбу за контракт.

6. Метод швидкого повернення витрат. Використову- 
еться пщприемствами з метою активного продажу великих 
обсяпв продукцГУ i швидкого повернення затрачених кош- 
т1в. Така поведш ка може бути викликана невпевненютю 
виробниюв у тривалому ycnixoei Ух продукцГУ на ринку.

1снуе ще ряд ш ш их метод1в цшоутворення, але при ви- 
користанш будь-якого з них у подальшому цш а коригуетъ- 
ся, використовуеться ряд знижок i доплат до цши (за опла
ту готакою , величину придбаноУ партГУ товару, доставку, 
сезонн1 знижки, супутш послуги та шше).

Практично ф!рми встановлюють не oKpeMi цш и на то
вар, а використовують цшу систему цш, щоб продавати 
весь асортимент своУх товар1в, враховувати попит на рУз- 
них, територ1ально вщдалених ринках.
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Всередиш системи щ н можна видшити таю ти пи  моди» 
ф ж о в ан и х  щ н:

1) mepumopicuibui цти (територ!альне щноутворення за- 
лежить вщ розм щ ення населения на територп; в деяких 
випадках щна буде пор!вняно вищою для р1зних покупщв з 
метою покриття додаткових транспортних витрат);

2) цти 3i знижками (встановлюються за обсяг покупки, 
за виконання певних функцш  пщприемствами сфери o6iry, 
за виконання певних функцш по складуванню i збершанню 
продукци, сезонн1 знижки);

3) цти стимулювання покупок (ф1рми в деяких випад
ках, з метою привернення уваги до шших товар!В, можуть 
знижувати щни на даний товар);

4) птъгов1 цти (застосовують, коли ф1рма реал1зуе това- 
ри за дею лькома щнами, хоч це i не вщображае пропорцш- 
ну р1зницю у витратах);

5) цти на uoei товары (при щноутворенш використову- 
ють два методи):

S  «зняття BepmxiB на ринку» -  на товари встановлюються 
велию щни для одержания високих прибутюв, пот1м ць 
ни повшьно знижуються i привертають увагу покупщв;

S  «проникнення на ринок» -  встановлюються низью щни 
на HOBi товари для привернення уваги велико! юлькосп 
покупщв i завоювання переважно!' части ни ринку).

Ринков1 умови господарювання вимагають впорядкуван- 
ня системи щноутворення. Вона повинна вщповщати зако
нам ринковоУ економжи.

Досвщ  держав з розвиненою економжою свщчить, що 
стратепя щноутворення в умовах ринку може грунтуватися 
на трьох факторах -  на витратах, попит! i конкуренцп.

Пщприемствам у цих умовах надаш широю можливосп у 
формуванн! щн на товари, послуги тощо. У статп 23 Закону 
«Про пщприемство в Украип» зазначено, що шдприемство 
реал!зуе свою продукцйо, майно за щнами i тарифами, що 
встановлюються самостшно або на догов1рнш ocHOBi.

Проте цивийзований ринок -  це регульований ринок, де 
найважлившшм об’ектом регулювання е саме щни. Держава 
повинна брати безпосередню участь у процесах щноутворен
ня, лише слщ правильно вибрати методи такоУ участь Вона 
повинна контролювати i регулювати цши на стратепчно важ- 
nmi товари, пщгримувати виробниюв, яю продукують низь- 
корентабельну, але необхщну споживачам продукцйо через 
систему державних дотащи i субсидш.
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Також держава повинна безпосередньо через вщповщш 
органи контролю вати цши на продукщю  пщ приемств- 
монополкгпв, запоб1гати встановленню д ем т н го в и х  цш як 
засобу витюнення конкурентов з ринку.

Важливою проблемою для пщприемств у галуз1 цшоут- 
ворення е встановлення обгрунтованих ставок податку на 
додану вартють, акцизного збору та мита, е видами не- 
прямих податк1в. податки спричиняють р1зке зростання 
цши на продукщю i тим самим знижують п конкуренте- 
спроможнють. Пщприемства опиняються у вкрай  невигщ- 
ному становищ г

У ринковш eKOHOMiui зростае потреба в експертних 
ощ нках впливу цш на розвиток пщприемств, галузей, на 
прискорення науково-техшчного прогресу.

I, нарештц пщприемства повинш встановлювати цши на 
товари, виходячи 13 поставлено!* мети цшоутворення. Вра- 
ховуючи те, якоУ мети хоче досягти продавець у результат! 
виробництва i продажу конкретного товару, вш обирае i 
обгрунтовуе свою цшову стратепю .

Прикпади

Приклад I. Калькуляция соб!вартост1 одиниц|* продукцн пщ
приемства представлена в таблиц! 100.

Табпиця 100
Статп' калькуляци Сума, грн.

1 . Вартють основних i допом1жних матер1ал1в (за мжу- 
сом зворотних в!дход!в) 93,6
2 . Купован! нап!вфабрикати 73,5
3. Паливо i енерпя на технололчн! цт\ 58,2
4. Заробта плата основних виробничих робйниюв 29,5
5. Заробйна плата допом1жних виробничих робггниюв 2,3
6 . Вщрахування на соц1альн! заходи 3,1
7. Загальновиробнич! витрати Г 76,9
8. АдмЫстративн! витрати 33,8
9 .1нш1 виробнич! витрати 0,8
10. Всього виробнича co6i вартють
11. Витрати на збут 5,3
12. Повна со&варлсть
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PieeHb рентабельное-!! запланований у po3Mipi 18%. Обчислити 
вильну вщпускну цшу з ПДВ та суму ПДВ, що пщлягае сплал до 
бюджету.

Р о зв ’язування.
В основ! вщпускноТ цжи лежить со&вартгстъ продукци.
Спочатку обчислюемо варлсть мате^апьних затрат у соб1вар- 

тост1 продукци (М3) i повну соб'1варлсть (Сл):

М3 = 93,6 + 73,5 + 52,8 = 225,3 грн.

У даному розрахунку витрати на матер1альы ресурси не врахо- 
вують ПДВ, сплаченого постачальникам цих pecypcie, осктьки цей 
податок у витрати виробництва не включаетъея.

Сп = 225,3 + 29,5 + 2,3 + 3.1 + 76,9 + 33,8 + 0,8 + 5,3 = 377,0 грн.

При запланованому piBHi рентабельное^ по вщношенню до со- 
б|'вартост!’ виробу можемо визначити гуртову ц!ну пщприемства 
(Цгурт), яка вщповщае втьнм вщпускнм ц\н\ (Цвв):

Цгурт-Цвв = 377 1,18 = 444,86 грн.

При ставц ПДВ = 20% сума цього податку становитиме:

ПДВ = 444,86 0,2 = 88,97 грн.

мТ<вд втьна вщпускна цжа з ПДВ (ЦВвпдв) дор1внюватиме:

ЦввПДВ ~ 444,86 + 88,97 = 533,83 грн.

Сума ПДВ, що сплачуеться виробником продукци до бюджету, 
дорвнюе р1зниц1 м1ж сумою податку, одержаного вщ покупця про
дукци, i сумою податку, сплаченого постачальникам матер!альних 
ресурсю. ПДВ, сплачений постачальникам, дор1внюе:

ПДВпост = 225,3 ■ 0,2 = 45,06 грн.

Звщси, до бюджету виробником продукци буде сплачено подат
ку на додану вартгсть в cyMi 88,97 -  45,06 = 43,91 грн.

П рикл ад  2. Пальто з натурального хутра мае повну сойвар- 
лсть 1000 грн. Р!вень рентабельное!! даного виробу 33%. Надбав
ка за високу якгсть i вщповщнгсть м1жнародним стандартам -  15%. 
Ставка акцизного збору 30%. Торговельна надбавка -  12% до вть- 
ноТ вщпускноТ Ц1ни з ПДВ.

Розрахувати роздр1бну цжу пальта.
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Р о зв ’язування.
Вйпьна вщпускна цжа продукцн включае акцизний 36ip i надбав

ку (Надб):

Цвв =  Цгурт +  АЗ +  Надб.

Цгурт = 1000 • 1,33 = 1330 грн;

Надб = 1330 • 0,15 = 199,5 грн;
АЗ = (1330 +199,5) ■ 0,3 = 458,85 грн.

Вйпьна вщпускна цжа дор1внюс:

Цвв = 1330 +199,5 + 458,85 = 1988,35 грн.

Вйпьна вщпускна цжа з ПДВ дор1внюе:

Цввпдв = 1988,35 1,2 = 2386,02 грн.

Р о зд а н а  цжа включае, кр|'м Цввпдв. торговельну надбавку i 
дор1внюе:

Цроздр = Цввпдв +Надбторг = 2386,02 + 2386,02 0,12 =
= 2386,02 + 286,32 = 2672,34 грн.

П риклад 3. Визначити прибуток виробника вщ продажу оди- 
тц\ виробу, якщо його повна со&вартгсть 5,7 грн.; регульована 
роздр1бна цжа виробу з ПДВ -  10 грн., торговельна знижка, вста- 
новлена державою, 5%; ставка акцизного збору -  16%.

Р о зв ’язування.
Регульован1 цжи включають торговельну знижку, ПДВ, акциз

ний 36 ip , соб|’вартгсть продукцн i прибуток виробника.
Торговельна знижка (Зторг) е валовим доходом пщприемства 

Toprien i i обчислюетъся:

ЗТОрг = Ю • 0,05 = 0,5 грн.

Регул ьована гуртова цжа з ПДВ (Цр.гурт.пдв). тобто регул ьована 
роздр1бна цжа за вирахуванням торговельноТ знижки, становитъ:

Цр. гурт, пдв —  ̂9 0,5 — 9,5 грн.

Сума ПДВ, що пщлягае сплап до бюджету з продажу виробу 
виробником продукцн, дор1внюе:

9,5 16,67% 
100%

= 1,58 грн.

(ПДВ береться в po3Mipi 16,67% вщ продажно! цжи виробу, що 
включае ПДВ).
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Регульована гуртова цша без ПДВ (Цр. ^рт) дор|'внюе:

9,5-1,58 = 7,92 грн;
АЗ = 7,92 0,16 = 1,27 грн;
Цр.гурт = 7,92-1,27 = 6,65 грн.

Прибуток виробника продукцн -  це pi3ниця м1ж гуртовою цшою 
виробу Ьйого повною соб1варлстю:

П = 6 ,65 -5 ,7  = 0,95 грн.

1*ентабельнють виробу становить:

0,95
5,7

100% = 16,6%.

= I Задач! дня розв’язку

Зад ача 230. Роздрбна цша виробу 350 грн. Структура роз- 
др1бноТ цши наведена в таблиц! 101 (в %).

Таблиця 101

Елементи ц1ни
Вар1анти задач!

1 II III
Co6iBapiicTb виробу 55 50 52
Прибуток 10 10 12
ПДВ 20 20 20
Акцизний 36ip 5 8 6
Витрати i прибуток збутових орган'1зацш 4 5 5
Витрати i прибуток торпвельних оргатзацш 6 7 5
ВСЬОГО 100 100 100

Встановити гуртову цшу пщприемства i промисловосп'.
Зад ача 231. Виробнича co6iBapTicrb верстата 5 тис. грн. Ви- 

трати по реал'1зацн за piK склали 3216 грн. Прибуток запланований 
в po3Mipi 6%; р1чний план реал1заци верстат1в -  1000 шт. Визначи- 
ти планову гуртову цшу верстата.

З ад ача 232. Визначити гуртову цшу машини, якщо ведомо, що 
затрати на o c h o b h I матер1али становлять 650 грн., на куповаы на- 
твфабрикати -  95 грн. Повернет реал|'зован1‘ вщходи становлять
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25 грн. Трудомгстюсть виготовлення машини 200 н-год. Середнм 
розряд робггниюв III. Загальновиробнич1 витрати 180%, а адмшкгг 
ративн1 -  80%. Р1чна сума витрат на збут складае 1300 грн. при 
реап1зацн за р!к 60 машин. Рентабельшсть запланована в po3Mipi 
17%.

Зад ача 233. За pin пщприемством реал1зовано 40 тис. кухон- 
них комбайн!в. Виробнича соб1вартють комбайна 180 грн. Р\чи\ 
витрати по реал1заци становлять 2010 грн. Прибуток повинен ста- 
новити 10% вщ повноТ соб1вартост1 реал1зовано!' продукцй. Визна- 
чити гуртову ц1ну пщприемства кухонного комбайна.

Зад ача 234. Визначити роздр1бну цжу на вирб, якщо вщомо, 
що виробнича соб1варлсть виробу 38,5 грн., витрати на збут -  8%, 
планова рентабельнгсть -  19%, ПДВ -  20%, нацжка збутових орга- 
н1зацж -  3%, нацжка торговельних орган1зац|'й -  3,5%.

Задача 235. На завод1 в порядку кооперування виготовляю- 
ться корпуси редуктора. На одну деталь витрачаеться 55 кг чавуну 
по Ц1Н1 680 грн./т. Вщходи становлять 15%, вони реал1зуються по 
100 грн./т. Корпуси проходять обробку в двох цехах -  ливарному 
i мехашчному. Основна заробпжа плата на вир1б в ливарному цеху 
8 грн., а в механ1чному -  3,3 грн. Загальновиробнич1 витрати в ли
варному цеху -  250%, в мехаычному -  180%; адмжютративн1 -  
80%; витрати на збут -  3%. Плановий р1вень рентабельное^ виро
бу -  26%. Визначити гуртову цжу одного корпуса.

Задача 236. Встановити гуртову цжу колжчатого вала. «Чор- 
нова» вага штамповано'!' заготовки 45 кг, чиста вага колжчатого 
вала 35,4 кг. Цжа штамповано! заготовки 226 грн., цша 1 т вщ- 
ход1в 800 грн. Основна заробггна плата складае 3,56 грн., за- 
гальновиробнич1 витрати по кошторису -  150%; адмшютративн1 -  
110%; витрати на збут -  5%. Планова рентабельнють виробу 
становить 17%.

Задача 237. Встановити туртову цжу пщприемства та рента- 
бел bHicrb виробу на кожному пщприемсга, що випускають однако- 
ву продукщю, якщо середня рентабельжеть виробу в галуз1 стано
вить 18%. Вихщж даж -  в таблиц 102.

Таблиця 102

ГПдприемство 1 2 3 4

Повна co6iBapTicrb виробу, грн. 54 51 49 50

Р1чна програма, тис. шт./рж 1.5 5,2 11 ,0 12 ,6

Зад ача 238. Пщприемству для забезпечення самофжансу- 
вання в поточному м1сяц1 слщ добитись одержания прибутку на 
piBHi 40 тис. грн. Встановлено, що досягти такого прибутку можна 
при забезпеченн1 обсягу продажу продукци'. що е не меншим 12 тис. шт. 
за мгсяць. Визначпъ, яка цжа закладена в розрахунки, якщо 
поспйж витрати на даний обсяг продажу дор!внюють 2,5 тис. грн., 
а сума змжних витрат -  24 тис. грн.
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Задача 239. Пщприемство зазнало витрат на куповаш мате- 
|Нй1 и•§II ресурси в розрахунку на одиницю продукцн в cyMi 480 грн., 
н тму числ1 ПДВ -  80 грн. (20% в’щ ТхньоТ цши без ПДВ).

Ниграти на виробництво за економ1чними елементами на оди- 
ницн) продукцн становлять:

MmepianbHi витрати 400 грн. (без ПДВ);
ниграти на оплату праф 163 грн.;
пщрахування на соц1альн1 заходи 87 грн.;
амортизафя основних фонд1в 32 грн.;
шил витрати 39 грн.
Псього повна соб|'вартгсть 721 грн.
Р1вень рентабельности заданий в po3Mipi 25%.

Встановити втьну вщпускну цшу на продукц1ю з врахуванням
ПДВ.

Задача 240. Встановлено регульовану роздр!бну цшу на ви- 
pi6 з ПДВ в po3Mipi 90 грн. Торговельна знижка, яка встановлюеться 
державою, становить 6%; ставка акцизного збору 57,5%; co6ieap- 
псть виробу -  10,5 грн. Визначити регульовану гуртову цшу пщ- 
нриемства.

Зад ача 241. Повна соб1вартгсть телев1зора (пщакцизного то
вару) становить 800 грн.; постачальникам за матеральш ресурси 
при виготовленн1 телев!зора сплачено ПДВ в cyMi 156 грн., р1вень 
рентабельное^ телев1зора -  30%; надбавка до гуртово'Г цши за 
орган1зац1ю програм телебачення -  20%; ставка акцизного збору -  
20% до втьноТ в'щпускноТ ц'ши; торговельна надбавка -  25% до 
втьноТ вщпускноТ цши з ПДВ. Визначити роздр1бну цшу на телевь 
зор з врахуванням спещ'альноТ надбавки.

Зад ача 242. Митна вартють партп пщакцизних товаре у 
2000 шт. дор|’внюе 5000 долар1в США. Вв1зне мито становить 
25%, митн'| збори -  0,2% до митноТ вартость Ставка акциз
ного збору дор!внюе 40%. На день подання (20.07.2002 р.) ван- 
тажноТ митноТ декларацп курс НБУ за один долар США становив 
5,32 грн. Встановити вв1зну цшу одиниц1 1мпортного пщакцизного 
товару.

Тести дня самоконтролю

1- Ц та  товару -  це:
а) сукупшсть витрат на його виробництво i збут;
б) юльюсть грошей, яка сплачуеться за одиницю товару;
в) грошовий етвалент вартост1 товару;
г) встановлеш державою напрями облйну товару на rponii.
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2. Рацюнальне використання обмежених pecypciB, 
оновлення асортименту продукцн, впровадження на- 
прямюв НТП -  це прояв функци цши:

а) регулюючоУ; г) стимулюючоТ;
б) облжово?; в) розподшьчоь
в) анаштичнсн;

3. Поняття «цжоутворення» визначаеться як:
а) визначення витрат на виробництво продукцн та Yx nopie- 

няння з аналопчними показниками конкуренте;
б) затвердження державою uiH на певш товари i тариф1в на 

послуги;
в) встановлення сшввщношення м1ж окремими елементами в 

шш окремого товару;
г) обгрунтування, затвердження та перегляд цш i тариф1в.

4. Основними ц'тями функцюнування пщприемства 
на ринку, вщ яких залежить виб1р методу цшоутворен- 
ня, е:

а) лщерство у зниженш витрат;
б) диференшащя;
в) виживання на ринку;
г) максимi3au,ix прибутку;
д) фокусування виробництва i вузька спещал1защя;
е) лщерство на ринку;
е) лщерство в якосп продукцн.

5. Залежно вщ особливостей процесу кутвлнпродажу 
та сфери економжи цши подшяютъся на:

а) ринковц
б) свгговг,
в) гуртовц
г) фжсоваш;
д) закушвельш;

е) розподшьчц 
с) кошторисш;
ж) вшьш;
з) тарифи на послуги.

6. Закутвельж цши -  це Taxi, за якими:
а) rypTOBi покупщ купують продукц1ю великими партшми у 

виробнишв;
б) сшьськогосподарсью виробники продають свою продукшю 

переробним, торговельним та шшим пщприемствам;
в) 1ноземн1 партнери купують комплектуюч1 вироби у В1тчиз- 

няних виробниюв;
г) заготовляють вторсировину, продукти зв1роферм, рибних 

господарств.
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7. Цжи, як\ використовують для визначення вартосл 
нового буд!вництва, переоснащения i розширення т'д- 
приемства, називаються:

в) регупьоваш;
8. Придбання пут1вки на лггнш вщпочинок i оздоров

ления у санаторш зджснюеться за:
а) роздр!бними цшами;
б) державними регульованими цшами;
в) тарифами на платш послуги;
г) дoгoвipними цшами;
д) вшьними щнами.
9. За способом встановлення цжи подтяються на№
а) державш; д) вшьш;
б) промисловц е) ступеневц
в) догов1рш; е) вв1зш.
г) престижш;

10. Розм|"р державних фшсованих цж визначаеться;
а) сшввщношенням попшу i пропозишУ на ринку;
б) умовами договору М1Ж покупцем i виробником;
в) р1внем рентабельности виробництва продукшУ в певних гапузях;
г) умовами ввозу продукшУ з-за кордону.
11. IliMiTHi цжи встановлюються на:
а) продукщю переробних галузей, виходячи i3 закушвельних 

шн на сшьськогосподарську сировину;
б) 1мпортну продукщю, виходячи i3 цш на вггчизняш товари- 

аналоги;
в) сершну продукщю, виходячи i3 стадш освоения УТ виробництва;
г) нову продукцво, виходячи i3 граничнодопустимого Ух р1вня.
12. До складу гуртовоУ (вщпускноУ) цжи пщприемства 

входять:
а) соб1вартють продукщУ;
б) величина прибутку;
в) постачальницько-збутова нацшка;
г) податок на додану вартгсть;
д) надбавка за яюсть;
е) акцизний 36ip.
13. Податок на додану варлсть встановлюеться за:
а) процентом до повних витрат на виробництво продукци;
б) единою ставкою (процентною надбавкою) до цш;

а) вщпускш;
б) rypTOBi;

г) кошторисш;
д) роздр!бш.



а в) шдивщуальними ставками для кожного товару;
г) нормою прибутку на один вир1б.
14. Яюцо гуртова цша товару враховус транспорт! ви- 

трати на його доставку покупцев!, то вона називасться:
а) вшьна; б) регул ьована; в) «франко»; г) догов1рна.

15. Роздр!бна цша товару може включати:
а) гуртову цшу промисловостц г) спещальну надбавку за якклъ;
б) митну вартють; д) акцизний 36ip.
в) торговельну надбавку;

16. На ринкове цшоутворення впливають чинники:
а) конкуренщя виробниюв;
б) територ1альне розмщення потенцшних покупшв;
в) сшввщношення попиту i пропозици;
г) наявнють взаемодоповнюючих товар1в;
д) державне регулювання цш;
е) кушвельна спроможшсть грошей;
е) в1кова характеристика сегмента ринку.

17. Отримання цтьово! норми прибутку як мету цшоут- 
ворення передбачас визначення цши товару за формулою:

а )  Ц = Взм+^Впос-т ; в)Ц = ВзМ + В"0СТ̂ П- ^ ;

б) Ц = п ш 1 - ^ В-м- ; г) Ц = Взм + Впост + i b L .

18. Пропорцшне цшоутворення передбачас:
а) оцшку споживчого ефекту вщ продукцн;
б) встановлення низьких щн з над1ею «виграти» контракт;
в) сезонш знижки на продукщю;
г) ouiHKy i з1ставлення цши з цшами конкурент!в.

19. До модифшованих цш можна вщнести:
а) цши 3i знижками; д) територ1альш;
б) nuibroBi цши; е) проникнення на ринок;'
в) одноразов!; е) ринковг
г) диференцшоваш;

20. Стратепя ринкового цшоутворення фунтусться на 
таких чинниках:

а) обсяг, яюсть, прибутковгсть;
б) конкурентн!сть, р1зноманггшсть, зютавнють;
в) витрати, попит, конкуренщя;
г) регулювання, анал1з, контроль.
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Т е  м а 15
Ф1НАНСОВО- 
ЕКОНОМ1ЧН1 
РЕЗУЛЬТАТИ  
Й ЕФ ЕКТИВШ СТЬ  
Д1ЯЛЬНОСТ1
п щ п р и е м с т в А

Питания для теоретично! тдготовки

□  Суть i основн1 завдання фшансовоУ д1яльносп 
шдприемства.

□  Форми фшансовоУ д1яльносп.
□  Методи оргашзацп фшансовоУ д1яльносп шд

приемства.
□  Баланс шдприемства, його структура.
□  Дохщ шдприемства, чинники, що впливають на 

його величину.
□  Загальна схема формування фшансових резуль

тате шдприемства.
□  Поняття i види прибутку шдприемства.
□  Poзпoдiл прибутку шдприемства.
□  Показники оцшки фшансового стану шдприем- 

ства:
□  а) показники лжвщносп;
□  б) показники платоспроможносп;
□  в) показники прибутковосп;
□  г) показники ефективносп використання актив ie.
□  Суть i характеристика загальноУ ефективносп 

д1яльност1 шдприемства.
□  Показники ефективносп виробництва.
□  Резерви i чинники шдвгацення ефективносп ви- 

робництва.
□  Со^альна ефектившсть д1яльносп суб’екпв 

господарювання.
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• “ » Ю1ЮЧ0В1 ТЕРМ1НИ I поняття
• фшансова д1яльнгсть
• внутр'шше фмансування
• зовышне фтансування
• кредит
• оренда 
•л1зинг
• ф1 нансовий план (бюджет)
• баланс пщприемства
• актив 
• пасив 
•дохщ
• чистий дохщ
•валовий (балансовий) прибу- 

ток
•операцтний прибуток

•прибуток вщ звичайноТ д1я- 
льносп

• надзвичайний прибуток 
•чистий прибуток
• ретвестований прибуток
• функци прибутку 
•джерела формування при

бутку
• рентабельнють
• лжвщнгсть
• платоспроможнгсть
• ефективнгсть виробництва 
•показники ефективносл ви

робництва
• соц1апьна ефективнгсть

Основн1 теоретично-розрахунков! 
положення теми

Суть фшансово! д1яльност1 пщприемства по- 
лягае у виникненш грошових вщносин, 
пов’язаних з неперервним кругооб1гом кош- 
т’|в у формах витрачання pecypcie, одержан
ия доход1в, lx використання, а також 13 при
воду вщносин з постачальниками, покупця- 
ми продукцн, пращвниками пщприемства, 
державними органами та !н.

► виб1р форм фтансування та Тх опти- 
мальне стиввщношення;

► Bn6ip структури капталу пщприем- 
ства, напрямюв його використання;

► збалансування надходжень i видат- 
юв плапжних засоб1в пщприемства у 
чаа;

► забезпечення своечасносп роз- 
рахунмв;

► пщтримання необхщноУ лжвщносп.

OCHOBHI
ЗАВДАННЯ
ФИНАНСОВО!
Д1ЯЛЬНОСТ1
пщ присмства :
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Ф шансування подшяеться на euympituue i зовтгине за- 
лежно вщ джерел конгпв.

Важливими формами фшансування пщприемств е  к р е 
дит (грошовий i майновий), випуск цшних nanepie (а к ц ш  i 
облиацш ). Спещальними формами довгострокового Креди- 
тування е оренда  i мзинг (оперативний i фшансовий).

Ф ш ансова д1яльнють пщприемства може бути оргащ зо- 
вана такими методами:

• комерцшний розрахунок;
• неприбуткова д1яльнють:
• кошторисне фшансування.
Вщмшнють м\ж окремими методами полягае у схем! ор- 

гашзацп фшансовоУ д1яльносп, тобто у встановленщ  взае- 
мозалеж ноеп м\ж фшансовими результатами i дж ередам и 
Ух формування (див. тему «Ф шансово-кредитш i н ем атер ь  
альш ресурси пщприемства»).

Основним методом фшансовоУ д1яльност! витупае ко
мерцшний розрахунок, який засновуеться на таких п р и н 
ципах:

S  поена господарська та юридична в1докремлен гстъ 
(випливае з вимоги чггкоУ визначеносп щ одо прав 
власноеп на фшансов1 ресурси, встановлення опти- 
мальних напрям1в Ух розм щ ення та вщ повщ альноеп 
за використання залучених pecypciB);

S  самоокуптстъ (означае повне покриття витрат за  ра- 
хунок отримання доход1в);

S  прибутковгсть (отримаш доходи мають не тальки по- 
крити витрати, а й сформувати прибуток);

S  самофтансування (передбачае покриття витрат на 
розвиток виробництва за рахунок отриманого прибут- 
ку та залучених кредитав, яю також погашаю ться за 
рахунок прибутку);

S  фшансова в1дпов1далътстъ (пщприемство несе повну 
вщповщ альшсть за фшансов1 результата своеУ д^яль- 
носта).

Комерцшний розрахунок е рацюнальним i високоефек- 
тивним методом фшансовоУ д!яльноста, вш  нацшюе пщ при
емство на пошук достатш х i дешевих фшансових ресурсов, 
рацюнальне Ух розмвдення, мш1м1защю витрат i максим1за- 
цно доход!в та прибутку. Комерцшний розрахунок прита- 
манний ринковш  економвд, саме вш, а не ринков! в1дц0си- 
ни caMi по co6i сприяють високоефективному господарю- 
ванню.
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Неприбуткова Д1яльш сть -  специф5чною ознакою 
формування фшансових pecypcie е те, що досить часто воно 
здшснюеться за рахунок спонсорських та шших надходжень, 
насамперед вщ засновник!в. Цей метод оргаш зацн фшансо- 
во1 д1яльност! не передбачае принципу прибутковостк Го- 
ловна мета функцюнування неприбуткового пщприемства -  
забезпечення певних потреб сусптьства, а не отриман- 
ня прибутку. На таких засадах можуть здш сню вати свою 
д1яльнють установи сощальноУ сфери та пщприемства му- 
нщипального господарства.

Кошторисне фшансування полягас у забезпеченш ви- 
трат за рахунок зовшшнього фшансування за двома на- 
прямами: з бюджету i з централ 1зованих фонд1в корпоратив- 
них об’еднань.

Установи, що фшансуються з бюджету на основ! коштори- 
су, називаюгься бюджетними. На внутршньому кошторисно- 
му фшансуванш перебувають вщокремлеш пщроздши пщ- 
приемств i оргашзацш, як правило, сощального призначення.

Зрозумшо, що переважна 
бшышсть пщприемств мате- 
piarbHoro виробництва здшс- 
нюють свою фшансову д1яль- 
Hicrb за методом комерцт- 
ного розрахунку.

1нструментом управлшня 
фшансами пщприемства е 
фшансовий план. Основна 
мета складання фшансового 
плану (бюджету) пщприем
ства -  узгодження доход1в i3 
витратами у плановому пе- 
рю дь Цей план е пщсумко- 

вим i одним i3 найважливииих ро зд ш в б 1знес-плану пщ 
приемства. Вш  включае:

• прогнозы дат щодо обсяглв реалюаци продукци (обчис- 
люються на основ! прогноз1в продажу i використовуються 
для розрахунку потреби в обладнанш, чисельносп пращв- 
ниюв i т. iH.);

• баланс грошовых надходжень i витрат  (документ, на 
основ! якого визначаеться сума к о п т в ,  необхщ на для реа- 
л!заци пщприемницького проекту в часовому po3pi3i; е 
засобом перев1рки синхронное^ надходжень i витрат кош-
Tie);

Кошторисне фшансування
ЗДШСНЮСТЬСЯ

за такими принципами:

=» планов1сть;
^ цтьовий характер видте- 

них кошив;
^ вид’тення кошпв незалеж

но в'|д фактичних показниюв 
д1яльносп установи;

^ пщзвггн'гсть.
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• таблицю doxodie i витрат  (характеризуе формування 
прибутку пщприемства в чаЫ);

• баланс актшгв i nacueie тдприемства (дае змогу о ц ь  
нити, як\ суми вкладеш в активи i за рахунок яких пасив!в 
пщприемець фшансуватиме створення цих актив1в);

• визначення точки беззбиткобостг (вона показуе ту ве
личину обсягу випуску продукцп, за яко\' досягаеться само- 
окупн1сть виробництва, при дальшому нароицуванш обсяпв 
випуску пщприемство одержуватиме прибутки).

Ф ш ансовий план складаеться на кожний поточний рж з 
поквартальним видшенням двох роздЫ в: надходжень i ви- 
трат (платеж^в).

Головним елементом фшансового плану е балансу тобто 
детал!зована репрезентащя фшансового стану пщприемства 
на конкретний момент часу.

Баланс складаеться з двох частин: активу i пасиву. В ак- 
m m i балансу вщображаеться все те, чим волод1е пщприем- 
ство на момент складання балансу. П аст  показуе джерела 
формування i нагромадження кашталу.

В У крапп з 1 с1чня 2000 р. введено в дто  нову форму ба
лансу пщприемства. Вона вщповщае м!жнародним стандар
там здш снення бухгалтерського обл1ку суб’ектами госпо- 
дарювання.

За новою формою в баланс! видитяють таю роздали:
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Сгнввщношення м\ж окремими трупами актив1в i паси- 
Bie балансу мае важливе значения для оцшки фшансового 
стану пщприемства.

У ринкових умовах метою функцюнування будь-якого 
пцщриемства е виготовлення i реал1защя продукцн для задо- 
волення ринкових потреб та одержания певноУ сумм доходу.

Згщ но з Нацю нальними стандартами бухгалтерського 
облж у в У крапп (стандарт 3).

Дохщ (виручка) вщ реалйзацн продукцм 
(Tosapis, роб1т, послуг) визначений як за- 
гальний дохщ (виручка) вщ реал1зацп про- 
дукцп, товарйв, робгг або послуг (виручка 
вщ реал|'зацн про дукцп), тобто без вираху- 
вання наданих знижок, повернення прода- 
них Tosapis та податк1в з продажу (податку 
на додану вартють, акцизного збору тощо).
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Основними чшниками, що впливають на величину ви
ручки вщ реал1зацн продукцй, е обсяг виробництва про- 
цукцп, и асортимент, яюсть, рктмчшсть робота пщпри- 
гмства та iH.

11роте загальний дохщ ще не характеризуе ефективносп 
ииробничо-господарсько1 д1яльност! пщприемства. Загалъ- 
па схема формування фмансових резулътат1в тдприем- 
ппва  вщповщно до дш чих нормативних документе може 
бути представлена:

Податок на додану вартють вщображае суму податку на 
додану вартють, включену до складу доходу (виручки) вщ 
реал1зацп продукцй.

Акнизний зб!р -  платники акцизного збору вщобража- 
ють суму, яка врахована у склад1 доходу (виручки) вщ реа- 
л1зацп продукцй*.
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Imiii вирахування з доходу вщображають надаш знижки, 
повернення товар1в та шпй суми, що пщлягають вираху- 
ванню з доходу.

Прибуток -  це частина чистого доходу, що 
залишаеться шдприемству теля вщшкоду- 
вання B C ix  витрат, пов’язаних з виробни- 
цтвом, реал1зац1ею продукцм та шшими ви
дами Д1ЯЛЬНОСТ1.

В умовах ринку прибуток е джерелом ycix фшансових 
pecypciB пщприемства. Величина прибутку характеризуе 
фшансов! результата робота пщприемства та визначае його 
фшансовий стан.

Розр1зняють так1 найважлив1нл види прибутку:
1. Валовий (балансовий) прибуток -  розраховуеться як 

р1зниця М1Ж чистим доходом вщ реал1зацп продукци i co6i- 
вартютю реал1зовано1 продукци.

Валовий прибуток може бути зменшений на величину 
супутшх платеж!в:

S  податок на майно;
S  податок з власниюв транспортних 3aco6ie;
S  плата за землю;
S  утримання дошкшьних зающщв тощо.
2. Операцшний прибуток -  це балансовий прибуток, 

скоригований на р1зницю шших операцшних доход!в та 
операцшних витрат.

Inuii операцш м  доходи  вщображають сум и вщ опера- 
ШЙноУ д1яльносп пiдпpиeмcтвa, кр1м доходу (виручки) вщ 
реал1зацп продукци, а саме:

S  дохщ вщ оренди майна;
S  дохщ вщ операцшних курсових р1зниць;
S  доходи вщ реагнзацп оборотних актив1в (xpiM фшан- 

сових швестицш);
S  вщшкодування paHime списаних актив1в тощо.
О перацш м  витрати  включають:
S  адмшгстративм витрати (загальногосподарсью ви

трати, пов’язаж з управлшням та обслуговуванням 
пщприемства);

S  витрати на збут  (витрати на утримання пщрозднпв, 
що займаються збутом продукци, на рекламу, достав
ку продукци споживачам тощо);

S  intui onepatfiimi витрати (соб1вартють реал1зованих 
виробничих 3anaciB, сумшвш (безнадшш) борги та
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втрати вщ знещнення запаЫв, втрати вщ  операцшних 
курсових р1зниць5 eKOHOMiHHi санкцй', вщрахування 
на забезпечення таких операцш них витрат, а також 
yci шип витрати, що виникають у npoqeci операщйноУ 
д1яльност1 пщприемства (кр1м витрат, що включаю- 
ться до coGiBapTocri продукцй).

3. Прибуток вщ звичайноУ д^яльносп -  це операцшний 
ирибуток, скоригований на величину фшансових та шших 
доход!в i фш ансових та шших витрат.

До фшансових та imiiHx доход1в належать:
S  дохщ  вщ швестицш в iHmi пщприемства;
S  дивщенди;
S  вщсотки та iHmi доходи вщ фшансових швестицш; o r
S  дохщ  вщ неоперацшних курсових р1зниць та iH.
До фшансових та шш их витрат належать:
S  сплата вщ сопав на позиковий каштал;
S  втрати вщ ущнки фшансових швестицш та необорот- 

них актив1в;
S  iHmi втрати i витрати, не пов’язаш з операцшною д ь

ЯЛЬШСТЮ.
Саме цей скоригований прибуток е прибутком до оподат- 

кування (оподатковуваним прибутком).
В особливих випадках прибуток вщ звичайноУ д!яльносп 

т е л я  оподаткування коригуеться на суму оподаткованого 
надзвичайного прибутку, який може мати мгсце внаслщок 
надзвичайноУ поди (стихш ш лиха, пожеж1, TexHoreHHi ава- 
pi'i тощо або Taxi поди, якг не повторюватимуться перюдич- 
но або в кожному наступному nepiofli).

4. Чистий прибуток -  це прибуток, що надходить у розпо- 
рядження пщприемства пюля сплати податку на прибуток.

Чистий прибуток пшприемства використовуеться у 
двох напрямах:

1. Фонд нагромадження (решвестований прибуток) -  
створення резервного фонду, фонду розвитку виробництва, 
!нвестицшноУ потреби.

2. Фонд споживання — виплати власникам, акцюнерам, 
мaтepiaльнi заохочення персоналу за результатами робота, 
вирш ення сощальних проблем.

Отже, прибуток будь-якого пщприемства формуеться за 
рахунок таких джерел:

а) Прибуток вгд реал1зацп продукцй (виконання робгг, 
надання послуг); iHaKme цей прибуток називають прибут
ком вщ операщйноУ д5яльноеп, тобто такоУ, яка вщобра-
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жае основну мету юнування пщприемства на ринку та 
профгпъ д1яльностп

Прибуток eid реал1заци визначаеться як р1зниця м1ж ви- 
ручкою вщ реал1защ? продукщУ (без врахування податку на 
додану варт1сть i акцизного збору) та повною соб1варт1стю 
продукцп.

б) Прибуток eid продажу майна включае прибуток вщ 
продажу матер1альних (основних фощцв) i нематер1альних 
актив!в, цш них nanepie шш их пщприемств тощо; визнача
еться як р 1зниця м1ж щною продажу та балансовою (залиш- 
ковою) варт1стю об’екта, який продаеться.

в) Прибуток eid позареалгзацтних операцт -  це прибу
ток вщ спшьно? д1яльност! пщприемств, проценти за при- 
дбаними акщями, облжащями та шшими цшними паперами, 
штрафи, що сплачуються шшими пщприемствами за пору- 
шення догов!рних зобов’язань, доходи вщ володшня борго- 
вими зобов’язаннями, роялтк

Ф шансовий стан пщприемства можна оцшити за допо- 
могою групи показните:

• лжвщ ностц
• платоспроможностц
• прибутковостц
• ефективносп використання актив1в.
Показники niKeidtiocmi характеризують здатш стъ ф1рми 

виконувати cboi поточш (короткостроков!) зобов’язання за 
рахунок поточних актив1в.

К оефадент загально! лж вщ ноеп  (Кл заг) (коефщ!ент по- 
криття) -  це вщношення поточних актив1в (Апог) до поточ
них зобов’язань (Зпот):

К л.заг
А̂пот
з̂пот
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Цей результат сш ввщ носиться з одиницею i показуе, 
скобки грошових одиниць поточних актив1в припадае на 
одну грошову одиницю поточних зобов’язань.

При Кл заг <  2 вважаеться, що платоспроможнють пщпри- 
смства невисока й icHye певний фшансовий ризик.

При Кл заг > 3 може виникнути сумшв у еф ективносп ви- 
користання поточних актив1в.

Сшввщ нош ення 2:1 вважаеться нормальним, але для де- 
яких сфер б1знесу воно може коливатись вщ 1,2 до 2,5.

Коефщ1ент термшовоУ лжвщ ност! ( К лтерм) -  це вщно- 
шення актив1в високо!* лж вщ н осп  (АЛ1КВ) до поточних зобо
в’язань:

Х Г  ^ Л 1КВ
^ л .т е р м

^пот
Коефщ 1ент абсолютно! лж вщ носп  ( К лабс) характеризуе- 

ться вщношенням грошових часоСНв та короткострокових 
шнних nanepie (Г, Цп) до поточних зобов’язань:

К л.абс
Г , Ц П

Значения цього коефщ1ента е достатшм, якщо вш  пере- 
вищуе 0,2-0,25.

Показники платоспроможности П латоспром ож ш сть 
пщ прием ства — це здатшсть виконувати cboi коротко- та 
довгостроков1 зобов’язання за рахунок власних актив1в. Цей 
показник вим1рюе р1вень фшансового ризику, тобто ймов^р- 
н1сть банкрутства пщприемства.

К оефвдент платоспроможност1 (фшансово! стабш ьносп) 
(Кп/с) обчислюеться:

К п/ с = ^ * Ю 0 % ;
^заг

де Квл -  власний кагптал (статутний фонд), грн.;
Ззаг -  загальш зобов’язання пщприемства (зобов’язання 

власникам, акцюнерам та зовш ш ш  зобов’язання), грн.
К оеф вдент заборгованосп (Кзаборг) визначаеться:

К заб орг
— 1 _  хвл

де З30вн -  зовш ш ш  зобов’язання пщприемства, грн.



Нормалъним вважаеться значения показника 0,5.
Показники прибутковоспй характеризують ефектив- 

Hicrb використання ecix вид1в pecypcie, як! забезпечили 
одержания певного загального доходу.

Прибутков\стъ твестицт у  фгрму (Ц ) можна визначи- 
ти як вщношення прибутку т е л я  сплати податюв (Пр) до 
загально*1 сумм ш вести цш (I):

Пр
П , = - Н - - 100%.

1 /
Чим вищим е прибуток на швестований капггал, тим 

краще працюе шдприемство. Р1вень прибутковост! швести- 
цш мае бути не меншим, ш ж  дохщнють альтернативних 
кашталовкладень з в1дпов!дним ступенем ризику (придбан- 
ня цшних nanepie тощо).

KpiM того, обчислюеться:
S  коефщ1ент прибутковосп власного кашталу

ПК.ВЛ = - 100%;

■S коефщ1ент прибутковост актив1в (Паи);

П акт =  - ^ - Ю 0 % ;
^заг

де Пчист -  чистий прибуток пщприемства, грн.;
Азаг -  загальна сума актив1в шдприемства, грн.
Якщо останнш коефщ1ент е меншим за процентну став

ку по довгострокових кредитах, то фшансовий стан пщпрй 
емства е незадовшьним.

Показником прибутковост! е також рентабельшсть.

Рентабельшсть -  це вщносний показник, 
що характеризуе р1вень ефективностй (до- 
х1дност|) роботи шдприемства.

Розр1зняють:
1. Рентабельшсть окремих eudie продукцй (Pt):

Ц  - С
Р: =-=2------- ■ 100%;

Ci
де Ц , Ci -  вщповщ но цш а i повна соб!варт1сть /-го виро- 
бу, грн.
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2. Рентабелътстъ продукцп (PJ характеризуе ефектив- 
нють витрат на и виробництво та збут i обчислюеться:

р  =  £ |р е а л  . 1 ( Ю %
П ^

'- 'р е а л

де СРсал -  повна co6iBapTicTb реал!зовано1 продукцп, грн.
3. Рентабельтсть виробнщтва, яка може бути загаль- 

ною (Рв заг) i розрахунковою (Рв розр)* Ui величини обчислю- 
ються за формулами:

) — ^бал .
в.заг. ri ri

*^сер * \ ю з

Э — ^ ч и с т
в.розр. j_  С

° с е р .  ° н о з .

100%;

• 100%.

Гранищ рентабельное!! не встановлюються, а основными 
чинникамы тдвтцення реитабелъност! можуть бути:

а) при ощнц1 рентабельное^ виробництва:
S  pjcT прибутку;
S  зменшення вартост1 основних виробничих фоцщв та 

залишюв нормованих оборотних засоб1в;
б) при ouiHui рентабельное^ окремих вщцв продукцп:
S  зниження соб1вартост1 вироб1в.
Показники ефективност! використання актив1в харак

тер и зу ю т оборотн1сть фжсованих актсвдв: фондовщдача, 
оборотнють Bcix актив1в, оборотшетъ матер1альних pecypcie.

Оборотнють основних засоб1в (Ою) обчислюеться як 
стввщ нош ення м1ж обсягом реал1зацп ( В реал) та фжсова- 
ними i нематер1альними активами (Аф|КС):

О03

р
D  реал 

А̂фжс

Цей показник показуе, сктьки грошових одиниць про
дукцп реал1зовано на одну грошову одиницю основних за- 
co6iB (фондовщцачу).

Оборотнють актив1в (Оа) обчислюеться:

О а • 100%. 
А̂заг
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Чим вищим € значения цього показника, тим краще 
використовуються основш i оборотн1 фонди шдприемства.

Ефективжсть виробництва -  це узагальнене 
i повне вщображення мнцевих результат!в 
викориотання 3aco6iB, предмете пращ i ро- 
бочоТ сили на шдприемств! за певний про- 
М1жок часу. Загальну економ1'чну ефектив- 
Н1сть виробництва ще називають загальною 
продуктивжстю виробничо! систем и.

Загальна методологш визпаченпя економ1чно1 ефектив- 
Hocri полягае у вщношенш результату виробництва до за- 
трачених pecypciB (витрат), тобто одержаного економ1чного 
ефекту до витрат на його досягнення.

Розр1зняютъ результат самого процесу виробництва, 
який може виступати у форм1 чистоТ продукцн тдприемст- 
ва, прибутку, i тнцевий народногосподарський результат  
роботи шдприемства, який, кр1м обсяпв виготовлено!* 
продукцн, враховуе п споживну вартшть, значимють для 
суспшьства.

Проблема пщвшцення ефективност! виробництва поля
гае в забезпеченш максимально можливого результату на 
кожну одиницю затрачених трудових, матер1альних i фь  
нансових pecypciB. Тому Kpum epicM  ефективност! вироб
ництва в макроеконом1чному масштаб! е зростаппя продук- 
mueuocmi суспшъног пращ

Кшьк!сне вираження цього критер1ю вщображаеться че
рез систему показиитв екопомгчпоХ ефективност! вироб
ництва.

Ця система мстить таю групи показниюв:

I. Узагальнююч# показники економ1чноТ ефективност/ ви
робництва (р|'вень задоволення потреб ринку, виробництво про- 
дукци на одиницю витрат pecypciB, витрати на одиницю товарноТ 
продукцн', прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельнгсть 
виробництва, народногосподарський ефект в’щ використання оди- 
ниц1 продукцп).

II. Показники ефективностi використання жив о# лрац/ (тру- 
домсткють одиниц1 продукцп, вщносне вивтьнення прац'|вник‘|в, 
темпи росту продуктивное^ прац|, частка приросту продукцп за 
рахунок росту продуктивное^ прац1, коеф1ц1ент ефективносл вико-
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ристания робочого часу, економ‘1я фонду оплати працЬ випуск про
дукций на 1 грн. фонду оплати npaqi).

III. Показники ефективност/ використання основных ви- 
робничих фонд/в (фондовщдача основних фонд'1в, фондомют- 
кютъ продукцп, рентабельнють основних фонд1в, фондовщдача 
активно! частини основних фонд1в).

IV. Показники ефективност# використання материальных 
ресурсов (MaTepianoMicTKiCTb продукцп, матера л ов’щдача, коефн 
ц1ент використання найважлив1ших вид1в сировини i матер1ал1в, 
витрати палива i енерги на 1 грн. чистоТ продукцп, економгя мате- 
р1альних витрат, коефМент вилучення корисних компонента |'з 
сировини).

V. Показники ефективност/ використання финансовых 
кошт'ш (коеф'|Ц1*ент оборотное^ об1гових кошта, тривалгсть одно
го обороту нормованих оборотних кошта, вщносне вивтьнення 
об1гових кошта, питом1 капггаловкладення, каппаловкладення на 
одиницю введених потужностей, рентабельн'ють 1нвестиц'|й, строк 
окупносл 1нвестиц'|й).

VI. Показники якост ‘1 продукцп' (економ|чний ефект вщ полт- 
шення якосп продукцп, частка продукцп, яка вщпов’щае кращим 
c b It o b h m  i впчизняним зразкам, тощо).

Пщ резервами тдвищення економгчноХ ефективностi 
виробництва розум!ють невикористаш можливост1 збить- 
шення випуску продукцп в розрахунку на одиницю сукуп- 
них витрат завдяки бшьш рацюнальному використанню 
yeix вщцв pecypciB пщприемства.

Основы! чинники тдвищення ефективност! виробни
цтва — це пщвищення його техшчного р1вня, вдосконален- 
ня управлшня, оргашзаци виробництва i пращ, змша обсягу 
i структури виробництва, полтшення якостг природних pe
cypciB та шип.

Економ1Чна ефектившеть д1яльносп пщприемства без- 
посередньо пов’язана i3 соц!алъною ефективтстю  щеТ дь  
яльностц оскшьки результата роботи пщприемства е базою  
для виршення цшого ряду сощальних проблем. Сощальну 
ефектившеть слщ розглядати як на piBHi окремо взятого 
пщприемства (локальна ефектившеть), так i на загально- 
державному чи мунщипальному р1внях. Визначення р1вня 
сощально1 ефективност! повинно охоплювати Ti заходи, 
як\ пщдаються кшьюсному вим1рюванню, а також Ti, яю 
не пщдаються прямому кшьюсному вираженню.



Приклади

П риклад 1. BiflOMi таю дан1 про роботу пщприемства у зва
ному перюдг випущено продукцп на суму 240 000 грн. загальною 
соб1вартютю 182 тис. грн.; залишки готово!' продукцп на складах на 
початок року становили 20 тис. грн., а на юнець року вони зменши- 
лись на 9% ; протягом року було реал1зовано продукцп пщсобного 
господарства на суму 18 тис. грн. при соб1вартосп 15,8 тис. грн.; 
одержано грошових коптив у вигляд1 сплачених ш трафе за пору- 
шення догов'|рноТ дисциптни на суму 3,8 тис. грн.; мали м1сце збит- 
ки вщ жших позареал1зацмних операми на суму 3,95 тис. грн.; по
гашен! проценти за банювський кредит в cyMi 2,2 тис. грн.; погаше
на заборговангсть за енергоносн в cyMi 8,3 тис. грн.; прибуток опо- 
датковувався за ставкою 30%.

Розрахувати величину фонду споживання i фонду нагромадження 
пщприемства, якщо вони формуються у сп!вв'|дношенн1 3:1.

Р о зв ’язування.
Д ля обчислення прибутку вщ реал!зацн продукцп визначимо 

обсяг реал1зовано1 протягом року продукцп:

240 + (20 -  20 * 0,91) = 240 + \  8 = 241,8 тис. грн.

Соб|'варлсть становитъ 75,8%  в обсяз‘| випущено!' продукцп 
(1 8 2  Л
I -1 0 0 %  I, тому co6iBap“ricTb реал!зованоТ продукцп дор1внюе:

241,8 ■ 0,758 = 183,28 тис. грн.;

Преал. = 241,8 - 183,28 = 58,52 тис. грн.

Прибуток вщ ЫшоТ реал1заци становитъ:

П1нш. = 1 8 -1 5 ,8  = 2,2 тис. грн.

Позареал1зацмний прибуток дорвнюе:

Ппозареал = 3 .8 -3 .9 5  = -0,15 тис. грн. 

Балансовий прибуток пщприемства обчислимо:

□бал ~ 58,52 + 2,2 -  0,15 = 60,57 тис. грн.

Чистий прибуток дор!внюе:

60,57 • 0,7 = 42,40 тис. грн.
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:t цього прибутку сппачено проценти за кредит i погашено за
пор! ппанють за енергоносн: 42,40 -  2,2 -  8,3 = 31,9 тис. г р н -  ця 
< умн прибутку пщлягае розподту на тдприемствк

3 1 ,9 :4  = 7,975 тис. грн. -  ф онд нагромадження;
7,975 ■ 3 = 23,925 тис. грн. -  фонд споживання.

П р и к л а д  2. Розрахувати показники рентабельное^ по пекар- 
н1 за даними таблиц! 102.

Таблищ 102

Показники
Р|ЧНИЙ
обсяг

реал|’заци, т

Повна
co6iBapTicTb
виробу, грн.

Вщпускна 
14!на, грн.

Вага
виробу, кг

X r i6
пшеничний 70 0,63 0,75 0,9

Хл!б
ЖИТНМ 62 0,49 0,55 1,0

Батон
киТвський 35 0,43 0,50 0,5

Булка
украТнська 10 0,23 0,30 0,2

Середньор»чна варл'сть основних виробничих фонде 145 тис. грн. 
i нормованих оборотних засоб|‘в 20,5 тис. грн.

Р о з в ’я з у в а н н я . За наведеними даними можна обчислити 
рентабельнють окремих виро&в, рентабельнють продукци i загапь- 
ну рентабельнють виробництва.

Рентабельнють окремих вироб1в обчислюемо:

Pi = 4-151.100;
С;

Р vnilхл1б пшен.
= 017 5 _ 0 16 3  100 = 1 до 4 % .

0,63

РХлв*итн« = -100 = 12,24%;
0,49

РбаТОн = ° ' ^ 4з'43 • ЮО = 16,28%; 

Рбулка = ^ 2|̂ 3 • 100 = 30,43%.
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Д ля обчислення рентабельное^ продукцп' пекары слщ розра- 
хувати виручку в!д реал|'зацн продукцп (Вреал.) i co6iBapTicrb реал'н 
зованоТ продукцп (С реал.):

^реал. 0,75
70000

0,9
+ 0 ,55-62000 + 0,50

35 000 
0,5

+0,3 • - °— °°-  = 0,75 • 77777,78 + 62 000 + 0,50 • 70 000 +
0,2

+0,3 ■ 50 000 = 58333,33 + 34100,0 + 35000,0 +15000,0 = 

= 142 433,33 грн.;.

Среал. = 0.63 • 77777,78 = 0,49 • 62 000 + 0,43 • 70 000 + 0,23 х 

х 50 000 = 49000,0 + 30380,0 + 30100,0 +115000,0 = 120 980,0 грк

Прибуток в’щ реал4заци продукцп становить:

Преал.= Вреал ~Среал = 142 433,33- 120980 21453,33 грн.

Рентабельнгсть продукцп:

р = Цреап . ш %  = 21_453,33 = 17 73о/о
Cpe^ 120 980,0

Загальна рентабельнють виробництва:

_ Пбал, П,'реал. 214 53,33

с̂ер. + $’ноз. °сер, 
214 53,33

165000

S ™  + Shos. 145 000 + 20 500 

100 = 12,96%.

-100 =

Приклад 3. Визначпъ i проанал1зуйте р|'вень прибутковосп 
ф1рми, якщо загальний обсяг Ывестицм у ф1рму склав 3,6 млн грн.; 
прибуток вщ реал1зацп -  850 тис. грн., позареал1зацмний прибуток -  
240 тис. грн. Сума податюв становила 320 тис. грн. Процент за дер- 
жавними обл1гац1ями -  11%, а процентна ставка за довгостроковими 
кредитами -  16%; середньогалузевий р1вень прибутковосл -  20,4%. 
Сума актив1в ф|'рми за балансом становить 4,5 млн грн.

Р о зв ’язування.
За даними задач! можемо обчислити прибутков1сгь |'нвестицм у 

ф1рму та прибутковють актив!в:

П Г У .  (0 .8 5 ,0 .2 4 )-<хзг Ц77
1 / 3,6 3.6

Ивень прибутковосл жвестицм е доситъ високим. Пор1вняння 
прибутковосл даних жвестиц1й з Ух дохщнютю при альтернативно

356



му микористанн1 кагнталу (наприклад, кутвля державних обл1гац1й, 
tint длюгь 11% прибутковосл) свщчить на корпеть Ывестування у 
ф !рму

Чкщо пор1вняти р|'вень прибутковосл з анапопчними по
им тикам и по галуз! (20,4%), то можна стверджувати, що прибутко- 
Ысн, вкладень у дану ф1рму на 0,9% (2 1 ,3 -2 0 ,4 ) е вищою, и\ж у 
шредньому по галузк

Пакт = ~ Р" СТ = — -  ■ 100 = 17,1%.
К Азаг 4,5

Розрахований коефЩ|‘ент прибутковосл актив|‘в ф1рми е на 1,1% 
(17,1 -1 6 ,0 )  вищим, н\ж процентна ставка по довгострокових кре
дитах. Фмансовий стан ф1рми е задовтьним.

Задач! дня розв’язку

Задача 243. На основ! вихщних даних обчислити обсяг ревизо
вано!* продукцн, н соб!вартють i суму прибутку. Залишок готово! 
продукцн на склада товарш вщвантажених, але не оплачених i то- 
BapiB на 36epiraHHi у покупав на початок року склав 850 тис. грн., 
по соб1вартосл -  710 тис. грн. Випуск товарноТ продукцн в плано
вому nepiofli 26 580 тис. грн., по соб1вартосл -  20 870 тис. грн. 
Залишок готово!* продукцн* на склад* i товар!в вщвантажених, 
але не оплачених на юнець року -  750 тис. грн., по co6iBapTocri -  
620 тис. грн.

Задача 244. На плановий перюд п'щприемством передбачене 
таке завдання з реап1зацп продукцн (таблиця 103).

Таблиця 103

ВирЮ Цш а за 
одиницю, грн.

Co6iBapTicTb 
виробу, грн.

План реал1зацн за вар1антами

i II III IV

А 225 200 10 000 105 000 10 200 10 250

Б 300 265 5000 55 000 5600 5800

В 470 405 9000 81 000 8500 8200

Вщ реал1заци продукцн пщеобного стьського господарства пщ- 
приемства плануеться одержати 15 тис. грн., прибутку вщ реал1за- 
цн вироб1в широкого вжитку i3 вщходю виробництва -  40 тис. грн. 
У  плановому роц'| буде оплачено у Держбюджет податку на суму 
300 тис. грн., а також погашено проценти за кредит в cyMi 11 тис. грн. 
Визначити суму прибутку вщ реал1зацн продукцн, балансового 
прибутку, а також того, що пщлягае розподшу на пщприемств1.
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З а д а ч а  245- Розрахувати показники рентабельносл по пщ- 
приемсгву за даними таблиц! 104.

Таблищ 104
Показники

О бсяг випуску продукци, натур, один. 12 000

Гуртова ц!на за одиницю продукци, грн. 24

Co6iBapTicTb одиниц! продукцГ|, грн. 20

Прибуток вщ  реал|‘заци продукци пщеобного господар- 
ств а ,грн . 40 00

Збитки вщ  позареал!зац!йних операц!й, грн. 20 00

Середньор!чна варлстъ, грн.:

-  основних фонд!в 122 000

-  нормованих оборотних 3aco6iB 38 000

Ставка податку на прибуток, % 30

Задача 246. Визначити балансовий прибуток i показник за- 
гальноТ рентабельное^ виробництва за даними таблиц! 105.

Таблищ 105
Показники Сума, тис. грн.

Обсяг ревизовано! продукци 4 9 0

Повна соб‘1варт!сть реатзованоТ продукци 350

Прибуток в!д реал!зацп !ншоТ продукц!| 100

1нш! позареал!зац!йн! доходи 1,25

Позареал!зац!йн! збитки 5 ,0 0

Середньор|'чна варлстъ:

-  основних фонд!в 88 0

-  нормованих оборотних засоб!в 180

Задача 247. Виробнича со&варлсть фрезерного верстата за 
звппий piK склала 9000 грн. Витрати по реал!зацн верстата станов- 
лять 5% виробничоТ со&вартосп. В!дпускна ц’|на верстата 11 800 грн. 
За рахунок замши деяких деталей (високолегованих сталей серед- 
ньолегованими) передбачаеться в плановому роц'| зменшити вироб- 
ничу соб!варт!сть на 2,1%. Визначити зм!ну рентабельное^ вироб- 
ництва фрезерного верстата.

Задача 248. Пщприемство спец'|ал!зуеться на виробницта виро- 
6ie А. Визначити р!вень рентабельное^ виробу i показники рента-
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rmiiuiocTi виробництва, яюцо план випуску готових вироб!в 7200 шт., 
шиши coOieap-ricTb виробу -  86 грн., гуртова цша -  110 грн., серед- 
нм>1>1чна варлсть виробничих фонд1в -  1650 тис. грн. Прибуток 
Шдмриемства оподатковуетъся за ставкою 30%.

З а д а ч а  249. Всгановити величину фонду споживання пщпри- 
I мства за такими даними:

-  пщприемством одержаний прибуток в1д реап1зацм продукци в 
cyMi 220 тис. грн.;

-  продано основних фонд1в, що не були зад1ян у виробницта, 
нн суму 20 тис. грн.;

-  сплачено штраф1в тш им пщприемствам за порушення тер- 
MiHiB поставок продукци в cyMi 4,6 тис. грн.;

-  сплачено податок за податковою ставкою 30%;
-  сплачено проценти за банмвський кредит в cyMi 5,8 тис. грн.;
-  фонд нагромадження пщприемства становить 67,5 тис. грн.
З а д а ч а  250. На 31.12.2001 року ф1рма мала на розрахунко-

вому рахунку 37 тис. грн. Вартють грошових кошлв у каа 3,5 тис. грн. 
Варлсть основних фoндiв становила 405 тис. грн., у тому числ1 
нараховано амортизацн на суму 2,37 тис. грн. Нематер1альн активи 
оцЫювались у 10,5 тис. грн. Вартють виробничих запаав 15 тис. грн., 
а готово'! продукци -  6,5 тис. грн. Дебггорська заборговангсть ста
новила 2,0 тис. грн., а кредиторська -  17,6 тис. грн. Заборговангсть 
акцюнерам по виплал дивщенлв 1,2 тис. грн. Внески власниюв ф|р- 
ми -  365 тис. грн., а сума нерозподтеного прибутку -  89,83 тис. грн. 
Скласти баланс ф1рми на юнець 2001 року.

З а д а ч а  251. В таблиц! 106 представлено опрощений баланс 
ф1рми на 1.01.2002 року. За даними балансу обчислпъ показники 
оцшки фЫансового стану ф1рми.

Таблиця 106
Актив Пасив

1. OcHOBHi фоцди 220,0 1. Внески власниюв 194,0

2. Нематер1альн активи 10,0
2. Нерозподшений прибу
ток ф1рми 70,0

3 . 1нше майно 3,2 3. Амортизации суми 3,4
4. Гротов! кошти на 
рахунку i в Kaci 25,5

4. Довгострокова креди
торська заборговангсть 17,5

5. Ц \ и и \ папери 17,2 5. О б л1’гаци 4,6
6. Дебяорська заборго
вангсть
7. Виробнич1 запаси
8. Виплати майбутнЬс пе- 
pioflie
9. Готова продукц1я

3.4
8.5

1,0
4,7

6. Заборговангсть пращв- 
никам по з а р о б е й  плал 4,0

В С Ь О ГО  АКТИВ1В 293,5 В С Ь О ГО  ПАСИВ1В 293,5
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З а д а ч а  252. Проанал*1зуйте р’юень прибутковосл ф1рми, якщо 
загальний обсяг Ывестицш у ф1рму склав 1,2 млн грн.; сума одер- 
жаного за pin прибутку 320 тис. грн., в тому числ1 нараховано подат- 
ку в cyMi 90 тис. грн. Сума актив1в ф|рми 1,65 млн грн. Процент за 
державними обл‘|гац1ями -  10%, а процента ставка за довгостро- 
ковими кредитами -  20%.

Тести дня самоконтролю

1. Фшансова д1яльшсть пщприсмства -  це:
а) здшснення регулярних виплат до бюджету та шших цшьо- 

даих фонд1в;
б) заходи, спрямоваш на збшьшення доходу п1дприемства;
в) rpomoei вщносини, пов’язаш з o6iroM коигпв пщприсмства;
г) витрачання грошових коитв на придбання pecypcie вироб- 

ництва;
д) вщносини, що регулюють розм1ри матер1альноУ винагороди 

пращвниюв пщприсмства;
е) визначення po3Mipie необхдаих 1нвестищй.

2. Завдання фшансовоУ д1яльност! пщприсмства по- 
лягають у такому:

а) виб1р форм фшансування та шдтримка Тх оптимального 
сшввщношення;

б) виб!р швестора;
в) забезпечення оптимального cniBBiĵ HomeHHB м1ж викорис- 

товуваними формами i системами оплати пращ;
г) виб1р структури кашталу пщприсмства;
д) збалансування у naci надходжень i видатмв пщприсмства;
е) забезпечення свосчасносп розрахунюв.

3. Формами фшансування пщприемств с:
а) грошовий кредит;
б) бартер Hi onepaixii;
в) майновий кредит;
г) заборговакпсть пращвникам пщприсмства по заробггнШ 

платц
д) випуск акцш;
е) придбання облиацш державно! позики;
с) л1зинг.
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4. Комерцшний розрахунок як метод оргашзацп ф ‘\- 
IIHHCOBOI д1яльност1 пщприемства засновуеться на таких 
принципах:

;i) плановгсть;
6) шдзвйгшсть;
н) повна господарська та юридична вщокремленють;
| ) самоокупшсть;
д) самофшансування;
е) фшансова вцгповщальшсть; 
с) прибутковють.
5. Фшансовий план пщприемства складаеться для;
а) розробки фшансовоГ стратеги пщприемства;
б) прогнозування чисельносп працюючих на перспективу;
в) узгодження доход1в i3 витратами у плановому перюдц
г) визначення прогнозно!* сумм податмв, що мають бути опла

чен! в плановому рощ;
д) удосконалення галузевоТ структури виробництва.
6. У фшансовому план! пщприемства повинж бути 

вщображенк
а) прогнозы даш щодо можливост! використання нових тех

нологий в плановому рощ;
б) прогнозы даы щодо обсяпв реал1зацй продукцп;
в) баланс грошових надходжень i витрат;
г) таблиця доход1в i витрат;
д) баланс аюттав i пасив1в;
е) визначення точки беззбитковостц
с) граничш витрати на виготовлення продукщ‘1.
7. Точка беззбитковосл вщображае:
а) величину обсягу продукцп, при якш продуктившсть ресур- 

cie е максимальною,
б) обсяг реал1защ! продукцп, при якому витрати е мммальними;
в) сшввщношення м \ж  постШними i змшними витратами;
г) обсяг випуску продукщ!*, при якому досягасться самоокуп

шсть виробництва;
д) величину обсягу продукцп, понад який шдприемство одер- 

жуватиме прибутки.
8. Найважлившим елементом фшансового плану пщ

приемства е:
а) прогноз впровадження шновацш на плановий перюд;
б) баланс грошових надходжень i витрат;
в) баланс актив1в i пасив^в;
г) план оптим!заци витрат;
д) таблиця доход1в i витрат.

361



9. Документ, що репрезентуе фшансовий стан гндпри- 
смства на конкретний момент часу, мае назву:

а) календарний план-графж; г) план грошових потоюв;
б) оперативний план; д) баланс.
в) таблиця доход1в i витрат;

10. Витрати майбутжх перюд1в вщображаються у:
а) активi балансу; г) деклараци доходов;
б) пасив1 балансу; д) податковш накладнш;
в) б1знес-плаш гадприемства; е) титульному списку.

11. Дохщ пщприемства -  це:
а) виручка вщ реал1зацн продукшУ за мшусом податку на до- 

дану варт1сть та акцизного збору;
б) виручка вщ реал1зацн продукцн та доход1в вщ продажу 

цшних nanepiB;
в) загальний дохщ вщ реал1зацн продукщУ, товар1в, po6iT, по- 

слуг без вирахування знижок, повернення товар1в та податюв з 
продажу;

г) загальний дохщ вщ реалУзащУ продукцн та позареал!зацш- 
них операщй;

д) загальний дохщ вщ реал1зацп продукцн за м1нусом витрат 
на виробництво i реал1*зашю продукщУ.

12. Величина виручки вщ реал1зацн продукцн зале- 
жить вщ:

а) чисельносп зайнятих в основному виробництвц
б) кшькосп постачальниюв сировинно-матер1альних ресур-

ciB;
в) обсягу виробництва продукщУ;
г) асортименту продукщУ;
д) якосп продукцн;
е) ритмичности роботи гндприсмсгва;
е) попшу на продукщю.

13. Чистой дохщ пщприемства визначаеться як:
а) сума загальнош доходу та податку на додану варт1сть;
б) р1зниця м1ж виручкою вщ реал1защУ продукшУ i податком 

на додану варткть, акцизным збором та шшими вирахуваннями з 
доходу;

в) сума виручки вщ реал1защУ продукщУ та державноУ дотащУ 
пщприемству;

г) р1зниця м!ж загальним доходом та витратами на виробницт
во та реал1защю продукщУ;

д) сума доходу гадприемства та державних субсидш.
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14. Прибуток тдприемства -  це:
а) частина загального доходу пщприемства за минусом витрат 

мм ниробництво i реашзащю продукци;
(>) р1зниця мхж виручкою вщ реал1заци продукци та виробни- 

чою соб1вартютю продукт!';
и) частина чистого доходу, що залишаеться гпдприемству nic- 

imi тдшкодування витрат на виробництво i реатзащю продукци 
i ;i iiiuii види д1яльностц

г) сума частини загального доходу тдприемства та доход1в 
шд фшансових операщй тдприемства;

д) р1зниця загального доходу тдприемства та податюв з про
дажу.

15. Валовий прибуток п1дприемства в окремих випад- 
ках може бути зменшений на величину:

а) податку на прибуток;
б) акцизного збору;
в) податку на майно;
г) податку з власншав транспортних засоб1в;
д) плати за землю.
16. Операцмна д1яльмсть пщприемства -  це:
а) основна д1яльшсть тдприемства, що вщображае пpoфiль 

його роботи;
б) д1яльшсть пщприемства, пов’язана з випуском та реашза- 

щею продукци;
в) д1яльшсть, пов’язана з функц1ями оператора на фондовому 

ринку;
г) операцп з цшними паперами пщприемства;
д) операщ!* з необоротними активами та 1нвестищйними ре

сурсами тдприемства.
17. Операцшш доходи включають:
а) виручку вщ реайзаци продукци;
б) дохщ вщ оренди майна;
в) дохщ вщ операщйних курсових р1зниць;
г) дохщ вщ реал1защ1 оборотних актив1в;
д) дивщенди;
е) вщсотки та mini доходи вщ фшансових 1нвестицш.
18. Операцтний прибуток пщприемства визначаеться як:
а) балансовий прибуток, скоригований на р1зницю фшансових 

доход1в i фшансових витрат;
б) балансовий прибуток, скоригований на р1зницю шших опе

ращйних доход1в та операшйних витрат;
в) прибуток вщ операщйно! д1яльносгп;
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г) р!зниця м\ж валовим ггрибутком та операцшними витратами;
д) операцшним доходом та витратами на виробництво i peani- 

защю продукцп.
19. 3 перелйчених виберггь Ti витрати, ям належать до 

операцшних:
а) зароб1тна плата управлшського персоналу шдприемства;
б) зароб1тна плата основних робтшюв;
в) витрати на рекламу;
г) штрафи, сплачеш за порушення саштарних норм;
д) варт1сть сировини i матер!ал1в на виробництво продукщ1*;
е) транспорты! витрати на доставку продукцп споживачам.
20. Прибуток В1Д звичайно! д1яльносп -  це операцш- 

НИй прибуток, скоригований на величину:
а) ф1нансових та шших доход1в i ф!нансових та шших витрат;
б) надзвичайного прибутку;
в) сплачених акщонерам дивщенд!в;
г) сплачених в!дсотк1в на позиковий каштал;
д) податку на прибуток.
21. Прибуток, який надходить у розпорядження пщ- 

приемства п1сля оплати податку на прибуток, назива- 
еться:

а) звичайним; г) чистим;
б) операцшним; д) валовим.
в) балансовим;
22. Прибуток, який залишаеться на п1дприемств1 июля 

оплати податку на прибуток, розподтяетъся на:
а) фонд споживання;
б) фонд нагромадження;
в) фонд розвитку виробництва;
г) фонд сощальноТ допомоги;
д) фонд матер1ального заохочення пращвниюв.
23. Виплати власникам шдприемства та акцюнерам за 

придбаними акц1ями зд1йснюються \з:

а) сощального фонду;
б) ре1нвестищйного фонду;
в) фонду споживання;
г) фонду розвитку виробництва;
д) фонду нагромадження.
24. Джерелами формування прибутку будь-якого пщ- 

присмства о:
а) прибуток в\л реал1зацп продукщУ;
б) прибуток в\д продажу майна;
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в) прибуток  вщ  п родаж у нем атер1альних актив1в;
г) прибуток вщ позареал1зацшних операщй;
д) проценти за реал1зованими акщями.

25. У ринкових умовах господарювання прибуток шд- 
приемства виконуе таю функцй:

а) е показником ефективносп виробництва;
б) € джерелом оплати пращ пращвниюв шдприемства;
в) е джерелом самофшансування i розвитку шдприемства;
г) е осн овою  ш н овац ш н и х  piuieHb ш дпри ем ства;
д) е джерелом виплати винагороди власникам пщприсмства та 

акцюнерам;
е) е джерелом оплати поставок товарно-матер1альних щн-

26. Р1вень фшансового ризику, тобто ймов'фжсть бан- 
крутства шдприемства, можна встановити за показни- 
ками:

а) фшансово? стабшьностт;
б) заборгованосп;
в) прибутковосп;
г) платоспроможносл;
д) термшово? лшвщносп;
е) абсолютно? л1квщносп.

27. Показники прибутковосп характеризують:
а) швидк1сть обороту обшових конгпв;
б) ефективнють використання ycix вид1в pecypcie;
в) фшансову незалежнють вщ зовшшшх джерел;
г) незалежнють шдприемства вщ довгострокових зобов’я- 

зань;
д) достатшсть o6iroBHX контв для погашения борпв протягом 

року.

28. Загальну рентабельжсть виробництва можна об- 
числити за формулою:

ностей.

г )Р в.заг =  5 Пбалан

заг •реал

• 100%;
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29. Критер1см шдвищення ефективност! виробництва 
в макроеконом1чному масштаб! с:

а) зниження обсяпв споживання матер1альних благ;
б) збшьшення обсягу виробництва продукци основними галу- 

зями;
в) зростання продуктивное!! суспшьноУ працц
г) збшьшення чисельносп зайнятих у матер1альному вироб- 

ництвг,
д) пщвищення якосп продукщь
30. До узагальнюючих показниюв економ1чноТ ефек- 

тивност! виробництва можна вщнести:
а) фондовщцачу;
б) рентабельшеть виробництва;
в) матер^аломюткгсть продукци;
г) pieeHb задоволення потреб ринку;
д) питому вагу сертифжованоУ продукци;
е) коефвдент оборотности обшових кошпв.



I e м a 16
ЗОВН1Ш НЬОЕКОНОМ 1ЧНА
Д1ЯЛЬН1СТЬ
ш д п р и е м с т в д

Питания для теоретично'! пщготовки

□  Суть i законодавче регулювання зовшшньоеко- 
HOMiMHoi* д1яльносл шдприсмств в Укра1ш.

□  Види зовшшньоеконом1чно1 д1ялъносп пццтри- 
емства.

□  Чинники, що гальмують розвиток зовшшньо- 
економiMHoi д1яльнос'п шдприемства.

□  Принципи здшснення зовшшньоеконом1чно1 
д1яльносгп пщприемства.

□  Зовшшньоторговельна дальшсть шдприемства.
□  OcHOBHi та cynyrHi операцн зовшшньоторго- 

вельноУ д1яльность
□  Пошук та BH6ip шоземного партнера.
□  Змют зовшшньоеконом1чно1 угоди (контракту).
□  Форми розрахушав при здшсненш зовшшньо- 

торговельних операцш, Ух особливосп.
□  Стратепя зовшшньоеконом1чноУ д1яльност1 

пщприемства.

8-» КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
• зовн1шньоеконом1чна ^яльнгсть
• види зовн1шньоеконом1чно1 

д1яльност1
• принципи зовн1'шньоеконом1ч- 

ноУ flinnbHOCTi
• зовн1шньоторговельна д1яльнклъ 
•основн1 операцн зовнкиньотор-

говельноУ д!яльносп 
•cynyTHi операцн зовн1шньотор- 

говельноУ д1яльносн
• 1ноземний партнер (контрагент)

• зовн'1шньоеконом1чний конт
ракт

•3Micr контракту
• форс-мажор 
•арбгграж
•банювський переказ
• iHKaco 
•акредитив
• вщкритий рахунок 
•стратепя зовн1шньоеконом1ч-

ноУ д1яльносп
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Основы  тео р ети ч ж  положения тем и

Зовш ш ньоеконом 1чна д 'тл ьж сть ш д п р и е м - 
ства -  одна i3 сф е р  його господарськоУ Д1я- 
льност!, пов’язана i3 виходом на зовш ш ш  
ринки та функцю нуванням на них, створен- 
ням спш ьних пщ прием ств, здш сненням  ва- 
лю тно-ф ш ансових та кредитних операцш .

Згщно i3 Законом УкраУни «Про пщприемства в УкраУш» 
пщприемства мають право самостшно здшснювати зовшш- 
ньоекономхчну д1яльнють, яка е частиною зовшшньоеконо- 
м1чно1 д1яльност! Укра!ни i регулюеться законами УкраУни.

Bci суб’екти зовшшньоеконом1чноУ д1яльжхлч мають pie- 
Hi права щодо будь-яких и вщцв незалежно вщ форми влас- 
ho cti та шших ознак июля державно! реестрацп Ух як учас- 
ник1в 30BHiuiHb0eK0H0Mi4H0i д1яльност1.

Вщповщно до Закону УкраУни «Про зовшшньоеконом1чну 
д1яльнють» до такого виду д1яльност1 належать:

• експорт та iMnopT TOBapie, каппилив та робочо! сили;
• надання послуг шоземним суб’ектам господарськоУ Д1я- 

льносп, у тому числи виробничих, транспортно-експедицш- 
них, страхових, консультацшних, маркетингових, експорг- 
них, посередницьких, агентських, консигнацшних, управлш- 
ських та ш.;

•наукова, науково-техшчна, науково-виробнича, вироб- 
нича, навчальна та шша кооперащя з 1ноземними суб’екта- 
ми господарськоУ д!яльноеп;

•м1жнародш фшансов1 операцй’ та операцп з цшними 
паперами;

• кредитш та розрахунков1 операцГУ м1ж с у б ’ектам и зов- 
н1ШНьоеконом1чноУ д!яльносп та ш оземними су б ’ектами 
господарськоУ д1яльносп;

•створення башавських, кредитних та страхових уста- 
нов на територи УкраУни та за УУ межами;

• епшьна пщприемницька д1яльн1сть, що охоплюе ство
рення спшьних пщприемств pi3HHX вид1в i форм, проведен
ия спшьних господарських операцш та епшьне володшня 
майном як на територи УкраУни, так i за и межами;

•пщприемницька д^яльшеть, пов’язана з наданням ni- 
цензш, патентов, ноу-хау, торговельних марок та шших не- 
матер!альних об’ектов власносто;
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• оргашзащя та здшснення д!яльностц пов’язано! з про
ведениям виставок, аукцюшв, торпв, конференцш, симпо- 
jiyMiB, ceMiHapie та шших под!бних заход!в, що здшсню- 
ються на комерцшнш основу з участю суб’ектав зовшшньо- 
економ1чноУ д1яльност1;

• оргашзащя та здшснення оптовоУ, консигнацшно!* та роз- 
др1бноУ торпвл! на територй У крайни за !ноземну валюту;

• орендш, у тому числ1 л1зингов1 операцй;
• операцй з придбання, продажу та обмшу валюти на ва- 

лютних аукцюнах i б1ржах та на м1жбанк!вському валют
ному ринку;

• imiii види зовн1шньоеконом1чно1 д!яльност!, не заборо
нен! законами Украши.

Загалом зовшшньоеконом!чна д!яльшсть пщприемства 
(ЗЕД) подшяеться на так! види:

зовн1шньо-торговельна Д1яльнють

виробнича кооперац'т

Ывестицмне сп1вробпгництво

валюты i финансово-кредиты 
операцй

сптьне пщприемництво

Однак вих!д шдприемств Украши на св!товий ринок 
ускладнений внаслщок да  деяких чиннимв, як! гальмують 
укладення угод. До таких чинниюв належать:

1) недостатня стаб!льн!сть башавсько-фшансово1 системи;
2) затримка виплати платеж!в за !нвестованим !нозем- 

ним каштаном;
3) складшстъ функцюнування сп!льних пщприемств;
4) в!дсутн!сть ч!ткого правового регулювання зовшш- 

ньоеконом!чно1 д!яльност!;
5) зниження рол! спещал!зованих орган!в зовшшньо! 

торпвл! i нестача квал!фжованих кадр!в.
Шдприемницът структуры, ят проводить господарсъку 

дгялътсть на mepumopii Украши, при здтсненш зовншнъо- 
економ1чно1 дгялъност( керуютъся такими принципами:

S  суверенитету народу УкраТни у зд!йсненн! зовншшьо- 
eKOHOMiHHOi д!яльносп;

S  свободи зовшшньоеконом1чного пщприемництва;
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S  юридичноУ piBHOCTi i недискримшаци;
S  верховенства закону;
S  захисту iHTepeciB суб’еюйв зовшшньоеконом^чноУ 

д1яльностц
S  е ^ в ал ен тн о еп  обмшу, неприпустимосп демшнгу 

при ввезенш та вивезенш товар1в.
Основним видом зовшшньоеконом1чно! д1яльжхгп шд- 

присмств в УкраУш е зовшшньоторговельна д|‘яльшсть, хо- 
ча с вщчутними спроби актив1зувати 'mini и види i форми.

Зовшшньоторговельна Д1яльнють -  це пщ- 
приемницька д 1яльшсть у галуз*1 мбжнарод- 
ного торговельного обмшу.

Правом здшснення зовжшньоторговельноУ д1яльносп 
володтоть Bci вггчизняш суб’екти, за винятком випадмв, 
передбачених законодавством УкраУни. 1м надаеться мож- 
ливють вступати в переговори 13 заруб1жними партнерами, 
вщкривати рахунки в банках, укладати вщ свого 1меш екс- 
nopTHi та iMnopTHi контракта, за як\ вони несуть повну ма- 
тер1альну вщповщальнють i приймають на себе зовшшньо- 
торговельш ризики.

Пщприемства самостшно здшснюють виб1р шоземного 
партнера, номенклатури товар1в для експортночмпорт- 
ноУ угоди, визначення цши та вартост1 угоди, обсягу 
поставок.

У м1жнароднш 
mopaieni юнуе 
4 основних види 
зовн'ииньо- 
торговельних 
операцш, 
як/ здшснюють 
/ в'1тчизнян1 
nidnpueMcmea:

► експорт -  вив1з товару, роби, послуг, 
результат в жтелектуальноУ власност1, а 
також виключних прав на них, з територи 
УкраТни без зобов’язань про Ух зворотний 
BBi3;
► 1мпорт -  вв1з товар1в, робгг, послуг 

та Ы. на територ!ю УкраУни без зобов’я
зань щодо Ух зворотного вивозу;
► реекспорт -  зворотний вив|‘з ран1ше 

ввезеного з-за кордону товару без будь- 
якоУ його переробки в краУнг,
► реймпорт -  зворотний вв1з ран!ше 

вивезеного i3 краУни товару, який не год- 
давався переробц! за кордоном.

Зовншшьоторговельш операци можуть здшснюватись 
як безпосередньо тж експортером та 1мпортером, так i за 
участю посередниюв.
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Операщями, яю е супуттмы до основнш, у  раз1 выходу 
тдпрыемства на свтовыы рынок, е операцп по:

• забезпеченню просування товару вщ продавця до по- 
купця;

• своечасному наданню зовшшньоторговельних послу г -  
транспортних, експедиторських, страховых, банювських;

• здшсненню платЬкно-розрахункових операцш;
•збору та анал!зу комерцшноУ та валютно-фшансовоУ

шформацп про кон’юнктуру зовн1шн1х товарних i грошо- 
вих ринюв.

Оргашзащя зовн!шньоторговельно1 д!яльносл розпочинаеть- 
ся з пошуку та выбору тоземного партнера-контрагента. 
Вщ правильное^ цього вибору в юнцевому пщеумку зале- 
жить ефектившеть зовшшньоторговельноУ д!яльность На 
жаль, досить часто контрагентами вггчизняних пщприемств 
виступають або випадков! партнери, або T i, з якими встано- 
вились тривал! зовшшньоторговельш зв’язки.

Для прийняття правильного рш ення необхщно оцшити 
потенцшного партнера на фош шших фгрм, тобто провести 
анал1з ыого dimbnocmi або самостийно, або i3 залученням 
спещалют!в у цш галузг Таким анал1зом займаються дер
жавы! органи, торпвельш палати, б'\рж\, банки, торговельш 
представництва, консультацшш ф1рми тощо.

Вони також анал1зують еммсть та структуру рынку, на 
який плануеться вихщ.

Виб1р потенцшних партнер1в здшснюеться на основ! до- 
слщження показныюв д1ялъност1 ф1рмы,, яю подитяються на 
абсолютт та eidnocni.

Абсолютш показыики харак
теризую т масштаб операцш 
ф1рми, и виробничу потужшеть, 
результата виробничо-збутовоУ 
д!яльность Taxi дан! мютяться в 
оперативнш та ф!нансов!й звгг- 
ност! ф!рми (прибуток, обсяг 
продажу та ш.).

BidnocHl показники вщобра- 
жають сшввщношення абсолют
ных показник!в або стввщношен- 
ня, одержан! розрахунковим шля
хом (рентабельгаегь продажу, рен- 
табельнють основного каштану, 
середня норма рентабельное™).

Абсолюты та вщносн! 
показники

об’еднуються в групп, 
яю характеризують:

■=> економ1чний потентат! 
ф|'рми;

*=> ефективнгсть д\япъ- 
HOCTi ф1рми; 
конкурентоспромож- 
н1сть ф|рми;

«=s> ф ш ансове становищ е  
ф|рми.

371



Зовшшньоеконом1чш вщносини здшснюються за допо- 
могою укладення угоди (контракту) М1Ж контрагентам и.

Суть зовшшньоеконолочного контракту зафжсована в 
Закош Украши «Про зовшшньоеконом1чну д1яльнють», де 
зазначаеться, що

п|‘д  зовш ш ньоеконом й чни м  д о го в о р о м  р о - 
з у м 1ю ть  м а те р 1а л ь н о  о б у м о в л е н у  у г о д у  
д в о х  а бо  б т ь ш е  с у б ’ е ю гв  з о в ш ш н ь о е к о н о - 
MI4HOI д 1я л ь н о с т 1 т а  ix ш о зе м н и х  к о н тр а ге н т 
Tie , с п р я м о в а н у  на в с та н о в л е н н я , з м ш у а бо  
п р и п и н е н н я  Тх в за е м н и х  п р а в  т а  о б о в ’ я зм в  
у  з о в ж ш н ь о е к о н о м 1чш й  д б я л ь н о с тк

ЗОВН1ШНЬОЕКОНОМ1ЧН1 КОНТРАКТИ  М АЮ ТЬ П Е В Н У  Ф ОРМ У'

о  Преамбула (номер, мгсце, дата пщписання контракту, д!юч1 
сторони).

^  Предмет контракту -  вид угоди (кугявля-продаж, пщряд, 
оренда, надання послуг), базов1 умови поставки, найменування, 
ктьккгтъ, основн1 характеристики товару.

^  Цша та загальна сума контракту -  сума грошей у валюл 
ц\т  або валюл платежу, яку покупець сплачуе продавцев1 за товар 
на певних базисних умовах поставок у певний пункт (валюта ц1ни -  
валюта, в яюй визначаеться цша контракту; валюта платежу -  ва
люта, в я ш  мае бути оплачено зобов’язання покупця).

о  Термж постачання товару -  узгоджеы сторонами дата постав
ки (в pa3i поставки товару одыею парпею) або дати поставки (якщо 
передбачено поставку демлькох пар™  товару).

о  Умови платеж1в -  узгоджеы контрагентами умови, термши, 
валюта платежу, способи i порядок розрахунмв.

о  Пакування i маркування ToeapiB -  умови пакування та 
маркування, як1 повины забезпечити цшгснгсть вантажу при пере
везены та його щентиф1кац1ю.

<> Претензй та санкцп -  порядок i термши заяви претензм 
покупця до продавця у зв’язку з порушенням умов контракту, 
штрафы санкцп за недобросовюне виконання зобов’язань у форм1 
недотримання термине поставок або невщповщносп товару за 
яюсними характеристиками та ктькгсною недостачею.

о  Форс-мажор -  передбачуваы контрактом дп контрагенте у 
випадку виникнення обставин нездоланно'1 сил и (стих1йы лиха, 
пожеж1 та ш.).

о  Арб 1траж -  указаний в контракт'! порядок розв’язання сырних 
питань м1ж сторонами за допомогою господарського суду.

^  1нш1 умови -  KpiM основних умов контракту, сторони можуть 
такожузгодити на свш розсуд шил' взаемы права та обов’язки.

■=> Ю ридичы  адреси сторш  -  заключний роздш зовышньо- 
економ1чного контракту, в якому зазначаються юридичы адреси cropiH, 
тобто повна ф1рмова назва, м1сцезнаходження та поштов'| решзити.
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У мЪкнароднш практик при здшсненш зовшшньоторго- 
вельних угод використовують таю форми розрахунюв:

1. Банювський переказ.
2. 1нкасо.
3. Акредитив.
4. В1дкрытый рахунок.
На вщмшу ъ\д BHyrpimHix розрахунюв, м1жнародш роз- 

рахунки мають деяю особливостк
•бш ьш  склады! вщносини, пов’язаш i3 оформлениям, 

пересылкою i оплатою рахунюв;
•повинн! вщповщати прийнятим мЪкнародним прави

лам, яю регулюють порядок здшснення розрахунюв;
• мають, як правило, документарный характер, що озна

чав здшснення розрахунюв за умови пред’явлення доку
м енте (зал!зничних накладных, морських коносаменте, 
страховых mmicie, рахунюв-квитанцш, свщоцтв про похо- 
дження товару, сертиф!кат!в якосп та ш.).

Баню вський переказ -  це ф орм а розрахун
юв, при яюй покупець д а с  доручення об- 
слуговую чом у його банку перевести певну  
сум у в ш ш у краш у i виплатити одерж уваче- 
si пер еказ.

Ця форма розрахунку пов’язана з певним риз ином для 
обох CTopiH, а саме:

^  при платежах т е л я  поставки TOBapiB для експортера 
icHye ризик неоплаты за вщправлений товар;

S  при авансовых платежах !мпортером icHye ризик не
поставки товару т е л я  його передоплати.

Тому ця форма розрахунюв мае обмежене використання.

1нкасо -  вилучення певноТ заборгованост! 
через банк, наприклад, продавцем (експор- 
тером) належних йому сум з покупця (1мпор- 
тера) т е л я  пр е д ’явлення документов через  
банк.

Пред’явлення юпентом документов банку продавця i 
пересылка документов банку покупця (банку-шкасатору) 
може здшснюватися тшьки за наявносто доручення шкасо 
з точным розпорядженням по iHKaco, для яких е вщповщш 
формуляры.
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Операщя шкасо е досить надшною формою розрахунюв, 
але е певн1 ризики:

S  для продавця ризик може полягати в тому, що у про- 
давця на момент вщправки товару немае гарантш, 
що покупець платоспроможний i готовий платити; 
транспорта! документа, наприклад: морсыи коноса
мента, що пщтверджують факт вщправки товару, 
дозволяють покупцю одержати товар без попередньоТ 
оплати;

S  для покупщ  ризик полягае в тому, що вш оплачуе не 
одержаний товар.

Поряд з цим ця форма розрахунюв мае певш вигоди для 
сторш: продавець може вимагати гротов! кошти, пред’явив
ши документа, тобто до моменту одержания товару покуп
аем; покупець одержать товар, що повнютю вщповщае 
умовам контракту.

Акредитив -  зобов’ язання, яке бере на с е 
бе за  розпорядж енням зам овника (покупця) 
банк i яке включае в себ е виплату певноТ 
сумм продавцев! за  умови пред’явлення п е- 
вного набору д о к ум е н те  у встановлеш  т е р -
МШИ.

Особливютю угоди за акредитивом е те, що за своею 
суттю дана угода е самостшною по вщношенню до догово
ру кутвльпродажу. Учасники угоди працюють з докумен
тами, а не з товарами чи послугами. Тому в таких угодах 
основним критер1ем е якгстъ документгв. Ця форма розра
хунюв прийнятна при угодах м1ж партнерами, KOTpi недо- 
статньо дов1ряють один одному.

Ризики акредитива:
S  для продавщ -  незважаючи на виконання Bcix умов 

акредитива, вш не одержить платежу акредитива, 
яюцо банк, який його вщкрив, не в змоз! виплатити 
суму за пред’явленими документами;

S  для покупщ  -  може одержати поставку, яка не повнь 
стю вщповщае умовам договору.

Для продавщ основна перевага полягае в тому, що вш у 
бшышй Mipi захищений вщ ризику неплатоспроможност1 
покупця, осюльки одержуе плат1жне зобов’язання банку; 
для покупщ перевага в тому, що плат1ж здшснюеться тшь- 
ки те л я  вщправки товару одержувачевь
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Ш дкритий рахунок як форма мЬкнародних розрахунюв 
використовуеться дуже рщко. Taxi розрахунки можлив1 
тшьки в тому випадку, коли ф1рми-партнери мають триваш 
дшов1 стосунки i повшстю дов1ряють один одному.

При провед ены  розрахуню в за вщ критим  
рахунком продавець i покупець вщ криваю ть  
рахунки, на яких враховуеться заб о рго ва- 
HicTb- Ш сля В1двантаження товару прода
вець вщ си лае покупцев'| товары  документи  
i за п и су е  за ним сум у в1двантаж еного то 
вару. Покупець одерж уе докум енти i товар. 
Протягом терм ш у, заф ш сованого в конт
ракт!, покупець погаш ае забо рговаш сть, 
направляю чи банку платйжне доручення на 
пер еказ сум и на рахунок продавця.

За такоУ форми розрахунюв продавець не мае шяких га
ранты платежу, оскшьки оплата товару проводиться тел я  
того, як Bci права на нього перейшли до покупця.

Стратег'м зовмшньоеконом1чн(н difuibHocmi передба- 
чае обгрунтування довгострокових цшей ф!рми у cneicrpi и 
зовшшньоеконом1чних im epeciB.

Вгойдною умовою стратеги зовмшнъоеконом1чно1 din- 
iibuocmi е УУ узгодження 3i стратепчною метою ф1рми -  мак- 
сим1зац1я прибутюв, збглыпення частей ринку, виживання; 
а також зв’язок з! стратепею конкурентних переваг: низь- 
ких витрат, диференщащУ, диверсифжацн.

Стратепя зовн1Шньоеконом1чно1 д1яльност1 для pi3HHX 
ф1рм може вщр1знятися за способом и реал!заци:

•розм щ ення капралу в краУнах з вщносно низькими 
податковими квотами;

•участь у м1жнародному концерн!, шдприемства якого 
розташоваш в р1зних крашах;

• використання л1зингу у фшансуванш зовшшньоеконо- 
М1чних операцш  та ш.

Досягнення довгострокових цшей зовшшньоеконом1чноУ 
д1яльност! залежатиме вщ повноти врахування ecix можли- 
вих HunnuKie зовнттъоеконом1чно1 dinnbnocmi, як зовмгитх 
(нацюнальноУ зовшшньоеконом1чноУ полггики, чинниюв 
м1жнародних ринюв та ринюв шших краУн), так i внутрш- 
тх (шформацшного забезпечення зовшшньоеконом!чноУ 
д1яльностц об1знаност1 щодо проблем м1жнародного марке
тингу, м1жнародноУ торпвл1).
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Для оцшки BapiaHTiB виходу ф1рми на зовшшшй ринок 
мають значения не тшьки емнють ринку певноУ краУни, але 
й й  транспортна шфраструктура, наявшсть сировинно-ма- 
тepiaльниx pecypcie, квал1ф1ковано1 дешево! робочоУ сили, 
доцшьнють швестицш, юридична захищенють.

1. Основними видами зовн1ШНьоеконом1чноТ д!яльно- 
CTi пщприемств с:

а) зовшшньоторговельна д1яльшсть;
б) випуск продукцп, аналопчноУ заруб1жним зразкам;
в) постачання з-за кордону матер1альних pecypcie i комплек- 

туючих вироб1в;
г) 1нвестицшне сшвроблництво;
д) створення сшльних шдприемств;
е) використання м1жнародних стандарта ISO сери 9000;
с) валютш, фшансово-кредитш операцп.
2. До несприятливих чиннишв зовтшньоеконом1чн$1 

д!яльнос*п шдприемств належить:
а) збшьшення смносп зовшшнього ринку;
б) доведения якосп продукщУ до мижнародних стандарт!в;
в) нарощування обсяпв виробництва вггчизняними пщприем- 

ствами;
г) вщсутшсть чггкого правового регулювання зовшшньоеко- 

ном1чно1 дальности
д) нестабшьшсть банювськоУ i фшансовоТ систем;
е) несвоечасшсть платеж1в за !нвестованим 1ноземним кашта- 

лом;
е) зниження доход1в на душу населения.
3. Принципами здмснення шдприемствами зовжшньо- 

економ1ЧНо‘Г д!яльност1 на територн УкраУни е:
а) юридична piBHicTb;
б) використання демгангових цш;
в) верховенство закону;
г) icpapxinHe гпдпорядкування;
д) захист iHTepeciB суб’екта зовшшньоеконом1чноУ д1яльностд
е) залежшсть В1тчизняних суб’екта вщ законодавчого поля 

краТн шоземних партнер1в;
е) свободы зовшшньоеконом1чного шдприемництва.

Тести для самоконтролю
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4. 3 перел1чених вид1в д!яльност1 виберггь Ti, яю на
лежать до зовжшньоторговельних:

а) вщкриття фшй комерцшного банку в шшш крапп;
б) придбання лщензи на виготовлення побутовоУ вiдeoтexнiки 

в заруб1ЖНо*1 ф1рми;
в) продаж великоУ партп тканин за кордон;
г) вкладення швестицш в розвиток шфраструктури столищ 

УкраУни;
д) виконаннями вггчизняними спещалгстами монтажних po6iT  

обладнання, гтроданого заруб1жнш ф1рмц
е) створення стального украУнсько-польського тадприемства 

по переробщ сшьськогосподарськоУ продукш1.
5. До основних вид1В зовжшньоторговельних опера- 

цш належать:
а) експорт;
б) iMnopT;
в) зб!р комерцШноУ шформащУ;
г) транспорта! послуги;
д) реекспорт;
е) реимпорт;
е) CTpaxoei послуги.
6. Супутжми зовжшньоторговельними операщями е:
а) експедиторсыа послуги;
б) 6aHKiBCbxi послуги;
в) плат!жно-розрахунков1 операцп;
г) nepeBipxa яюсних характеристик продукци iMnopTepa;
д) забезпечення своечасносп i ршшчносп випуску продукшУ 

вггчизняними товаровиробниками;
е) зб!р та aHani3 валютно-фшансовоУ та комерцШноУ шформа

щУ щодо кон’юнктури зовшшшх ринк1в;
с) налагодження кооперованих зв’язюв м \ж  в1тчизняними то

варовиробниками.
7. ГНд експортом як зовмшньоторговельною операщею 

розум1ють:
а) ввезення на територ1ю Украши лщензшних товар1в;
б) вив1з товар1в за меж1 Украши;
в) зворотний вив1з paHime ввезеного з-за кордону товару без 

його переробки в УкраУш;
г) надання виробничих послуг заруб1жнш ф1рмц
д) продаж заруб1жному партнеру лщензй' на виготовлення 

продукци машинобудування;
е) вкладення в1тчизняною ф1рмою 1нвестицшних pecypciB у 

буд1вництво заводу по nepepo6ni смггтя, який розташований на 
територй краУн и шоземного партнера.
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№ 8. При вибор1 ‘иноземного партнера необхщно:
а) проанал1зувати влacнi можливосгп щодо збшьшення обсягу 

виробництва;
б) вивчити можливосп розширення кооперованих зв’язюв вгг- 

чизняними тдприемствами;
в) оцшити емшсть i структуру зовшшнього ринку, на який 

плануеться вихщ;
г) визначити абсолюта показники д1яльносп заруб1жно! ф1рми;
д) проанал1зувати вщносш показники д1яльносп шоземноТ 

ф1рми~партнера;
е) обгрунтувати можливосп 3MiHH асортименту продукци вгг- 

чизняного виробника;
е) ощнити 1ноземного партнера на фош iHUJHx ф!рм.
9. Найважлив1шими групами показник1'в при оцшщ 

тоземноУ ф|рми-партнера е групи, як\ характеризують:
а) економ1чний потенщал фipми;
б) ефектившстъ використання трудових pecypcie;
в) конкурентоспроможнють ф1рми;
г) ефектившстъ д1яльносп ф1рми;
д) вплив на зовшшне середовище;
е) впровадження шновацШ;
е) фщансове становище ф1рми.
10. Зовшшньоеконом1чний контракт -  це:
а) матер1ально обумовлена угода впчизняних та 1ноземних 

контрагента щодо визначення взаем них прав i обов’язюв у зов- 
шшньоеконом1чнш д1яльносп;

б) угода щодо MarepianbHoY вiдпoвiдaльнocтi партнер1в у pa3i 
несвоечасносп поставки товар1в;

в) догов1р м\ж [ноземними партнерами щодо квотування обся- 
riB ввезення товарie у третю крашу;

г) догов1р щодо постачання за кордон сировинно-матер1альних 
ресурав;

д) угода про передачу частини основних фощцв шоземному 
партнеру на засадах оренди.

11. Предметом зовшшньоторговельного контракту мо- 
жуть бути угоди щодо:

а) обсягу швестицш;
б) кушвльпродажу;
в) оренди;
г) пщряду;
д) величини кредиту;
е) терм1н1в погашения попередшх кредита;
е) дольово*1 учасп в спитьному тдприемствц
ж) наданих послуг.
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12. Найбтьш використовуваними формами розрахун- 
KiB при здшснент зовншньоторговельних угод е:

а) готовка;
б) взаемозалши;
в) башавсыа перекази;
г) шкасо;
д) акредитив;
е) вексель;
с) вщкритий рахунок.
13. Особливосл мЬкнародних розрахунюв полягають 

у такому:
а) повинш вщповщати м1жнародним правилам щодо порядку 

здшснення розрахунюв;
б) при встановленш тривалих партнерських зв’язюв м\ж контр

агентами форма оплати рахунюв не може зм1нюватись;
в) процес розрахунюв е бшын складним;
г) форму оплати може визначити тшьки 1ноземний партнер;
д) розрахунки здшснюються тшьки за умови пред’явлення 

вшповщних документов;
е) розрахунки здшснюються тшьки банювським переказом.
14. Партнери, як\ сшвпрацюють незначний прогшжок 

часу i стутнь дов1ри м1ж якими невисокий, найчастйше 
використовують там форми розрахунюв:

а) вщкритий рахунок;
б) гот1вка;
в) шкасо;
г) вексель;
д) акредитив;
е) банювський переказ.
15. Вихшною умовою стратеги зовтшньоеконом1чно1а 

д1Яльност1 с и узгодження Ь:
а) виробничою потужшстю шдприемства;
б) стратепчною метою шдприемства;
в) стратепею конкурентних переваг;
г) стратепею зовннпньоекожмчноТ д1яльносто ф1рм-конкурентов;
д) емтстю внутршнього ринку;
е) виробничою програмою шдприемства.



"Т е  м а 17
Д Е Р Ж А В Н Е
Р Е ГУ Л Ю В А Н Н Я
Д1ЯЛЬНО СТ1
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Питания для теоретично! пщготовки

□ Економ1чн1 функци держави.
□  Суть, принципи i методи державного регулю- 

вання економжи.
□  Макроеконом1чне планування.
□ Фшансово-бюджетне регулювання та грошово- 

кредитна полггика держави.
□ Система оподаткування суб’ект1в господарю- 

вання.
□ Державне замовлення як 3aci6 задоволення 

державних потреб.
□ Державна 1нвестицшна полггика.
□  Методи державного регулювання шновацшних 

npouecie у промисловостг
□ Державна пщприемницька пол1тика.
□ Державне регулювання зовшшньоеконом1чно1 

дгяльносп пщприемств.

КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I поняття
•enoHOMiMHi функци держави 
•принципи державного регулю

вання економжи
• методи державного регулю

вання економжи
• Ыдикативы плани 
•директивы плани

• бюджетне планування 
•Державний бюджет 
•доходи i видатки Державно

го бюджету
• грошово-кредитна система
• грошовий кредит 
•банювський кредит
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• “ » КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ 1 поняття
• комерц|'йний кредит • жститут банкрутства
• податкова пол|’тика • санац!я
•мито •державна пщтримка пщ-
• плата за землю приемництва
•еколопчний податок • зовншня торпвля
•державне замовлення • втьна торпвля
•державна жвестицмна полппка • протекцюызм
•амортизацжна портика • митн1 тарифи
•напрями державноГ жновацж- • антидемпжгове мито

ноТ полпики • квотування
• роздержавлення i приватизац'т 
•антимонопольна полйика

•л'щензування

Основы  теоретичш  положения тем и

ЕкономЬчна функщя держави полягае у створенш пе- 
редумов, необхщних для ефективно!* еконо\пчно1 д!яльност1* 
суспшьства.

Економ1чна функщя е найважливкиою, оскшьки недо- 
статнш економ!чний потенщал краТни або його неефектив- 
не використання перешкоджають реал1заци шших функцш 
держави (полггично1, сощально!*, м1жнародноУ).

Я к суб’скт макроеконом1чного регулювання держава 
свою економЬчну функщю виконусза такими напрямами:

• формування правовш засад функцюнування економти 
(узаконюе юнування р1зних вид1в господарсько!' д1яльност1, 
визначае правовий статус окремих форм власностц регулюе 
вщносини мiж продавцями i покупцями товар1в, регламен- 
туе здшснення зовн!шньоеконом1чно1 д1яльносп окремими 
шдприемствами, визначае обов’язки пщприемств перед 
державою, виявляе випадки незаконно!* д^яльносп i вживае 
вщповщних заход1в до порушниюв та ш.);

• забезпечення економти необхгдною ктьтстю грошей 
(держава е монополистом у цш сфер1 i через грошово-кре-' 
дитну политику задовольняе попит на rporni);

• усунення недолшв ринкового саморегулювання (здшс-г 
нюе захист конкуренций забезпечуе людей сусгпльними то
варами, бере участь у розв’язанш проблем неповноти рин
ку, формуе шформацшну шфраструктуру ринку, здшснюе 
стабшзацшну пол^ику);
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• перерозподт doxodie (для зменшення HepiBHOCTi в до
ходах держава здшснюе Ух перерозподш через сощальш 
программ у <j)opMi трансфертних платеж1в (пеней*, стипенди, 
виплати по безробггтю та сощальному страхуванню), регу- 
люе шдивщуальш доходи через втручання у процес форму- 
вання первинних доход1в (встановлення мш!мальноУ заро- 
бйгноУ плати, шдексащя д о х о д о в  \з  врахуванням шфляцп, 
регулювання цш на товари, запровадження прогресивноУ 
форми оподаткування);

• забезпечення населения обов 'язковглми товарами (то
вари або норми поведшки, якх держава зобов’язуе спожи- 
вати або яких зобов’язуе дотримуватись, називаються обо- 
в ’язковим и товарам и; держава втручаеться в цей процес, 
встановлюючи правила дорожнього руху, контролюючи 
викиди ниадливих речовин у навколишне середовище та 
якють продухов, проводячи медичш щеплення, огляди 
тощо).

Економгчт функцп державы здтснюються через мехатзм 
бюджетноУ, грошово-кредитноУ, фюкалъноУ, швестицшноУ, 
цшовоУ, сошальноУ, зовшшньоеконом1чноУ та шшоУ политики.

На сучасному еташ свого розвитку ринковий мехашзм 
господарювання не е досконалим. Иого доповнюе система 
державного регулювання економти та функцюнування nid- 
приемницъких структур.

Державне регулювання економ'пси -  це ре- 
гулюючий вплив держави на економйчну 
Д1яльн1сть суб’екпв ринку з метою ГУ впо- 
рядкування та шдвищення результатив- 
H O C T i .  Цей цшеспрямований вплив на учас- 
ник1в ринкових В1дносин повинен заб езпе- 
чити прюритети державноУ економЕчноУ
ПОЛ1ТИКИ.

Основш принципы державного регулювання економти 
полягають у мйлмальному втручанш державних оргашв в 
економ1чш процеси та вплив1 вщповщних структур на соць 
алъно-економ1чш процеси за допомогою встановлених дер
жавою економ1*чних важел!в та норматив!в.

Методы державного регулювання економти -  це спо- 
соби впливу держави через використання певних шетру- 
мент1в на сферу пщприемництва, шфраструктуру ринку, 
некомерцшш структури з метою створення умов для Ух
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ефективного функцюнування зпдно з напрямами державно'! 
економ1чно1 поломки.

Методи прямого впливу безпосередньо д1ють на суб’ек- 
ти ринку, а методи непрямого впливу -  опосередковано, 
через створення певного економ^чного середовища, здшс- 
нюють вплив на еконолпчш штёреси, використання моти- 
вацш.

Методи 
державного 

регул ювання 
еконоынки

ПРЯМ1
о  нормативно-правое! акти 
«=> макроеконом1чн1 плани 
^  цшьов! комплекс™ программ 
«=> держав™ замовлення 
«=> встановлення ц т  
^  нормативи 
•=> лщензн

«=> Л1М1ТИ

НЕПРЯМ1
^  фюкальна пол пика 
«=> бюджетна полника 
^  грошово-кредитна пол пика 
«=> швестицмна полйика 
^  амортизацмна полпика 
«=> |'нновац1йна полпмка 
<=> моральне переконування

Макроекономйчне планування -  це осо б ли- 
вий вид д|аяльност1 держ ави щодо визн а- 
чення стр атепчн и х, тактичних та оператив- 
них Ц1лей планового перю ду, а також сп о - 
соб|в досягнення цих ц т е й .

Макроеконолочне планування широко використовуеться 
в економ1щ розвинутих краш з метою сощально-економ1ч- 
ноУ стабЫзацп, формування макропропорцш та забезпе- 
чення динам1*чносп розвитку економши.

В основу макроеконом1чного планування покладена роз- 
робка тдикативних плате, тобто системи рекомендацшних 
планових заход1в, спрямованих на досягнення цшей соць 
ально-економ1чно*1 политики держави.

1ндикативш плани мають особливост1, якг вщлзняють Ух

383



вщ директивних (адресних та обов’язкових для виконання) 
плашв:

1) шдикативний план е комплексом рекомендацш, як\ 
не мають обов’язкового характеру;

2) показники плану призначеш для шформування суб’ек- 
Tie господарювання про ц ш , прюритети та нам!ри держави;

3) мобшьний характер плану передбачае можлив1сть 
коригування його параметр1в вщповщно до змш на ринку;

4) реал1защя цшей вдикативного плану здшснюеться 
через систему планових та економ1чних важел!в.

В У крапп макроеконом!чне планування здшснюеться у 
форм1 розробки та реал1зацп Державно!* программ економ1ч- 
ного та сощального розвитку УкраУни.

Найважлившим елементом ринкового господарства е його 
фгнансово-бюджетне регулювання та грошово-кредитна по- 
лгтика держави.

Ф ш ансово-бю дж етне регулювання стану рин
кового середовищ а повинно заб е зпечувати  
норм альний nepe6ir економйчних i со щ ал ь- 
них процеЫ в, повне задоволення с у сп ш ь - 
них потреб у ф ш ансо вих р есур сах. Цей  
проц ес вщ бувасться через м ехаш зм  бюд
жетного планування (Держ авний бю джет 
i дер ж авы  цшьов1 ф онди).

Д ерж авний бюджет -  це р1чний план державних дохо- 
д\в i видатюв, що затверджений у законодавчому порядку.

Доходи Державного бюджету формуються за рахунок:
S  податкових надходжень;
S  неподаткових надходжень i доход1в вщ  операцш з ка- 

шталом, що перебувае в загальнодержавнш власност! (до
ходи вщ приватизаци та реал1зацй державного майна; над- 
ходження вщ BHyrpimHix позик; повернення держав! позик, 
проценте, дивщещцв);

S  доход1в державних цитьових фощцв (пенсшного фон
ду, Державного фонду сприяння зайнятосп населения та ш.);

S  iHniHX доход1в, встановлених законодавством УкраУ
ни i вщнесених до доход1в Державного бюджету.

Видатки Державного бюджету здШснюються за стаття- 
ми на пщстав! бюджетно!* класифжацп. За функцюнальним 
призначенням Ух можна об’еднати в таю групи:

1. Фтансування державних послуг загального призна- 
чення (державне управлшня, утримання законодавчих, ви-
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конавчих i судових оргашв, на мЬкнародну д!яльшсть, на- 
цюнальну оборону та ш.).

2. Фтансування виробництва социальных moeapie (нау
ка, освгга, культура, мистецтво, охорона здоров’я, сощаль- 
ний захист i сощальне забезпечення, засоби масовоУ шфор- 
маци, житлово-комунальне господарство).

3. Фтансування державных послу г, пов'язаких з еконо- 
м1чною Ыялътстю (розвиток галузей матер1ального вироб
ництва, забезпечення вищоУ ефективжхгп господарськоУ 
д1яльност!, структуры перетворення в економвд, реал1зацш 
цшьових комплексних програм).

4. Видатки держ авнш цтъовых фондю.
5. Intui видатки (виплати процентов i обслуговування 

державного боргу, створення резервних фонд1в та ш.).
Видатки за своУми еконолйчними характеристиками по- 

дшяються на поточт видатки i видатки розвитку.
За рахунок Державного бюджету здшснюеться пряме 

фшансування окремих галузей, perioHiB та сфер д1яльность 
KpiM того, з нього здшснюються виплати у форм!:

• дотация — асигнувань для збалансування доход1в i ви- 
датюв мюцевих бюджет!в та покриття касових збитюв 
окремих державних шдприемств;

• субсидия -  допомоги з метою тдтримки населения, 
певних вид!в пщприемницькоУ д!яльност1, галузей народно
го господарства;

• субвещи -  финансово!' допомоги центральним або мгсце- 
вим органам виконавчоУ влади, що надаеться на конкретш ф и.

Перевищення доходхъ над видатками становить надпи- 
гиок (профщит) бюджету; перевищення видатюв над до
ходами — нестачу (дефщит) бюджету.

Добре дноча i активна грогиово-кредитна система е за- 
порукою налагодження розвинутих ринкових взаемовщно- 
син м\ж суб’ектами господарювання. Ця система забезпе- 
чуе ефективне управлшня грошовим o6iroM i кредитом.

Грогиова тдсистема характеризуе форму оргашзацн 
грошового o6iry; кредитна тдсистема вщображае сукуп- 
HicTb кредитних вщносин та установ, KOTpi Ух забезпечу- 
ють.

Кредитним и називаю ться t i  вщ но сини, що 
склад аю ться  з приводу мобш 1зацн тим ча- 
сово вшьних грош ових к о п т е  ш дприем ств, 
о р га ы за ц ш , населения.



Формами 
кредиту е:

Одним з головних важшпв державного регулювання е 
подат кова пол'ипика.

Податок -  це обов’язковий плат1ж, який 
сплачуеться  до бю джету з ю ридичних oci6  i 
гром адян. Податкове регулю вання прово
д иться з метою нагром адж ення власних  
ф ш ансових кош Tie тдприем ницьким и струк
турами i формування бюджетних к о и т в  
держ ав и.

У структур! податкових надходжень та обов’язкових 
платеж!в до бюджету близько половини становить податок 
на додану вартють (ПДВ), близько третини -  податок на 
прибуток i решта — акцизний зб!р (АЗ).

Податок на прибуток с прямим податком, оскшьки мае 
безпосереднш вплив на пщприемство i виплачуеться з його 
прибутку (доходу); базова ставка встановлена на piBHi 30%, 
проте при встановленш оподатковуваноУ величини пщпри- 
емницью структури можуть користуватися тльгами.

Податок на додану вартють -  це непрямий податок, 
який виступае у форм! частини новостворено! вартост!, яка 
сплачуеться до Державного бюджету на кожному еташ ви- 
робництва товарie, виконання po6iT чи надання послуг. 
Платниками ПДВ е в!тчизнян! та !ноземш суб’екти пщпри- 
емницько!' дальность

Акцизний 36ip також належить до непрямих податктв; 
встановлюсгься на високорентабельн! та монопольн! товари 
i включаеться до lXHbOi ц!ни.

386



11латниками АЗ е суб’екти пёдприемницькое дёяльностё, 
и к i ниробляють або ёмпортують пёдакцизну продукцёю. За
ною ю вёд виду продукцёё ставки АЗ становлять зараз 20- 
KV)/o вартост1 у вёдпускних цёнах.

Мито — непрямий податок, який справляеться з митноё 
иартостё або обсягу товарёв, що пёдлягають митному конт
ролю на територёё УкраУни (ввозяться, вивозяться або пря- 
мують транзитом).

Плата за землю визначаеться на основ! Ге кадастровое 
опёнки i залежить вёд розмёецення та якостё земельно!* дёлян- 
ки, стягу еться i3 суб’ектёв господарювання у виглядё земель
ного податку або орендноё плати.

Екологёчний податок сплачують yci пёдприемства, що 
чавдають шкоди навколишньому середовищу; стягуеться за 
встановленими нормативами залежно вщ обсягу та харак- 
гсру забруднення.

€  ёншё види податкёв, якё регулюють дёяльнёсть суб’ектёв 
шдприемництва, установ та органезацёй (державне мито, 
податок на експорт та 1мпорт).

Одним i3 способ i в регулювання взаемовёдносин мёж 
державою i субъектами господарювання, а також меж сами
ми пёдприемствами е державне замовлення.

Д ерж авне зам овлення -  це засёб держ авно
го регулю вання економёки, який пер ед б а- 
чае ф орм ування на договёрнёй основе необ- 
хёдних для задоволення держ авних потреб  
о б сяп в i склад у продукцм та розмёщення 
держ авних контрактёв на поставку продукцё| 
се р е д  пёдприемств.

Механёзм державних замовлень (закупёвель) регулюеть- 
ся чинним законодавством УкраУни.

Державными зимовниками е мёнёстерства, ёншё цент- 
ральнё органи державно!’ виконавчоё влади, державы адмь 
нёстрацёё та установи нижчих рёвнёв, уповноваженё Кабёне- 
гом MiHicTpiB укладати державы контракта з виконавцями 
державного замовлення.

Виконавцями державних замовлень е суб’екти господа
рювання всёх форм власностё, якё виготовляють i поставля- 
ють продукщю для державних потреб вёдповёдно до умов 
укладеного державного контракту.

Для виконавцёв державного замовлення, заснованих на 
державнёй власностё повнёстю або частково, а також для
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пщприемств Bcix форм власносп, яю е монополютами на 
певному ринку товар1в, дepжaвнi замовлення на поставку 
продукци с о бов’язковими, якщо Ух виконання не завдае 
економ1чно! шкоди виконавцям.

Взаемовщносини мЬк замовником та виконавцем регла- 
ментуються державным контрактом. Поставки продукци 
для задоволення державних замовлень ф1 нансу ються за ра- 
хунок KOUiTie Державного бюджету та шших залучених для 
цього джерел фшансування.

Вщб1р можливих виконавщв державного замовлення здшс- 
нюеться на конкурент ocHoei.

Д ерж авна ш вестицш на полггика -  це ком
плекс економйчних, ад м 1тстр ати в н и х  i пра- 
вових захо д 1в держ ав и, спрям ованих на ак- 
тивйзащю 1нвестиц|'йноУ д 1яльностк

В Украли 1нвестищйний процес регулюють понад 100 за- 
кошв та 1нших нормативних акт1в (Закони Украши «Про 
швестицшну д1яльнють», «Про шоземш швестици», «Про 
isjumi папери та фондову б1ржу» та ш.).

► послщ овна д ецентрал 1зац 1я ш вести- 
цм ного процесу;

► зб ть ш е н н я  частки власних кош лв  
пщ приемств у фмансов» ш вестиц1йн1 
процеси;

► зм кцення акценлв з безпосереднього  
бю джетного ф ш ансування у виробин
ию сф ер 1 на кредитування;

► в и д те н н я  бю джетних кош лв переваж - 
но для реал 1заци держ авних п р о екте  i 
програм, спрямованих на структурну  
перебудову економжи;

► здш енення ф ш ансування об’екпв за  
рахунок бю джетних к о ш те  на конкуре
н т  основ1;

► надання переваги ран 1ш е розпочато- 
му буд1вництву, техы'чному пере
оснащ ению  та  реконструкцп д 1ючих 
пщприемств;

► удосконалення нормативно'! та  право- 
воТ бази швестицюного процесу;

► запровадження системи страхування  
ш вестицм .

В осн ову
держ авного
регулю ван н я
мвестицшноТ
dinnbHoerni
поспадем
так! принципы:
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Головним питаниям державно! швестицшноУ полгшки е 
вилиачеиня прю рит ет них сф ер т а о б ’екпив т вест уван- 
/#я, як\ мають вщповщати довготривалим iHTepecaM держа
ки та невщкладним завданням розвитку економ!ки.

Прюритетними сферами швестицшноУ д1яльносп на да- 
ному exani е: агропромисловий комплекс, медична та mik- 
роб1олог1чна промисловють, люопромисловий комплекс, 
легка промисловють, машинобудування, металургшна про- 
мисловють, xiMinHa i нафтох1м1чна промисловютъ, зв’язок, 
сощальна шфраструктура.

П одат кове регулю вання ш вест ицш но¥ дгялыю спй  по
винно здшснюватися в напрямку полегшення податкового 
тягаря, запровадження мехашзму уникнення подвшного 
оподаткування прибутку та дивщещцв акцюнерних това- 
риств, надання швестицшних пшьг (правда, на нетривалий 
гермш, пов’язаний з виходом шдприемства на проектну 
потужшсть).

Грош ово-кредит иа сист ем а впливае на швестицшний 
процес через встановлення облжовоУ ставки (на УУ основ! 
визначаеться дисконтна ставка), регулювання норми обо- 
в’язкових та мЫмальних резерв!в Нацюнального банку, 
eMiciio, продаж i кутвлю  державних цшних nanepiB, здшс- 
нення операцш на фондовому ринку та ш.

На швестицшну сферу держава впливае через аморти- 
защйну полтику, яка на даний час не сприяе, а протщце 
накопиченню швестицшних pecypcie шдприемствами у ви- 
гляд1 амортизацшного фонду. Тому з метою актив1зацн ш- 
вестицшних процеав спуд проводите шдексащю основних 
фощдв не менше, нт  один раз на pix, надати шдприемст- 
вам бшьш широю права у вибор1 метод1в амортизацп та Ух 
вшьшй змии.

Д ерж авна т новацт на полш и ка  здшснюеться за таки
ми напрямами:

• сприяння зростанню шновацШноУ активное^, що е ос
новою забезпечення конкурентоспроможност1 вггчизняноУ 
продукцн;

• npiopHTeraa шдтримка шновацш, я к \  становлять осно
ву сучасного технолопчного процесу;

•захист штелектуальноУ власносп та iHTepeciB нацю- 
нального шновацшного пцщриемництва;

• сприяння розвитку шновацшноУ д1яльносп в perioHax 
УкраУни, мiжpeгioнaльнoмy та м1жнародному шновацшно- 
му сшвробпництву.
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Методами реалгзацп держаеног тновацгйног полтики с:
S  надання розробникам, виробникам i ф1рмам, яю 

впроваджують шновацшний продукт, безпроцентних 
позик за рахунок Державного шновацшного фонду та 
1нших щльових фогадв;

S  впровадження систем податкових пшьг для виробни- 
К1в шновацшного продукту;

S  створення приватних шновацшних фощдв, що корис- 
туються значними податковими i кредитними пгльгами;

^  створення державно! шформацшноУ шфраструктури, 
установ для надання консультацшних, оргашзацшних 
послуг 1нноваторам;

S  фшансова допомога вченим, винахщникам, виробни
кам 'шновацшного продукту у вигляд! надання гран
ив, позик, субсидш та iH.;

S  зниження державного патентного мита для шдивщу- 
альних винахщниюв;

S  створення сприятливого правового середовища для 
1нноватор1в та iH.

Д ерж авна ш дприем ницька полггика сп р я- 
мована на держ авне регулю вання пр о ц е
ссе, що вщ буваю ться в ш дприем ницьком у  
середовищ ц та держ авну пщ тримку пщ - 
прием ництва.

Пщприемницька пол1тика щодо процеЫв, яю вщбува- 
ються в шдприемницькому середовигцц включае:

S  полт ику роздержавлення i приватизации спрямовану 
на приватизащю великих пщприемств стратепчних 
галузей за шдивщуальними планами на пщстав1 галу- 
зевих програм реструктуризаци шляхом продажу ла
кеев  акцш на конкурент основ!, а також приватиза- 
цно малолжвщних об’екпв, незавершеного буд1вни- 
цтва шляхом масового розпродажу за грошов! кошти;

S  антимонополъну полипику, яка спрямована на запобь 
гання монопольнш д1ялъносгп, на и обмеження та при- 
пинення, а отже,- на розвиток ринковоУ конкуренций

S  тститут банкрутства, що виявляе неефективну д ь  
яльшеть шдприемницьких структур, 1хню неспромож- 
HicTb розрахуватися з державою та кредиторами, га- 
рантуе захист штерес1в останшх, розробляе заходи 
для запобшання банкрутству;



S  санацж -  систему заходгв, спрямованих на запоб^гання 
банкрутству через мехашзм оргашзацшних та фшан- 
сових дш (лжвщащя нерентабельного гндприемства, 
змша форми власност1 гпдприемства, злиття шдпри- 
емств, реструктуризация заборгованост!, вщстрочка 
погашения кредите, надання урядових субсидш, бан- 
кзвських кредита тощо).

Держ авна тдтримка тдприемнгсцтва полягае в розробщ 
га peajii3auii державних програм ресурсного, науково-тех- 
1пчного5 фшансового, кадрового сприяння розвитку пцщри- 
гмництва.

Д ерж авне регулю вання зовшшнъоеконом'тноЪ дЬялъ- 
поспи здшснюеться за допомогою адмшютративних i еко- 
пом1чних метсцпв, яю використовуються в державному ре- 
гулюванш економ1ки взагаль

Проте найважливипу роль серед економ1чних метод1в 
регулювання зовшшньоеконом^чноУ д1яльност1 вдаграють 
валютт обмежеиня, яю спрямовуються на розширення або 
стримання розвитку зовшшньоеконом!чних зв’язюв краУни. 
Валютш обмеження охоплюють сферу зовшшньоУ торпвлц 
рух капггал1в i кредита, переказ прибутюв, податкових та 
шших платеж1в.

Осюльки в зовшшньоеконом!чнш д!яльност! чшьне мю- 
це належить зовнгшнт mopeieni, полггика держави спрямо- 
вана на:

•утвердження поломки вигъног mopeieni, яка стимулах: 
конкуренщю, спонукае вггчизняш шдприемства шдвищу- 
вати яюсть продукци, знижувати цши;

• вживания заходiв протекцютзму, тобто захисту внут- 
pimHboro ринку вщ шоземноУ конкуренцп;

• запровадження прогресивних митних тариф1в1 у тому 
чиаи антидемтнгового мыта;

• використання мехашзму квотування (кшьюсного об
меження iMnopiy або експорту певноУ категорп товарiв) та 
лщензування (встановлення умов i порядку надання держав- 
ними органами спещального дозволу на ввезення або виве- 
зення TOBapie).

Охарактеризован! напрями державного регулювання 
д1яльност! пщприемств використовуються залежно вщ 
виду д 1яльносп шдприемства, його правового статусу, 
форми власност! тощо i приносять бажаний результат у 
раз1 продумано!’ i зваженоУ державноУ економ1чноУ поль 
тики.
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Тести для самоконтролю

1. Економ1чна функцйя держави реалйзуеться за таки
ми напрямами:

а) встановлення шн на продукщю шдприемства;
б) регулювання чисельност! зайнятих у матер1альному вироб- 

ництв1;
в) формування правових засад функцюнування економжи;
г) усунення недолив ринкового саморегулювання;
д) забезпечення економжи необхщною кшьюстю грошей;
е) встановлення норми рентабельност1 для окремих вироб- 

ництв;
е) перерозподш доход1в;
ж) забезпечення населения обов’язковими товарами.

2. Перерозподш доходов у держав! зд!йснюеться шля- 
ком:

а) задоволення попиту на rpoiui;
б) регламентування зовшшньоеконом1чно1 д1яльносп;
в) трансфертних плателав;
г) встановлення Mi шмаль hoi заробггноУ плати;
д) виявлення незаконно!' д1яльнос,п;
е) 1ндексащУ доход1в;
с) використання прогресивноУ системи оподаткування;
ж) регулювання цш на товари.
3. Недолжами ринкового саморегулювання с:
а) монополютичш тенденци i недобросовюна конкуренщя;
б) ефективний розподш за Парето;
в) неможлив1сть приватних суб’егспв господарювання забезт 

йечити суспшьство суспшьними благами;
г) повнгстю сформована шформацшна шфраструктура ринку;
д) ринкова дестабшзащя;
е) неповнота окремих ринюв.
4. Основы принципи державного регулювання еконо- 

Miioi полягають у:
а) використанш адмшстративних важел1в щодо суб’сгспв гос

подарювання;
б) максимальному використанш впливу державних opraHiB на 

господарююч! суб’екти;
в) мнпмальному втручанш державних оргашв в економ1чш 

процеси;
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г) вплиш державних оргашв на сощально-еконолочш процеси 
и\ допомогою економ1чних важел1в i норматтшв;

д) обов’язковому використанш в процеа державного регупю- 
илиия економжи метод!в, що застосовуються сусщтми державами.

5. Методи державного регулювання економжи покли- 
канг.

а) створити умови для ефективного функцюнування тдпри- 
I миицьких структур вщповщно до напрям1в держав hoi економ1ч- 
ноУ полггики;

б) забезпечити piBHicTb державних та приватних штереЫв у 
розвитку тдприемництва;

в) визначити напрями економ1чно! полггики шдприемств на 
перспективу;

г) встановити icpapxuo цшей держави в галуз! економжи;
д) максимально використати доевщ краУн з розвинутою рин- 

ковою економжою.

6. До методйв державного регулювання прямого впливу 
належать:

а) формування 1нвестицшноУ пол1тики;
б) розробка i затвердження норматив но-правових актов;
в) моральне переконування;
г) грошово-кредитна полггика;
д) розробка цшьових комплексних програм;
е) розмщення державних замовлень;
с) встановлення цш, норматтшв i квот;
ж) видача лщензш.
7. Непрям! методи державного регулювання повинш 

забезпечити:
а) створення економ1чного середовища функцюнування п[д- 

приемств;
б) максимально вигццй умови господарювання для великих 

пщприемств;
в) вплив на екожжичш iHTepecn суб’екта господарювання;
г) використання мотиващйних заход1в щодо пщприемств, об’ед- 

нань, оргашзацш;
д) вир1внювання темшв росту окремих галузей промисло- 

восл.
8. Макроеконом1чне планування Грунтуеться на:
а) розробщ директивних плашв;
б) розробщ вдикативних плашв;
в) планах розвитку окремих шдприемств;
г) piBHOCTi штерешв с у б ’ек т а  господарювання;
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д) прюритетах економ1чних цшей держави;
е) максимальному врахуванш штереав окремих шдприемств.
9. Результатом бюджетного планування е форму- 

вання:
а) бюджета мгсцевих органов державноУ влади;
б) суми коптив, спрямованих на споживання в плановому пе- 

рюда;
в) Державного бюджету;
г) державних цшьових фощцв;
д) бюджету окремоУ галузц
е) кошторишв на буд1вництво великих об’сюпв, що споруджу- 

ються за рахунок бюджетних кошта.
10. Дохщна частина Державного бюджету формуеться 

за рахунок:
а) податкових надходжень;
б) пожертв громадян;
в) доход1в вщ операшй з капралом, що перебувас в загально- 

державнш власност1;
г) доходов державних цшьових фощцв;
д) благодШних внеск1в {ноземних громадян та оргашзацш;
е) шших законодавчо встановлених доход1в.

11. Субсиди- це:
а) фшансова допомога мюцевим органам державноУ виконав- 

чоУ влади на конкретш цш;
б) цшьов1 допомоги населению з метою компенсацп частини 

Ух витрат;
в) допомоги з метою шдтримки певних вцщв пщприемницькоУ 

д1яльноеп;
г) покриття касових збитюв окремих державних шдприемств;
д) асигнування для приведения у вцщовщшсть доход1в i видат- 

юв мгсцевих бюджета.
12. Вщносини, що складаються тж суб’ектами госпо- 

дарювання та шшими шституц1ями з приводу мобт1зацн 
тимчасово втьних грошових k o i u t ib , називаються:

а) доп>в1рними; г) фшансовими;
б) страховими; д) розподшьчими;
в) кредитними; е) грошовими.
13. Найбшьш розповсюдженими формами кредиту е:
а) пщприемницький; г) м1жнародний;
б) державний; д) местицшний;
в) банювський; е) комерщйний.
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14. Податок -  це:
;i) ставка сплати з прибутку пгдприемства до мюцевого бюд

жету;
б) фшсована сума сплати до державного цшьового фонду;
в) обов’язковий платеж, що стягусться до бюджету з юридич- 

iiiix i ф1зичних oci6;
г) щсрчш вщрахування шдприемства до амортизацшного фонду;
д) щор1чш стягнення з доходов громадян до мюцевого бюджету.
15. Непрямий податок, який стягусться за товари, що 

пвозяться в крашу, вивозяться з неТ або прямують тран
зитом, називаетъся:

а) плата за 1мпорт;
б) плата за експорт;
в) торговельна квота;
г) мито;
д) акцизний 36ip.
16.3 перелйчених вибер№ь пщакцизш товари:
а) бавовняш тканини;
б) швейш вироби дитячого асортименту;
в) тютюнов1 вироби;
г) нафтопродукти;
д) кава;
е) молочш продукти;
е) сшьськогосподарська сировина;
ж) хутряш вироби;
з) алкогольш Hanoi.
17. Державне замовлення як зааб державного регу- 

лювання економши передбачас:
а) обов’язкове залучення до процесу задоволення державних 

потреб у певних видах продукцп шоземних виробшшв;
б) наявшсть гостро!* конкурентно!* боротьби м\ж шдприем- 

ствами-виробниками у галун, в якш розмицуеться державне замов
лення;

в) формування необхщних для задоволення державних потреб 
обсяпв i складу продукцп;

г) розмщення серед шдприемств державних контракпв на 
поставку продукцп;

д) фшансування виконання державного замовлення виключно 
за рахунок шдприемства.

18. Державне замовлення с обов’язковим для:
а) приватних шдприемств в обсягах, ч1тко зафшсованих орга

нами мюцево! влади;
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б) державних пщприемств;
в) акщонерних товариств, у яких держава волод1е контроль

н а  пакетом акцш;
г) акщонерних товариств, незважаючи на економ1чну невипд- 

нють виконання державного замовлення;
д) пщприсмств-моногашспв на певному ринку товар1в неза

лежно в1д форми власносп;
е) мушципальних пщприемств.

19. Взаемовщносини мЬк замовником та виконавцем 
державного замовлення регулюються:

а) генеральною угодою;
б) Державним бюджетом;
в) Конвенщею з прав людини; 

зл г) профсголковою угодою;
д) державним контрактом;
е) антимонопольним законодавством.

2 0 .1з наведених виберпъ ti принципи, як! покладен! в 
Основу державноУ швестицмно! полпики:

а) поступова децентрал1зац1я 1нвестицшного процесу;
б) зменшення частки власних коигпв пщприемств у фшансу- 

ванш швестицшних проекпв;
в) пepeмiщeння центру ваги з бюджетного фшансування на 

кредитування;
г) надання переваги новому буд1вництву пор1вняно з реконст- 

рукщею i техшчним переоснащениям;
д) удосконалення нормативно'1 i правово! бази швестицшного 

процесу;
е) виб1р об’еклв для фшансування за рахунок бюджетних кош- 

TiB здШснюеться, виходячи i3 максимально! чисельност1 зайня- 
тих на них.

21. Найважлив1шими питаниями державно! жвести- 
цшно! пол1Тики е:

а) визначення обсяпв необхщних швестицш для конкретного 
суб’екта господарю вання;

б) визначення прюритетних сфер та об’склв швестування;
в) податкове регулювання 1нвестицшно! д1яльносп;
г) оптижзащя валютних резерв1в Нашонального банку Ук- 

ра!ни;
д) вдосконалення грошово-кредитно! системи як регулятора 

1нвестишйного процесу;
е) максим1защя доход1в на душу населения;
е) вдосконалення амортизацшно! гоштики.
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22. Державна жновацмна полггика практично реал1зу- 
с11.ся за допомогою таких метод1в:

а) падания суб’ектам, що займаються 1нновацШною д1яльнютю, 
Ос шроцентних позик;

0) залучення до шновацшного процесу 1ноземних фах1вщв у 
пеший галуз1;

н) впровадження систем и податкових пшьг;
г) збшынення державного патентного мита;
д) скорочення обсяпв фшансування 1ндивщуального винахщ- 

иицтва;
е) створення приватних шновацшних фощцв, що користуються 

шачними пшьгами;
с) фшансова допомога вченим, винахщникам, виробникам у 

нигляд1 надання гранив, субсидШ, позик.
23. ПолИпка роздержавлення i приватизацн opiemy- 

еться на:
а) приватизащю великих шдприемств на конкурент основ! 

шляхом продажу пакета акщй;
б) викуп контрольного пакета акцш фшансовими шетитущями;
в) акщонування невеликих малол!квщних об’ектзв;
г) розпродаж за rpouioBi кошти об’ект!в незавершеного буд1в- 

ництва;
д) роздержавлення нерентабельних маткхгпквщних шдприемств 

шляхом грошовоУ приватизащь

24. Антимонопольна поллпка держави спрямована на:
а) розвиток ринковоУ конкуренцй*;
б) розукрупнення промислових пщприсмств;
в) запобшання монопольнш Д1яльностц
г) розвиток виробничоУ кооперацп м1ж господарюючими 

суб’ектами;
д) обмеження д1яльност1 монополш;
е) зменшення частки державних пщприемств.
25. Напрямами державного регулювання у ccjjepi зов- 

шшньоторговельноУ д1яльност1 е:
а) розвиток вшьноУ торпвлц
б) впровадження демшнгових цш;
в) утвердження гаштики протекцюшзму;
г) використання мехашзму без обмеженого iMnopiy та експорту;
д) запровадження прогресивних митних тариф1в;
е) використання мехашзму лщензування.



"Т е  м а 18
РЕСТРУКТУРИЗАЦ 1Я  
I САНАЦ1Я
пщприемствА

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Питания для теоретично! шдготовки

Необхщнгсть i суть реструктуризаци пщприемства. 
Мета реструктуризашк
Зовн1шн1 i внутр^шш причини реструктуризаци. 
Реструктуризацшш змши на шдприемствах. 
Види реструктуризащУ, Ух характеристика. 
Етапи процесу реструктуризаци.
Б1знес-план реструктуризащУ пщприемства. 
Способи реструктуризаци пщприемства.
Оцшка результата реструктуризаци.
Суть процесу санаци пщприемства.
Клас ич на модель санаци.
Bi3Hec-unaH санаци пщприемства.
Види санаци тдприсмства.
Фшансування санацшних заход{в. 
Техшко-економ1чне обгрунтування санацй* пщ- 
приемства.

8-» КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

•  б о р ж н и к
•  реструктуризация п щ п р и ем ств а
•  р е с т р у к т у р и за ц и  н а  MixpopiBHi
•  р е с тр у кту р и за Ц я  н а макрор1вн1
•  м е та  р е стр уктур и зац и  
#30BHiLUHi п ричин и  р е стр уктур и 

заци
•  в н у тЦ ш н ! п ричин и  р е стр укту 

ризаци

•  м о д е р м з а Ц я  
• р е о р г а ж з а Ц я
•  а д а п т а Ц я
•  с а н а Ц й н а  реструктуризация
•  а д а п т а Ц й н а  р е стр уктур и - 

з а Ц я
•  виперед ж ую ча реструктури- 

з а Ц я
•ч а с т к о в а  р е с т р у к т у р и за Ц я
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тгтт------------------------------------------------------------------------------------
8-» КЛЮЧОВ1 ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ

• комплексна реструктуризац1я
• управлшська реструктуризац1я
•  ю хж чна реструктуризация
• оконом1'чна реструктуризац|'я
•  ф ш ансова реструктуризац1я
•  реструктуризац1я власносл
•  оперативна реструктуризация
•  стратепчна реструктуризация
•  61знес-план реструктуризацн
•  кредитор

•  кризовий стан п1дприемства  
•сан ац !я
•  ф ш ансове оздоровления
•  класична модель санацн
•  програма санацГГ
•  б 1знес-план санацн  
•в и д и  санацн  
•ф о р м и  санацн
•  ф ж ансування санацм них  

заходов

OcHOBHi теоретичш положения теми
Кризов! явища в економщц викликаш зниженням купь 

иельноУ спроможносл населения i пад1нням виробництва, 
обумовлюють необхщнють докоршноУ перебудови юную- 
чо1 системи виробництва. Вона може бути практично реаль 
зована шляхом проведения реструктуризацн i санацн nia- 
приемств, як\ потенцшно е конкурентоспроможними, або ж 
Л1кв1даци збиткових пщприемств.

У Закон! УкраУни «Про вщновлення плато- 
спром ож носл боржника або визнання його 
банкрутом» процес реструктуризацн т д п р и -  
см ства визначено як здш снення оргаш зацш - 
но-господарських, ф ж ансово-економйчних, 
правових, техж чних заходйв, спрямованих на 
реоргашзацйю ш дприемства, що сприятиме  
його фш ансовому оздоровлению, збш ьш ен- 
ню обсяпв випуску конкурентоспроможноТ 
продукцн, пщвищенню еф ективносп вироб
ництва та задоволенню вимог кредиторш.

Метою проведения реструктуризацн е створення та
ких господарюючих суб’еклв, якт здатш виготовляти кон- 
курентоспроможну продукшю, бути техшчно забезпечени- 
ми i фшансово-д!ездатними.

Реструктурьзащя на pieni шдприемства стосуеться пе
ребудови Bcix сфер його д!яльносл, починаючи вщ вироб- 
ничо-техшчних та оргашзацшних систем i завершуючи ф ь 
нансовими аспектами i проблемами власносл.

Реструктуризацно мож на проводити i на макрор1вш.
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У такому випадку вона спрямовуеться на змшу сшввщно- 
шення окремих галузей та пщгалузей, р!вня розвитку еле- 
мент1в ринковоУ шфраструктури, мехашзм!в i важе;йв управ- 
л1ння економжою, приватизацшними процесами.

В цшому будь-яка реструктуризащя мае забезпечувати в 
Лицевому подсумку платоспроможнють шдприемств, що 
обумовлюеться* зменшенням витрат, шдвшценням продук- 
тивност1 пращ, запровадженням ново!* технологи, модернь 
защею обладнання.

При цьому вважаеться, що процесам реструктуризацп пщ- 
лягають, як правило, слабкц неплатоспроможш пщприемства, 
що стоять на меж1 банкрутства, однак i прибутков! пщприем- 
ства використовують pi3Hi BapiaHTH реструктуризацп. Заруб1ж- 
ний досвщ свщчить, що реструктуризации на Заход! проводять 
i досить усппиш компанй, яю прагнуть забезпечити достатню 
прибутковють своУх акцш у майбутньому. Тому цижом спра- 
ведливим е битын широке трактування реструктуризаци як 
процесу пщготовки i реашзацп програми комплексних 3MiH 
на п!дприемств! з метою пщвищення його ринковоУ вартосп.

Процес реструктуризацп мож е бути викликаний рядом  
зовтшмх i внут рш мх причин.

З о вм ш м  чинники рест рукт уризаци:
• техпологлчний прогрес (новпгш технологи, передов! 

методи комунжаци та шформацшного зв’язку; зниження 
затрат на обробку даних, ефективш транспорта! мережО;

•  Mio/снародна економхчна ттегращя (скорочення торго- 
вельних i митних 6ap’epiB, бшьш вшьний потж кашталу, 
пщвищення мобшьност! робочоУ сили, утворення економ1ч- 
них блоив та сонтив, монетарна штегращя та створення 
м1жнародних валют);

• докорт м змти на ринках розвинутих крат  (уповшь- 
нення темп!в розвитку цих краУн, бшьш агресивний експорт 
i пошук додаткових ринюв збуту, зменшення ступеня дер
жавного регулювання економжи);

• змти сощалъно-економ'тних систем (трансформащя 
економ1чних систем краУн Центрально! та СхщноУ Свропи i 
Аз1У, зростання дол! приватного сектору);

• полт ика уряду  (податкова, кредитна, митна, соц!альна, 
шформацшна).

B uym pium i чинники рест рукт уризаци:
• незадовшънии р'гвенъ загалъного менеджменту (слабка 

ор1ентащя на ринок, вщсутшсть стратепУ, низька квал!фь 
кагця кадр1в);
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• слабкий фтансовий менеджмент з питанъ: управлтня 
грошовыми потоками, прийняття твестицтних рш енъ , 
управлтня затратами;

• неконкурентоспроможтсть продукцп (поява нових 
продуктов i конкурентов, виробництво застаршот продукцп, 
иадшня обсяпв продажу);

• висою затраты (високий р1вень точки беззбитковосп, 
висок1 постшш затрата, висок1 змшш затрата, високий pi- 
вень втрат, висока вартють сервюу);

• слабка робот а службы маркетингу;
•конфлтт inmepecie (власниклв, робпгниюв, юиештв, 

партнер1в).
В умовах УкраУни д1я цих чинниюв шдсилюеться загаль- 

ною економ!чною кризою, яка характеризуется довготри- 
валим спадом виробництва, невиправданим зростанням цш 
на ресурси i товари, розладом прямих господарських зв’язив 
i канашв збуту продукцп, браком фшансових к о н т в , по- 
IОршенням фшансово-економ1чних показнишв д!яльносп, 
руйнуванням системи сощального захисту населения.

Реструюуризацшш 3MiHH, яю проводяться на пщприем- 
ствах, можуть стосуватись:

S  модершзаци -  оновлення устаткування i технологи;
S  реоргашзаци -  змши метод!в i подшу працц пототав 

шформацн;
S  адаптацп -  пристосування елемештв пщприемства до 

поточних умов;
S  нововведень -  продуктових i процесних.
Таким чином, реструктуризащя в широкому розумшш:
• передбачае комплексшсть змш, а не змши титьки одшеТ 

сфери функцюнування (маркетинг, фшанси, виробництво);
• е постшним шструментом управлтня, а не реал1зашею 

одноразово!' мети;
• може охоплювати майнов1 перетворення як елемент змш;
• пщлягае модифжацп i коригуванню в ход\ реал1заци.

о  майна (правового статусу); 
о  орган1защйноТ структури пщприемства; 
•=> виробничо! структури;
*=> структури виробничоТ програми;
^  структури залученого капралу;

структури актив1в;
^  структури доход1в i витрат;
^  структури персоналу;

Ыформацп;
■=> ш ш их структур.
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Характер та особливое™ реструктуризацшних nponecie 
значною мирою залежать вщ виду реструктуризацп.

> часткова 

» комплексна санац1ина
адаптацмна
випереджаюча

управлшська 

технина 
економ|'чна 

фжансова

реструктуризац|я
власносл

оперативна 

стратеги на

Часткова (обмеж ена) реструктуризация використовуе- 
ться шдприемством для вщновлення техшчноУ та економ1чно! 
д1ездатносп; заходами тако! реструктуризаци можуть бути: 
додаткова емю1я щнних nanepie, переоцшка актив1в, знижен- 
ня деб1торськоУ заборгованос™, переоформления борпв та iH.

К ом плексна рест рукт уризащ я охоплюе бшьш суггев! 
зм1ни у форм1 розробки ново!’ оргашзацшноУ структури, 
техшчноУ, технолопчноУ та продуктовоУ политики, змши у 
менеджмент! тощо.

Санацш на (виновна) рест рукт уризащ я  застосовуеть- 
ся, коли шдприемство перебувае у передкризовому або 
кризовому стаж i мае за мету вийти з нього. Ознаками та
кого стану е:

• втрата ринкових позицш;
• проблеми з постачанням та залишками Marepiaaie, не- 

завершешеть виробництва;
• велню запаси готово!* продукщУ;
• заборгованють перед банками, кредиторами та державою;
• втрата лжвщностп
Основними напрямами реструктуризаци дш у цш ситу- 

auii е:
S  скорочення pecypcie; /  скорочення пропозицГ!;
S  скорочення ришав; S  зменшення po3Mipie

пщприемства.
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Ш ттацтна (прогресивна) — використовуеться за вщсут- 
М(н м кризи, але при появ1 негативних тенденцш з метою Ух 
in нюнапня та адаптацй' шдприемства до нових ринкових умов.

(> таками т акого стану с: зниження загальноУ ефектив- 
inu ii; вичерпання ринкового потенщалу; вщсталють nopie- 
ниио ti св1товими стандартами; перспективи на шших ринках; 
шги.ка ефективнють управлшня.

V рамках ijiei реструктуризацп найчастше запроваджу- 
юи.ся:

• прост орова диверсифтащя -  розвиток нових внутрш- 
мix га зовшшшх ринюв;

• нродукт ова диверсифтац1я — розвиток нових продук- 
I ж як спорщнених, так i вщмшних.

Иипередж шоча -  мае мюце в усшшних компашях, якг 
исредбачають можливють змши умов функщонування i 
пригнуть пщсилити своУ ключов1 позицй та конкурентш 
псреваги. Характ ернимирисами таког реструкт уризацп е:

у  стратепчш альянси, кушвля-продаж 6i3HeciB.
Управлт съка рест рукт уризация пов’язана 3i змшою 

оргашзацшноУ струкгури шдприемства, менеджменту, ш- 
повацшноУ, технолопчноУ та маркетинговоУ пол пики, сис- 
юми пщготовки i перепщготовки кадр1в.

Техм чна рест рукт уризация повинна забезпечити т д -  
нриемству вщповщний р1вень виробничого потенщалу, 
технологи, ефективних систем постачання та ш., що дозво
лить виготовляти конкурентоспроможну продукщю.

Економ'тна рест рукт уризация покликана забезпечити 
достатнш р1вень рентабельное™ шляхом оптим1зацн капь 
гальних i поточних витрат, обсягу продажу, збалансованоУ 
цшовоУ пол ники та ш.

Ф т ансова рест рукт уризащ я стосуеться управлшня па- 
сивами шдприемства, а саме його заборгованютю i перед- 
бачае 3MiHy структури пасив1в шляхом:

S  вщетрочки погашения заборгованостц
S  зниження процентноУ ставки по заборгованостУ;
S  визначення бшын вигщноУ для пщприемства схеми 

погашения заборгованост1;
S  замши частки заборгованостУ на акци;
S  анулювання частки або вЫеУ заборгованостУ;
S  отримання в\д кредитор1в нових позик або гарантУй.
Рест рукт уризащ я еласноспй  стосуеться змши власни- 

ка державних шдприемств та змши власнос™ через зм1ну 
участ1 в каштал1 та ш.

403



О перат ивна реструкт уризация розрахована на декшь- 
ка мгсящв, i пщприемство вирш уе питания пщвищення 
своеУ лжвщносп за рахунок внутрш ш х pecypcie у рамках 
санацшноУ реструкзуризацп. Вона полягае у:

S  створенн} або видшенш нових структурных пщроздь 
лiв пщприемства;

S  оперативному зниженш деб1торськоУ заборгованостц
S  зменшенш величини оборотных фотуцв через выяв

ления i реал1зашю зайвых запаяв;
S  скороченш обсяпв основных фонд1в через реал1защю 

зайвого обладнання, транспортних засобтв тощо;
S  оцшщ i припиненш здшснення неефективних швес- 

тицш та ш.
Cmpamezinua рест рукт ур изацш  здшснюсться в довго- 

строковому период базуеться на результатах оперативноУ рес- 
труктуризацн i передбачае залучення як внутршшх, так i зов- 
шшн1х джерел ф1нансування в межах адаптацшноУ та випере- 
джаючоУ реструктуризацп. Вона може передбачати Taxi дУУ, як:

• диверсифжащя виробництва;
• завоювання нових ринюв збуту;
• придбання нового устаткування;
• впровадження нов1тшх технологш;
• сертифжащя виробництва;
• реструюуризацУя оргашзацшноУ структуры пщприемства;
• шдвищення кв ал ^ к ац п  персоналу;
• реструктуризащя власносп;
• кушвля-продаж 6i3Hecy.

1. Усвщ омлення необхщ носп  змин.
2. Ф ормування команды
3. Д1агностика стану пщ приемства, вияв- 

лення гснуючих проблем.
4. Визначення ц т е й .
5. Розробка б1знес-плану реструктуризацп.
6. Реал1зац'1я б|'знес-плану реструктуризацп.
7. М оы торинг реал1заци б|’знес-плану.
8. Коригуюч'| ди.

Найважливйшим етапом е розробка б1знес- 
плану реструктуризацп -  це трансф о рм ащ я  
обраного з декш ькох альтернатив вар1анту  
досягнення встановлених цш ей реструкту
ризац п в ком плексний план конкретних д ш  
з визначенням  стром в, p e cyp cie , в1дпов|'- 
д альних за Ух реал'1з а ц 1Ю.

Етапи
процесу
реструктуризацп



Виходячи з цих вимог i 
зважаючи на те, що загаль- 
ноприйнято1 форми б1знес- 
плану реструктуризацн не 
юнуе, може бути запропоно- 
ваний такий eapianm цъого 
документа:
1. Резюме.
2. Програма реструктуриза
цн.
3. План реструктуризацн в 
po3pi3i головних напрям1в 
або щдроздйнв.

Резю м е -  вщображае ос- 
новний 3MicT документа: 

•причини, як1 спонукали 
пщприемство запровадити ре
структуризацию;

• основш ц ш  реструкту
ризаций

• головш напрями реструк- 
туризацп;

• кшыасш та якюш ре
зультата, що очжуються nic- 
ля проведения реструктури- 
зацп.

Програма реструктуризацн -  це перелж заход!в у ме
жах основних напрям1в, що дозволяють досягти поставлено! 
мети -  пщвищення прибутковост! д1яльност1 пщприемства.

Програма реструктуризацй*, розроблена для всього пщ
приемства, може мати довол! масштабний характер i3 за- 
значенням вщповщних служб i пщроздшв, зад1яних в и 
виконанш, та ор1ентовних строюв реал1заци; може пере- 
дбачати поетапнють впровадження тих чи шших заход1в.

П лан рест рукт уризаци за  напрям ам и  розробляеться 
на основ! программ реструктуризащУ. BiH мютить перелж 
дш щодо кожного заходу, строки його початку i заюнчен- 
ня, визначае вщповщних oci6 за його виконання, необхщш 
ресурси i кошта, очжуваний результат. BiH може передба- 
чати цп як в межах всього пщприемства, так i окремого 
лщроздшу.

I >1знес-план реструктуризацй  
повинен задовольняти  

таким  вимогам:

о  забезпечувати комплексне 
мросування до оптим1зацп qinic- 
иого организму пщприемства;

1̂> бути пщ порядкованим iH- 
гересам пщприемства, приваб- 
пивим для кер 'тництва i пере- 
конливим для зовн1шн|'х ж в ес- 
гор|'в;

висвгглювати ‘гснуюч1 
проблеми ф|‘рми та  загрози  
для и гснування;

о  встановлювати qini, яю кон- 
тролюються та вим1рюються;

^  мгстити р1шення, яю усу- 
вають проблеми та  загрози;

■=?> пропонувати заходи, яю 
реально можна виконати;

^  конкретизувати завдання  
в po3pi3i пщроздт1в;

^  представляти фiнaнcoвi 
та к т ь ю с т  i яюсн\ наслщ ки  
запропонованих д м .

405



М ож ливими способам и рест рукт уризаци n i d n p u c M -  

ст ва м ож ум ь бут и т ам :
• перепрофшювання пщприемства (змша асортимент- 

но-продуктового напрямку роботи вщповщно до вимог 
ринку);

•видшення окремих структурних пщроздшв для по- 
дальшоУ IX д1яльност! (з наявних на пщприемств! пщроздь 
т в виокремлюються HOBi пщроздши, що дозволяе Ум роз- 
ширити поле д1яльносп, посилити вщповщальшсть за ре
зультата роботи та ш.);

• видшення окремих структурних пщ роздш в як нових 
юридичних oci6 (таке видшення передбачае наявшсть 
окремого балансу i Bcix наслщюв, що випливають 3i стату
су пщроздшу як юридичноУ особи);

•злиття двох i бшыие пщприемств та утворення новоУ 
юридичноУ особи (характерне для випадшв, коли одне i3 
пщприемств е нерентабельним i вести самостшно госпо- 
дарську д1яльшсть неспроможне).

Результати реструктуризаци оцшюються такими по- 
казниками:

S  прибутковютъ -  досягнення вщ повщ ного р1вня при- 
б у т к о в о сп  е о дш ею  з цш ей реструктуризаци i водно- 
час показником УУ ycniuiHOCTi;

^  наявмстъ позитивнш грогиових потокгв eid основной 
dimbHOcmi -  зростання грош ових потош в дае м ож ли- 
в1сть повертати борти та т в ест у в а т и  кош ти в онов-  
лення i зростання виробництва, щ о свщ чить про у с-  
nimHicTb реструктуризаци;

S  зростання продуктивност1 npaifi -  i3 скороченням 
обсяпв продажу на традицшних ринках пщприемства 
повинш знаходити HOBi ринки збуту або скорочувати 
чисельнгсть свого персоналу; для оцшки ycnimHOCTi 
цих дш використовуеться динам!ка зростання продук
тивное^ пращ;

S  зростання npodyumuenocmi eeix eudie pecypcie  -  оць 
нити уешшнють дш в цьому напрямку можна через 
показники рентабельное^ та Ух динамжи;

S  зростання обсяг1в експорту -  ор1ентащя на зовшшш 
ринки вимагае використання HOBiTHix маркетингових 
технологш, пщвищення якост1 продукщУ та УУ конку- 
рентоспроможностУ, уешшшеть реструктуризаци в 
цьому напрямку можна оцшити за темпами зростання 
експорту.



Санац 1я -  це комплекс послщовних взаемо- 
пов’язаних заход'ш фш ансово-економ 1чного, 
виробничо-техшчного, соцйального характеру, 
яю спрямовам на виведення пщ приемства i3 
кризи, вщновлення або досягнення ним при- 
бутковост! та конкурентоспроможность

Отже, процес санац11 пщприемства можна охарактеризу
й т е  як систему захсдав, спрямованих на запобжання його 
Панкрутству. Цей процес ще називають фмансовим оздо
ровлениям. ______________________________________________

1. Д о  моменту поруш ення кредиторами питания  
про банкрутство, якщ о пщприемство звертаеться  
за зовышньою допомогою  у cnpo6i вийти з кризи.1

С а н а щ я  
п щ п р и -  
е м с тв а  

м о ж е  п р о - ~ 
в о д и ти с ь  

у тр ь о х  
в и п ад ках :

2. Якщо пщприемство, звернувшись до господарсько- 
го суду i3 заявок) щодо порушення справи про банк
рутство, одночасно пропонуе умови своеТ санацн.

3. Якщ о р в е н и я  про санащ ю  виносить господар- 
ський суд на niflcraei одержаних пропозищй щодо  
задоволення вимог кредитор1в до боржника i вико- 
нання його зобов’язань перед бю джетом.

У крали з розвинутою ринковою економжою мехашзм 
фшансового оздоровления ф1рм передбачае використання 
нласичнЫ модел1 санащи шо складаегься з таких emanie:
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1 -  й етап -  проводиться на основ! оцшки фактичного ф ь 
нансового стану пщприемства за даними бухгалтерськоУ та 
фшансовоУ документаций

2 -  й етап -  яюцо виробничий потенщал пщприемства 
зруйнований, структура балансу незадовшьна, то приймае- 
ться р1шення про лжвщащю пщприемства; якщо ж пщпри- 
емство мае реальну можливють вщновити платоспромож- 
шсть, прибутковють, мае ринки збуту, пщготовлений управ- 
лшський персонал i продукщя вщповщае прюритетним 
напрямкам, то приймаеться рш ення про санащю;

3 -  й етап -  реал1зуеться шляхом розробки стратеги сана- 
uii з визначенням основних стратепчних цшей (забезпе- 
чення прибутковост1, рентабельности конкурентоспромож- 
ност1 та ш.);

4 - й етап -  це система заходi в, розроблених на основ! 
комплексного вивчення причин фшансовоУ кризи, анашзу 
внутр1шшх резерв1в та висновюв про можливють залучення 
каштал1в;

5 - й етап -  розробляеться на баз1 санацшноУ програми i 
мютить техн1ко-економ1чне обгрунтування санацп, роз- 
рахунок обсяпв фшансових pecypciB, конкретш графжи i 
методи залучення к о п т в , термши освоения та окупност1 
швестицш, прогнозоваш результата санацп;

6 - й етап -  спрямований на вщновлення платоспромож- 
ност1 боржника i досягнення ефективноУ д!яльноеп з враху- 
ванням наданоУ пщтримки для проведения санацшних за- 
ход1в.

Б|знес-план санацп може мати таю роздти:

Загальна характеристика п1дприсмства та його фи
нансового стану.

2. OcHoeHi параметра проекту 61'знес-плану (обф унтуван- 
ня вар1анта санацп, визначення обсягу необхщ них ф ш ансових p e 
cypciB, строки реал*1зацн’ плану i погаш ения ж в естованих коигпв, 
ф ‘|нансов1 результати реал1зацн плану).

3. Заходи финансового оздоровления:
► запровадження нових засоб1в м ехан 1заци, автоматизацп ви- 

робництва, прогресивних технолопчних п роцеав , удосконалення  
оргажзацн працг,

► реф ормування системи управл1ння (зм!на в методах  
управлшня, в кадровому склад|', у вибор|' структури управлж ня), 
перепщ готовка персоналу;

► ж в е н та р и за ц т  товарно-матер1альних цЫ ностей, продаж  
зайвих;
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► виявлення р е з е р в  зниж ення витрат виробництва i обф ун- 
гування шлях1в Тх реал1зацп;

► встановлення жорсткого контролю витрат;
► реструктуризащ я борпв (через довгостроков1 позики, ino- 

геки) i т. д.;
► п ерепроф тю вання  пщ приемства;
► закриття нерентабельних виробництв;
► вщ строчка, розстрочка або прощ ения частини борпв, про 

що укладаеться окрема мирова угода;
► продаж  частини майна боржника;
► mini способи вщ новлення платоспромож носп боржника.

4. Характеристика ринку / конкуренций
5. Маркетингоеа д1яльн/сть тдприемства.
6. Виробничий план nidnpueMcmea та його ресурсне за- 

безпечення.
7. Финансовый план.
б.Обфунтування антиризикоеих заход'ю.
Природно, що найважлившшм роздшом б1знес-плану 

санацп е характеристика системи заход!в фшансового оздо
ровления пщприемства.

Порядок проведения санацп вггчизняних пщприемств ре- 
гулюеться чинним законодавством. Ним же визначено меха- 
н1зм фшансового оздоровления залежно вщ масштаб1в кризо: 
вого стану пщприемства та умов надання йому зовншшьо1 
допомоги. У зв’язку з цим розр1зняють два види санацп:

L  Санащ я т дприем ст ва без зм т и ст ат усу юридичноТ 
особи . Здшснюеться з метою усунення неплатоспроможно- 
cri пщприемства, якщо його кризовий стан е тимчасовим. 
Санащя мож е в(дбуватись у  таких формах:

• погашения боргу пщприемства за рахунок бюджетних 
копгпв (тшьки для державних пщприемств);

• погашения боргу пщприемства за рахунок цшьового 
кредиту банку (здшснюе комерцшний банк, що обслуговуе 
пщприемство);

• переадресування боргу на imiiy юридичну особу (такою 
особою може бути пщприемство, що виявило бажання у санацп 
тдприемства-боржника; повинна бути згода кредитора);

•випуск облшацш або шших боргових цшних nanepie 
пщ гарантш  санатора (здшснюе комерцшний банк, що об
слуговуе пщприемство).

2. Санащ я т дприемст ва 31 зм м ою  ст ат усу юридичноТ 
особи  Здшснюеться за умови глибоко!’ кризи пщприемства, 
мае назву реоргашзацп пщприемства; передбачае змшу
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форми власностц оргашзацшно-правових форм д1яльносп 
та ш. Санацш моэ/се в1дбуватисъ у  формах:

• злитгя пщприемства-боржника з шшим фшансово стш- 
ким пщприемством;

• поглинання пщприемства-боржника пщприемством-сана- 
тором;

•роздш  пщприемства (використовуеться для пщпри- 
емств з багатогалузевою господарською д1яльшстю; видь 
леш в процесс розд1лу пщприемства одержують статус но- 
BOi юридично! особи, а майнов! права i обов’язки перехо- 
дять до кожно1 з них на основ! подшу балансу);

• перетворення у вщкрите акцюнерне товариство (здшс- 
нюеться за Ыщативою групи засновниюв);

•передача в оренду (найпоширешша при санаци дер- 
жавних пщприемств);

• приватизация державного пщприемства (регламентуе- 
ться системою законодавчих акпв).

Фжансування санацшних заход*в може здмснюватись:
& власниками т дприем ст ва  (акцю нерами, пайовиками) ш ля

хом зм енш ення або збш ьш ення статутного ф онду боржника;
о  п ерсон алом  т дприем ст ва  у форм* вщстрочки або вщ мови вщ  

винагороди за  виробнич* результати, надання праш вниками позик, 
KyniBni акцш  даного пщприемства;

кредит орами  шляхом пролонгацн та реструктуризацп наявноТ 
заборгованосл, повноТ або частковоТ вщмови вщ своУх вимог, на
дання додаткових кредилв, специф*чною формою санаци' е надання  
цшьового банювського кредиту пщ максимально високу ставку;

‘̂ > Нацюнальним банком УкраТни у форм* проведения ц ть о в и х  
кредитних аукцюн1в для комерцш них банк*в пщ  програми санаци  
виробництва;

держ авою , якщо вона визнае продукц*ю пщ приемства су- 
с п ть н о  необхщною  i розраховус на збш ьш ення надходжень до  
бю джету внаслщ ок збш ьш ення випуску та  збуту ц*еУ продукци.

Для т ехм ко-економ гиного обгрунт ування санаци т д
приемст ва використовуеться ряд показншав, як\ слщ роз- 
глядати в базовому та перспективному (те л я  проведения 
санацп) nepiodax.

Такими показниками е:
• рентабельшеть продукщУ;
• рентабельшеть виробництва;
•загальний обсяг фшансових pecypciB для проведения 

санаци; д
• терм1н окупност11нвестицш;
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• точка беззбитковостц
• витрати на виробництво i peaлiзaцiю продукпп;
• строки та умови погашения кредщпв;
• використання виробничих потужностей;
• чисельшсть зайнятих;
• показники фшансовоУ стшкостг
При nopiBHHHHi базових та перспективних показниюв 

С1мд особливу увагу звертати на показники прибутковостг 
Ух динамшу, чинники, як\ забезпечують picT прибутку, дже- 
рсла зниження витрат на виробництво продукщУ, приско- 
рення оборотност1 обшових коптв .

Порушення питания про санащю повинно продовжитись 
ироцесом надходження пропозицш щодо санацп пщприем- 
ства. Якщо так1 пропозищУ не надшшли або кредитори не 
ногоджуються з умовами санацп, господарський суд визнае 
шдприемство-боржника банкрутом.

^ 1 Тести дня самоконтролю

1. Реструктуризащя пщприемства -  це:
а) процес реал1зацш оргашзацшно-господарських, фшансово- 

економ1чних, правовых i техшчних заход1в, спрямованих на реор- 
гашзацно пщприемства;

б) процес оргашзацшноУ перебудови пщприемства з меток: 
скорочення чисельноси управлшського персоналу i зниженшз 
накладных витрат;

в) комплекс заход1в щодо проектування, пщготовки до впро- 
вадження i сершного выпуску новых врадв конкурентоспроможно'1 
продукщУ;

г) об’еднання в компанию невеликих пщприемств, яш випус- 
кають однотипну продукцно;

д) система структурных 3MiH на тдприем ст з метою зб1ль- 
шення частки на ринку.

2. Устш но реализована реструктуризащя шдприем 
ства повинна забезпечити:

а) зменшення питомоУ ваги продукщУ пщприемства на внутрйи- 
ньому ринку;

б) фшансове оздоровления пщприемства;
в) збшынення обсяпв выпуску продукщУ;
г) збшынення обсяпв довгострокового кредитування;
д) пщвищення ефективносп виробництва;
е) скорочення чисельноси персоналу.
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3. Реструктуризация на MiKpopiBHi стосусться:
а) перебудови оргашзацшноТ структури пщприемства;
б) об’еднання пщприемств, що належать до одшеТ галуз1, в кор- 

поращю;
в) змши форми власност1 пщприемства;
г) змши сшввщношення м1ж окремими галузями;
д) техшчного переоснащения шдприемства;
е) зростання середньоТ зароб1тно'1 плати в промисловосп;
е) полшшення фшансового стану пщприемства.
4. Реструктуризащя на макрор1вж спрямовуеться на:
а) реоргашзацно неплатоспроможних пщприемств;
б) приватизацШш процеси в промисловостц
в) пщвищення продуктивное™ пращ на пщприемствц
г) зменшення витрат пщприемства на виробництво i збут про

дукций
д) розвиггок ринково?шфраструктури;
е) вдосконалення мехашзм1в управлшня економшою.
5. Зовншшми причинами, яю спонукають процес ре- 

структуризацй пщприемства, можуть бути:
а) технолопчний процес;
б) м1жнародна економ1чна штегращя;
в) докоршш зм1ни на ринках розвинутих краУн;
г) попршення фшансового стану пщприемства;
д) полггика уряду;
е) зменшення кшькосп партнер1в-споживач!в продукцй пщ

приемства;
е) змша сощально-економ1чних систем.
6. До внутр1ШН1х причин реструктуризацн належать:
а) недостатньо високий яккний ревень системи управлшня 

гадприемством;
б) пщписання мгсцевими органами влади ряду економ1чних 

угод з 1ноземними партнерами;
в) слабкий фшансовий менеджмент;
г) неконкурентоспроможна продукщя;
д) високий середньогалузевий р1вень витрат на одну гривню 

товарно'1 ироду Kuii;
е) слабка робота служби меркетингу; 
е) конфлпст iHTepeciB.
7. У вггчизняних умовах д1я спонукаючих чинниюв ре

структуризаций посилюеться:
а) зменшенням чисельносп працездатного населения;
б) зниженням куп1вельноТ спроможноеп населения;
в) тривалим спадом виробництва;
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г) налагодженням прямих господарських зв’язшв м1ж партне
рами;

д) нестачею фшансових коптв;
е) зростанням цш на ресурси.
8. Реструктуризации! змши, яю проводяться на пщ- 

приемств!, стосуються:
а) модершзаци;
б) конце нтрацй;
в) кооперацй;
г) реоргашзаци;
д) адаптащц
е) нововведень; 
е) автоматизащь
9. Реструктуризащя пщприемства передбачае змши 

таких його структур:
а) оргашзацшноУ i виробничоУ структури пщприемства;
б) структури виробничоУ програми;
в) вшовоУ структури персоналу;
г) статевоУ структури потенцшних споживач1в продукцп пщ

приемства;
д) структури залученого кашталу;
е) структури актив1в;
е) структури майна пщприемства;
ж) структури матер1альних надходжень на пщприемство.

10. Залежно вщ повноти вир'пиуваних проблем пщ
приемства реструктуризащя може бути:

а) загальною;
б) одиничною;
в) частковою;
г) комплексною;
д) перюдичною;
е) балансовою.
11. Санацшна реструктуризац1я застосовуеться у ви- 

падку:
а) в устшних компашях, яю прагнуть посилити своУ позищУ 

на ринку;
б) коли пщприемство перебувае в кризовому або передкризо- 

вому стан1;
в) при появ1 негативних тенденцш в зовшшньому середовигщ 

пщприемства;
г) прагнення пщприемства ввшти в конгломерат;
д) зниження рентабельное™ виробництва.

413



12. Реструктуризация шдприемства, що стосуеться 
управлЫня його пасивами, називасться:

а) економ1чною;
б) функцюнальною;
в) управлшською;
г) стратепчною;
д) фшансовою.

13. Оперативна реструктуризац1я передбачае там дн:
а) диверсифжацно виробництва;
б) зменшення величини оборотних фощцв через продаж зай- 

вих запаав;
в) скорочення обсяпв основних фощцв шляхом реал1зацш 

зайвого обладнання;
г) реструктуризашю власностц
д) створення нових структурних пiдpoздiлiв;
е) впровадження HOBiTHix технологий;
е) припинення неефективного швестування.

14. Найважлившими з перел1чених eranie процесу ре
структуризаций е:

а) диагностика стану шдприемств i виявлення проблем;
б) визначення цшей;
в) розробка б!знес-плану реструктуризагш;
г) мошторинг реал1зацш Шзнес-плану;
д) коригуюч1 дй;
г) визначення економ1чноТ ефективносп реструктуризацп.

15. Бйзнес-план реструктуризацп пщприемства -  це:
а) плановий документ, де вказуеться комплекс заход!в щодо 

впровадження нових методов оргашзацн виробництва i npaui;
б) план виробництва i peaimauii' продукцп на плановий пе

риод;
в) план розвитку нових вщцв 6i3Hecy в структур1 шдприем- 

ства;
г) перетворення вар1анта досягнення поставлених шлей рест- 

рукгуризащ1 обраного з декшькох альтернатив, в комплексний 
план конкретних дш з визначенням стромв, pecypciB, вццювь 
дальних за Тх виконання;

д) розрахунок зниження сукупних витрат на виробництво i реа- 
л1зацйо продукцй та показншав загально1 ефективносп вироб
ництва;

е) система показнимв ощнки кшцевих результате бгзнесово1 
д1яльность
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16. Б|'знес~план реструктуризацп повинен задоволь- 
няти таким вимогам:

а) бути шдпорядкованим штересам шдприемства та перекон- 
ливим для iHBecTopiB;

б) вщображати гснуюч! проблеми та загрози для шдприемства;
в) бути спрямованим на обмежене використання Bcix pecypciB 

ииробництва;
г) результати реал!зацш повинш бути представлен! у вщнос- 

иих показниках;
д) конкретизувати завдання в po3pi3i окремих пiдpoздiлiв;
е) не повинен вщображати якюноУ сторони реструктуризацш- 

пих змш;
е) встановлення цьпей, яких реально можна досягти.
17. Резюме бйзнес-плану реструктуризацп вщображае:
а) причини, яю спонукали шдприемство запровадити реструк- 

туризащю;
б) ринков! inTepecn шдприемства та ощнку його становища;
в) основш цш  реструктуризаций
г) напрямки реструктуризаций
д) необхщш ресурси i кошти;
е) вщповщальних oci6 за виконання конкретних завдань;
е) результати, що очжуються шсля проведения реструктури

зацп.
18. Можливими вар1антами проведения реструктури

зацп шдприемства можуть бути:
а) перепрофшювання окремих структурних шдроздш1в для 

подальшоУ Yx Д1яльнооп;
б) видыення окремих структурних шдроздшв для подальшо'1 

Yx д1яльностц
в) злиття шдприемства з баншвськими структурами;
г) видшення окремих структурник шдроздшв як юридичних 

oci6;
д) продаж майна шдприемства за ршенням лисвщацШно? 

комки;
е) злиття двох i бшьше шдприемств i утворення ново!* юридич- 

HOi особи.
19. Найважлив|‘шими результуючими показниками про

ведено! реструктуризацп е таю:
а) скорочення чисельносп зайнятих у допом1жних службах 

шдприемства;
б) прибутковкть;
в) наявнють позитивних грошових потоюв вщ ochobhoi д1яльносп;
г) показники оновлення основних фощцв;
д) зростання продуктивное!! Bcix вцщв pecypciB;
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е) збшыпення обсягу швестицш в розвиток пщприемства;
е) picT обсягу експорту.
20. Одержан! пщприемством кошти в результат! появи 

позитивних грошових поток!в скеровуються ним в пер
шу чергу на:

а) закушвлю нового обладнання;
б) придбання ново! технологи, що дозволяс використовувати 

HOBi види сировини;
в) переподготовку персоналу шдприемства згщно з сучасними ви- 

могами;
г) повернення борпв;
д) вдосконалення служби маркетингу.
21. Санац1я пщприемства -  це:
а) система заход1в щодо оголошення пщприемства-боржника 

банкрутом i його лжвщацп;
б) комплекс заход1в щодо запобшання банкрутству пщприем

ства, фшансового оздоровления, вщновлення чи досягнення ним 
прибутковост] та конкурентоспроможностц

в) комплекс заход1в технжо-економ1чного характеру, яю 
спрямоваш на задоволення ecix вимог кредитор1в, гадвищення 
конкурентоспроможност1 та освоения нових риншв;

г) продаж частини майна пщприемства з метою погашения борпв;
д) об’еднання ряду шдприемств у концерн i втрата ними юри- 

дичноТ самостшность
22. Спонукальними чинниками проведения санацн 

пщприемства можуть бути:
а) звернення самого пщприемства за зовшшньою допомогою 

ще до моменту порушення кредиторами питания про банкрут- 
ство;

б) надання банком фшансовоУ допомоги пщприемству;
в) звернення шдприемства до господарського суду i3 заявою 

щодо порушення справи про банкрутство i одночасними пропо- 
зищями щодо своеУ санацдУ;

г) винесення господарським судом ршення про санащю пщ- 
приемства;

д) негативна структура балансу пщприемства i руйнац1я йоге 
виробничого потенщалу.

23. Етапами реал!зацн класичноУ модел! санацй пщ
приемства е:

а) причинно-наслщковий анал1з кризово'У ситуащУ;
б) анатиз перспектив розвитку пщприемства;
в) прийняття рннення щодо санаци або лжвщацп;
г) визначення стратепчних цшей санащУ;



д) визначення обсягу необхщних швестицш;
с) розробка програми i проекту санащУ;
с) розробка б1знес-плану санащУ.
24. Ршиення про доцтьш сть санацп пщприемства 

приймаеться спещальною комюею у випадку:
а) якщо виробничий потенщал пщприемства зруйнований;
б) якщо пщприемство мае можливють вщновити прибутко- 

и1сть i платоспроможнють;
в) якщо ринки збуту пщприемством повнютю втрачеш;
г) наявносп пщготовленого персоналу;
д) якщо продукщя пщприемства вiдпoвiдae прюритетним на- 

прямам розвитку економти;
е) якщо структура балансу пщприемства е незадовыьною.
25. Програма санацп пщприемства мостить:
а) систему заходiв щодо фшансового оздоровления пщприем- 

ства, розроблених на основ! комплексного вивчення причин фь 
нансовоТ кризи, анал1зу резерв1в та висновюв про можливють 
залучення KaniTanie;

б) техшко-економ!чне обгрунтування санацп, розрахунок об- 
сяпв фшансових pecypciB, конкретно методи залучення коптв, 
прогноз результата;

в) визначеж мету i стратепчш цЫ санащУ;
г) розрахунок результуючих показнишв роботи пщприемства з 

врахуванням наданоУ фшансовоУ допомоги.
26. Б|знес-план санацп мгстить таю роздти:
а) загальна характеристика пщприемства та його фшансового 

стану;
б) основн1 параметри проекту б1знес-плану;
в) заходи фшансового оздоровления;
г) юридичний план;
д) оргашзацшний план;
е) характеристика ринку i конкуренщУ;
е) виробничий i маркетинговий план;
ж) фшансовий план;
з) обгрунтування антиризикових заход1в.
27. Проект б!знес-плану повинен вщображати таю па

раметри:
а) обгрунтування необхщносп санацп;
б) обгрунтування Bapiamra санацп;
в) визначення обсягу необхщних фшансових pecypciB;
г) напрями вдосконалення виробництва i npaui;
д) строки реащзащУ плану санацп;
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ё^ерговють закриття нерентабельних виробницгв;
е) термши погашения 1нвестованих коптив;
ж) фшансов1 результати реалнацп плану.
28. Найважлившими санацшними заходами можуть 

бути:
а) реформування системи управлшня шдприемством;
б) швентаризащя товарно-матер1альних шнностей, продаж 

зайвих;
в) запровадження нових метод1в оргашзащУ виробництва i 

пращ;
г) розрахунок темп1в росту обсягу виробництва на перспективу;
д) перепрофитювання шдприемства;
е) вщстрочка, розстрочка або прощения борпв шдприемства;
е) обгрунтування еколопчних наслщюв д1яльносп пщприем- 

ства;
ж) продаж частини майна боржника;
з) визначення потреби в основних засобах на перспективу.
29. Зпдно з чинним законодавством УкраУни розр1з- 

няють таю види санацй:
а) без змши пщприемством статусу юридичноУ особи;
б) злиття двох пщприемств, що потребують санацй;
в) h  зм1ною статусу юридичноУ особи;
г) перепрофиповання шдприемства;
д) вщокремлення окремих пщроздипв без надання Ум статусу 

юридичноУ особи.
30. Суб’ектами фжансування заход1в щодо санацй пщ- 

присмств можуть бути:
а) власники шдприемства;
б) пщприемства-конкуренти;
в) персонал шдприемства;
г) кредитори;
д) постачальницько-збутов1 оргашзацн -  партнери пщпри

емства;
е) держава.



I e м a 19
Б А Н КРУТС ТВ О  
ТА Л1КВ1ДАЦ1Я 
П 1Д П Р И 8М С ТВ А

Питания для теоретично! гид готовки

□  Суть та причини банкрутства шдприемства.
□  Модел1 банкрутства.
□  Симптоми банкрутства.
□  Cmaii i види банкрутства.
□  Прогнозування банкрутства.
□  Етапи та процедура порушення справи про 

банкрутство.
□  Особливосп банкрутства окремих категорш 

шдприемств.
□  Причини лжвщацн збанкрутших шдприемств.
□  Види лжвщацн шдприемств.
□  Процедура лжвщацн збанкрутших пщприемств.
□  Черговють задоволення претензш кредитор1в.
□  Форми реал1зацн майна банкрута.
□  Наслщки лжвщацп шдприемства.

8"» КПЮЧОВ1ТЕРМ1НИ 1 ПОНЯТТЯ
•  банкрутство •  неплатоспроможнгстъ
•  банкрут •  приховане банкрутство
* зовн 1ш н 1 чинники банкрутства •ф Ы ансова неспйкгсть
•  внутр1ш н*1 чинники банкрутства •  явне банкрутство
•  модел'| законодавства про банк •ум и с н е  банкрутство

рутство •  ф!ктивне банкрутство
•  симптоми банкрутства
•  тотальна заборгован'ють

•  1ндекс Альтмана
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8“ » КЛЮЧОВ1ТЕРМ1НИ I ПОНЯТТЯ
•  мирова угода
•м о р а то р м  на задоволення ви- 

мог кредитор1в 

•лжвщ ац1я пщ приемства  
•д о б р о в т ь н а  лжвщац!я пщпри- 

емства
•  примусова Л|‘квщац1я пщпри- 

емства

• Л 1квщ ащ йна процедура  

•л ж в щ ато р  

*л'|кв'|дац1йна маса
•  лж вщ ацш ний баланс
•  наслщки лжвщацп пщпри

емства
'• форми реал1заци майна  

банкрута

OcHOBHi те о р е ти ч н о -р о з р а х у н ко в !  
п о л о ж ен и я  те м и

Зпдно i3 Законом УкраУни «Про вщновлення плато- 
спроможносп боржника або визнання його банкрутом» вщ 
30.06.1999 року

«банкрутство -  це визнана арб|траж ним  
(тепер -  го спо д арськи м  -  авт.) суд о м  не- 
зд а тш сть  борж ника вщ новити свою  плато - 
спро м о ж ш сть i зад о во льн и ти  визнанй с у 
дом  вим оги кредиторш  не ж ак ш е , як чер ез  
засто сув ан н я  л*1квйдацшноУ проц едури».

Неможливють задовольнити вимоги кредитор1в щодо 
оплати товар1в, робгг, послуг, неможливють забезпечити 
обов’язков! платеж! в бюджет та позабюджетш фонди ви- 
никае внаслщок перевищення зобов’язань боржника над 
вартютю його майна або з причини незадовшьноУ структури 
його балансу.

Боржником е суб’ект пщприемницькоУ д[яльностц не- 
спроможний виконати cboi rpomoBi зобов’язання перед 
кредиторами, в тому числ! зобов’язання щодо оплати подат- 
юв i збор1в (обов’язкових платеж1в), протягом трьох мюящв 
пюля настання встановленого строку Ух сплати.

Суб’екгом банкрутства е боржник, неспроможнють 
якого виконати своУ rpomoBi зобов’язання встановлена гос
подарським судом.

Причинами банкрутства можуть бути зовшгиш i внутрии- 
ni чинники.
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Зоенпин! чинники вплиеу
• > недосконал1сть законодавчоУ системи  
1 > високий р1вень жф ляцп  
^  кризов! явищ а в ж в естицм ы й полггиц1 
^  необф унтована економ1чна полггика уряду  
•4> пол1тична н е стаб ть ж сть  сусп ть ств а  
^  нееф ективне використання жозем них ж в ести ц м  

несприятлива митна полника  
^  н естаб ть н и й  стан свповоТ фжансовоУ системи

Внутр1Шн1 чинники впливу

■=> недосконалгсть системи стратепчного планування  
нерацю напьне управлж ня  

■=> недосконапю ть м ехаы зму цжоутворення  
■=> недостатнм  р1вень орган 1*зацп виробництва i нерацю нальна  

о ргаы зацм на структура  
низький техы чний pieeHb виробництва  

о  прорахунки в оргаызаци npaqi (утримання зайвих робочих 
м1сць)

^  зб ть ш е н н я  кредиторськоУ i деб1торськоТ заборгованосн  
^  д еф щ и т власних оборотних к о т л е  
=*> брак довготермжового жвестування

3oBHimHi чинники можуть бути нацюнальними i Miotcna- 
родними. Останн! формуються пщ впливом динамжи за- 
гальноекономичних показншав розвитку провщних краш, 
стану свгговоУ фшансовоУ системи, р'тня м1жнародноУ кон- 
куренцй, митно1 гкштики тощо.

У краУнах з розвинутою економжою за умови стабшьно- 
cTi полФичноУ системи 1/3 банкрутств спричиняеться зов- 
nimHiMH, а 2/3 -  внутрйцшми причинами.

Чинники банкрутства для вггчизняних пщприемств е ш- 
шими, похщними В1Д кризового стану нацюнальноУ економжи.

У свгговш практищ законодавство про банкрутство розви- 
валось у двох напрямах -  так зван)" британська та американ- 
ська модели

За британською моделлю банкрутство розглядалось ж  спо- 
ci6 повернення борпв кредиторам за рахунок коптив борж- 
ника та його л1квщащя як суб’екга господарювання.

За американсъкою моделлю банкрутство е причиною здшс- 
нення санаци пщприемства з метою його реабштацй’ та вщнов- 
лення платоспроможность

Сьогодш в крашах з розвинутою ринковою економжою 
шститут банкрутства передбачае поеднання елеменпв цих
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моделей. Це ж стосуеться i впгчизняних умов, де створеш 
можливосп для санаци, реоргашзаци та оновлення фшансово- 
господарськоУ д!яльносгп пщприемства.

У кризовому стан1 пщприемство опиняегься не вщразу, 
а рух до нього починаеться з попршення певних показни- 
й в , якх характеризують його зовшшне i внутр1шне середо- 
вище, тобто з ’являються симптомы банкрутства.

Yci Ц1 симптоми можна подшити на дв1 групп:
• Ti, що характеризують тотальну заборгованють пщпри- 

емства;
•Ti, що характеризують його повну неплатоспромож- 

н1сть.
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На своему шляху до повнох неплатоспроможносп пщпри- 
емство проходить Taxi cmadi'i поглршення економгчного стану:

L  Приховане банкрутство характеризуемся зовшШ' 
ньою непомггшстю попршення економгчного стану. ОбсяГ 
продаж не зменшуеться, пращвниюв не звшьняють, авто
ритет пщприемства начебто збернаеться. Попршення стану 
пщприемства усвщомлюе лише невелика група фах1вщв.

2. Фтансова necmiuKicmb вщр1зняеться порушення^ 
грошових потоюв, нестачею оборотних коптив. При цьому 
кер1вництву слщ зважувати на такт ознаки:

а) затримка з наданням з в т ю с п  i зниженням и якостЪ 
наявнють помилок. Це свщчить про неякюну д1яльшсть ф1- 
нансових служб пщприемства, яка стае причиною недостач- 
нього р1вня екожжичного анал1зу;

б) pi3Ki змши структури балансу i фшансових результат;
в) пщвищення р1вня конфл1ктносп на гпдприемств1 че

рез неузгодженють дш р1зних пщроздшв.
3. Явне (реальне) банкрутство характеризуеться неспро- 

можнютю пщприемства сплачувати своУ борги. Тут виника^ 
невщповщнють грошових потопав, а також зовшшш конф- 
л1кти з партнерами. Об’ективним виходом з ще\ ситуацп е 
санащя або порушення процедури банкрутства.

KpiM явного (реального) банкрутства розр1зняють та*о 
види банкрутства, як умисне та фттивне банкрутство.

Умисне банкрутство проявляеться в тому, що кер1вниК 
пщприемства або власник в особистих щтересах або iн- 
тересах будь-яко*1 шшоГ особи робить пщприемство непла- 
госпроможним.

Фттивне банкрутство -  це свщомо неправдиве ого- 
лошення пщприемства неплатоспроможним для од ерж ан а  
вщ кредитор1в вщстрочки платеж^в або списания частинЯ 
борпв.

Банкрутство означае фшансову неспроможшсть пщпри- 
гмства i прогнозування банкрутства вимагае ретельного 
фшансового анал1зу, а надто -  показнишв платоспромоЖ- 
tiocmi i KpedumocnpoMOOtcnocmi.

Одним 13 авторитетних пщход1в до оцтки платоспрО' 
можностг е розрахунок тдексу Альтманау що визначае 
ймов1рнють банкрутства ф!рми. Цей хндекс називаетьсЯ 
Zr-рахунком А льтмана, який побудований на основ! л Ы й ; 
него багатофакгорного р!вняння, у якому як змшш обраН* 
ноказники, що вщображають фшансовий стан пщприемстг- 
ва, а як функщю -  коефщ1ент, що служить opieHTHpoM для
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вщнесення шдприемства до групп потенцшних банкрупв 
або до групп ycnimHnx шдприемств.

Z-рахунок обчислюеться:

Z — 1 , + 1 , 4 ^ 2  + 3, З-х̂  + 0 , +  0,99х^,

де Х\ -  вщношення оборотного капралу до сукупних актив1в;
х 2 -  вщношення балансового прибутку до сукупних ак

ти ве ;
х 3 -  вщношення доходу вщ ochobhoi д!яльност1 до сукуп

них aKTHBiB;
х4 -  вщношення ринковоТ вартост1 акцш до BaprocTi за- 

боргованоУ;
х5 -  вщношення виручки вщ реал1зацп до сукупних ак- 

THBie.
ЕКрогщнють банкрутства за значениям Z-рахунку:

< 1 ,8 -  дуже висока;
1.8 -  2,7 -  висока;
2.8 -  2,9 -  невисока;
> 3 -  дуже низька.

Для оцшки кредитоспроможносп використовуеться ме
тод «пасть С кредиту», тобто оцшка шести елемештв, яю 
визнаш найбшын важливими (за початковими буквами «С» 
англшських термЫв):

Z  репутащя; Z  забезпечення;
Z  можливост! (здатшсть); Z  умови;
Z  капггал; S  контроль.
1нформащя про ц\ ннсть фактор1в накопичуеться i попов- 

йюеться через розвинуту зовншшю систему збору даних.
Етапами порушення справы про баннрутство е:
• встановлення факту неплатоспроможносп боржника;
• документальне тдтвердження вимог кредитора, який 

шпцюе порушення справи про банкрутство;
• оцшка майна боржника;
• виявлення Bcix можливих кредиторов;
• обгрунтування можливос™ реструктуризацн або сана-

цн;
• реструктуризацоя пщприемства або санагця (якщо мож- 

лив1);
• визнання боржника банкрутом.
Процедура порушення справи про баннрутство вклю-
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чае насамперед поняття письмовоУ заяви про банкрутство. 
Таку заяву можуть подати:

S  кредитор (кр1м тих, чш майнов1 вимоги повшстю за- 
безпечеш заставою);

S  органи державно'У податковоУ служби;
S  органи державно’У контрольно-рев^зшноУ служби;
S  сам боржник.
Заява подаеться до господарського суду за мюцем зна- 

ходження боржника, вона е пщставою для порушення спра- 
ви про банкрутство.

Водночас до господарського суду подаеться заява тих 
oci6, як1 бажають взяти участь у реструктуризацн або сана 
цй боржника.

Якщо кредитор1в, що мають претензГУ до боржника г два 
i бшьше, то господарський суд у мюячний термш виносить 
ухвалу про скликання збор1в кредитор1в.

Заява кредитора може бути вщкликана ним до прийият 
тя господарським судом рш ення про визнання боржника 
банкрутом. Вщкликання заяви боржником можливе тшьки 
за згодою кредитора.

Пюля прийнятгя заяви господарським судом здшснюетьси 
провадження справи про банкрутство, суд виносить piuieniiM 
i оголошуе про нього в офщшному друкованому opraHi Вер- 
ховноУ Ради УкраУни чи Кабшету MiHicTpiB УкраТни.

Судовыми процедурами, якх застосовують щодо борж
ника, можуть бути:

• розпорядження майном боржника;
• мирова угода;
• санащя з поновленням платоспроможност1 боржника;
• лжвщащя банкрута.
Нова редакция Закону Украши «Про вщновлення нлато- 

спроможносгп боржника або визнання його банкрутом» (ра 
Hime Закон УкраУни «Про банкрутство») передбачае всгапои- 
лення мтшалъного розмгру заборгованост/, який можс 6yi и 
пщставою для порушення справи про банкрутство.

Введения такого обмеження дозволить вщс!яти тих кре- 
дитор1в, вимоги яких можуть бути задоволеш в межах чни - 
чайного судочинства без порушення справи про банкрутст 
во. У випадку, якщо боржник не виконав вимог кредитора 
протягом трьох мюящв зпдно i3 законом, то кредитор може 
подати заяву до суду про порушення справи про банкрутст 
во. Причому законом визначено, що справа про банкрутст 
во порушуеться за наявност1 у кредитора вщповйи боржни
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ка на npeTemiio або виконавчого документа. Визначено, 
що доказом неплатоспроможност1 боржника, який пови
нен надати кредитор, е кошя неоплаченого розрахунково- 
го документа про безсшрне списания к о н т в  з рахунюв 
боржника, а також виконавч1 документи або iHmi доку
мента, що пщтверджують визнання боржником вимог кре- 
дитор1в.

Привабливим для боржника е те, що виробнича д1яль- 
нють у боржника не буде припинятися з початком прова- 
дження у cnpaei про банкрутство, а буде продовжуватися 
аж до початку проведения лжвщацшно? процедури.

Важливою у cnpaei про банкрутство е мирова угода -  
домовленють мгж боржником i кредиторами щодо вщстро- 
чення або розстрочення, а також прощения кредиторами 
борпв боржника, яка оформляеться угодою сторон. Мирова 
угода може бути прийнята на будь-якш стадп провадження 
у cnpaei про банкрутство. У цш угод1 описуються умови, на 
яких прощаються або повертаються частинами cTapi борги.

Новим у згаданому закош е введения морат орт  на за- 
доволення вимог кредитор1в, тобто припинення виконання 
боржником грошових зобов’язань i зобов’язань 3i сплати 
податюв i 36opiB, TepMiH виконання яких настав до дня вве
дения MopaTopiio, та зупинення заходов, спрямованих на 
забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань 
щодо сплати податюв i збор1в, застосованих до прийняття 
рш ення про введения моратор1ю.

Законодавством також передбачет oco6nueocmi про
цедури банкрутства для окремих категорт економгчних 
суб’ект1в, таких, як мютоутворюючих, небезпечних, стъ- 
ськогосподарсъкш тдприемств, страховик компант та 
профестних учаснитв ринку цшних nanepie.

План фшансового оздоровления митоутворюючих тд
приемств повинен передбачати внесения швестицш, пра- 
цевлаштування його пращвниюв, створення нових робочих 
мгсць та iH m n x  c n o c o 6 iB  вщновлення платоспроможност 
боржника. За умови наявност1 договору поруки за зобов’я- 
занням боржника мюцев1 органи влади можуть клопотати 
продовжити процедуру розпорядження майном боржника 
до десяти роюв.

При продажу нерухомост! стьсъкогосподарсъкого nid- 
приемства-боржника переважне право його придбання на- 
лежить сшьськогосподарським оргашзащям i фермерським 
господарствам, розташованим на данш територи.
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При банкрутств! страховых орган1зацт покупцем май- 
нового комплексу боржника може бути тшьки страхова ор- 
гашзащя.

Процедура санащУ боржника -  особливо небезпечного 
тдприемства може бути продовжена господарським судом 
до десяти роюв, а продаж майна такого пщприемства може 
бути здшснений лише як продаж цш сного майнового ком
плексу шляхом проведения конкурсу у встановленому по
рядку.

ЦУ особливосп перш за все пов’язаш 13 сощальною зна- 
чимютю даних шдприемств i оргашзацш та необхщшспо 
диференцшованого шдходу до р1зних суб’еючв господар-
CbKOl Д1ЯЛЬНОСТГ

Загальш пщстави припинення цхялъиост'х пщприемств 
ycix вид1в i форм власност! регулюються Законами УкраУни 
«Про шдприемництво», «Про пщприемства в УкраУш», «Про 
вщновлення платоспроможност! боржника або визнання йо- 
го банкрутом».

Таке припинення д1яльност1 може вщбутись:
S  i3 власноУ шщ1ативи пщприемця;
S  на пщстав1 решения суду або господарського суду у 

випадках, передбачених законодавством;
S  у pa3i заюнчення строку дй лщензи або и анулювання;
S  на шших пщставах, передбачених законодавчими ак

тами УкраУни.
Причини лжвщацн (припинення д1яльност1) пщпри

емств можуть бути такими:
1) вартють майна боржника продовжуе знецшюватись i 

немае шякоУ можливостс УУ вщновити;
2) вiдcyтнi заяви про проведения реструктуризацй або 

санащУ вщ юридичноУ або ф]зичноУ особи;
3) жодний i3 поданих плашв реструктуризащУ або сана- 

цп не був схвалений кредиторами;
4) запропонований план виходу пщприемства з кризи 

неможливо реашзувати з тих чи шших причин.
JliKeidaifin тдприемства за юридичними тдставами 

може бути двох eudie:
• добровшьною;
• примусовою.
Юридичними тдставами добровтьного припинення di- 

ялъност1 тдприемства е йнщатива власника пщприемства 
або передбачеш законом чи установчими документами об- 
ставини.
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Примусово д'тлътстъ тдприемства припишешься на 
шдстав! р1шення господарського суду про визнання його 
банкрутом. Порядок такого припинення визначае Закон 
«Про вщновлення платоспроможност1 боржника або ви
знання його банкрутом».

3 дня прийняття господарським судом постанови про 
визнання боржника банкрутом розпочинаеться лисвщацшна 
процедура:

S  шдприемницька д1яльнють банкрута завершуеться 
закшченням технолопчного циклу з виготовлення 
продукцн у раз! можливосп и продажу;

S  строк виконання Bcix грошових зобов’язань банкрута 
та зобов’язання щодо сплати податюв i збор!в вважа- 
еться таким, що настав;

S  припинення нарахування неустойки, проценпв та ш- 
ших економ1чних санкцш з ycix вцщв заборгованосп 
банкрута;

S  вщомосп про фшансове становище банкрута пере- 
стають бути конфщенщйними чи становити комер- 
щйну таемницю;

S  скасовуеться арешт, накладений на майно боржника, 
визнаного банкрутом, чи шоп обмеження щодо роз- 
порядження майном такого боржника; накладення 
нових ар е н тв  або iHHiHX обмежень щодо розпоря- 
дження майном банкрута не допускаеться;

S  вимоги за зобов’язаннями боржника, визнаного бан
крутом, що виникли шд час проведения процедур 
банкрутства, можуть пред’являтися тгпьки в межах 
лжвщацшноУ процедури.

3 початком л1квщацшно1 процедури припиняються пов- 
новаження органов управлшня пщприемства-банкрута щодо 
управлшня банкрутом та розпорядження його майном, ке- 
piBHHK шдприемства-банкрута звшьняеться з роботи у 
зв’язку i3 банкрутством тдприемства, про що робиться за- 
пис у його трудовш книжщ, а також припиняеться повно- 
важення власника майна банкрута.

Опубл1кування ведомостей про визнання боржника бан
крутом i вщкриття л1квщацшноУ процедури здшснюеться 
л1квщатором в oфiцiйниx друкованих органах за рахунок 
банкрута у п’ятиденний строк з дня прийняття постанови 
про визнання боржника банкрутом.
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Вщомосл 
про визнання

о  н а й м е н у в а н н я  т а  iHLui р е ш з и т и  
б о р ж н и ка , в и зн а н о го  б анкр уто м ;

боржника
банкрутом

^  н а й м е н у в а н н я  го сп о д а р сь ко го  
суду, в п р о в а д ж е н ы  я ко го  зн ах о 
д и ть ся  сп р а в а  про б анкр утство ;i про

вщкриття
лшвщацшноУ

процедури
повинн1
мгстити:

о  д а т у  п р и й н я ття  го сп о д а р сь ки м  
су д о м  п о стан о в и  п р о  вщ кри ття  
л ж в щ а ц м н о Т  п р о ц е д ур и ;

о  в щ о м о с п  про л ж в щ а т о р а  (niKBi- 
д а ц м н у  KOMiciio).

У постанов! про визнання боржника банкрутом госпо- 
дарський суд вщкривае л1квщацшну процедуру i призначае 
лшвЁдатора.

У pa3i лжвщацп державного тдприемства або пщпри- 
емства, у статутному фощц якого державна частка стано- 
вить бшыи Н1Ж 25%, господарський суд призначае членами 
л1квщашйно*1 комюй представника державного органу з пи- 
тань банкротства та при необхгдносп -  органу мюцевого 
самоврядування.

Протягом трьох дшв з призначення лжвщатора органи 
управлшня тдприемства-банкрута забезпечують передачу 
бухгалтерсько*1 та шшоУ документаци банкрута, печаток i 
штамшв, матер1альних та шших цшностей банкрута niKBi- 
датору. 3 дня призначення лжвщатора до нього переходять 
права кер1вника юридично1 особи-банкрута.

До складу лжвщацшноУ комюи включаються представ- 
ники кредитор1в, фшансових оргашв, а в pa3i необхцщосп -  
також представники державного органу у справах нагляду 
за страховою Д1яльнютю, антимонопольного компоту Ук- 
раши, Державного органу з питань банкрутства, якщо бан
крутом визнано державне пщприемство, та представник 
opraHiB мюцевого самоврядування.

Дй лжвщатора можуть бути оскаржеш до господарсько
го суду власником майна банкрута, особою, яка вщповщае 
за зобов’язання банкрута, кожним кредитором окремо або 
комггетом кредитор1в, особою, яка, посилаючись на c b o i  

права власника або шшу пщставу, передбачену законом чи 
договором, оспорюе правом1рнють вщнесення майнових 
актив1в або KomTiB до 1йкв1дацтно1 маси.

УЫ в иди майнових актив1в банкрута, яю належать йому 
па правах власност1 або повного господарського володшня 
па дату вщкриття л1квщацшно1 процедури, оцшюються гос
подарським керуючим.
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Пюля проведения швентаризацп та оцшки майна бан- 
крута лжвщатор розпочинае продаж майна на вщкритих 
торгах, якщо ком1тетом кредитор1в не встановлено шший 
порядок продажу майна банкрута. Лжвщатор забезпечуе 
через засоби масовоУ шформацп оповщення про порядок 
продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання 
майна.

Майно, щодо o6iry якого встановлено обмеження, про- 
даеться на закритих торгах. У закритих торгах беруть 
участь особи, яю вщповщно до законодавства можуть мати 
зазначене майно у власнослт чи на пщстав1 iHmoro речового 
права.

Лжвщатор зобов’язаний використовувати при прове
денш л1квщацшно! процедури тшьки один рахунок в бан- 
ювсьюй установи Imni рахунки, виявлеш при проведенш 
лжвщацшноУ процедури, пщлягають закриттю лжвщато- 
ром. Залишки KourriB на цих рахунках перераховуються на 
основний рахунок боржника. Кошти, ям  надходять при 
проведенш л 1квщацшно*1 процедури, зараховуються на ос
новний рахунок, з якого здшснюються виплати кредиторам.

Кошти, одерж ат вщ продажу майна, спрямовуються на 
задоволення вимог кредитор1в у законодавчо визначеному 
порядку.

Черговкггь задоволення вимог кредиторкв:
В першу чергу задовольняютъся:
• вимоги, забезпечеш заставою;
•виплата вихщно! допомоги звшьненим пращвникам 

банкрута, в тому чжхш в!дшкодування кредиту, отриманого 
на даш цип;

• витрати, пов’язаш i3 впровадженням справи про бан
кротство у господарському суд1 та роботою лжвщацшноУ 
комюп.

У другу чергу задоволъняютъ вимоги, що виникли гз зо
бов ’язань банкрута перед пращвниками тдприемства- 
банкрута (крш внеств у  статутний фонд та акцт).

У третю чергу задовольняютъся вимоги щодо оплати 
податюв i 36opie (обов 'язкових платежгв).

У четверту чергу задовольняютъся вимоги Kpedumopie, 
не забезпечеш заставою.

У п яту чергу задовольняютъся вимоги щодо повернення 
внесюв члешв трудового колективу до статутного фонду 
тдприемства (акцт).

У шосту чергу задовольняютъся eci imui вимоги.
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Вимоги кожно'1 наступно! черги задовольняються в Mipy 
надходження на рахунок коптив вщ продажу майна банкру- 
I а пюля повного задоволення вимог попередньоУ черги.

Вимоги, незадоволеш за недостатнютю майна, вважаю- 
ться погашеними. ГПсля завершения ycix розрахуншв з 
кредиторами л1квщатор подае до господарського суду звпг 
га мкв1дацтний баланс, який затверджуеться, i на ochobi 
я кого господарський суд виносить ухвалу про niKeidatfiw 
topuduHHo'i особи. К о т я  ц1еУ ухвали направляеться орга
ну, який здшснив державну реестращю юридично!' особи, 
та органам державно! статистики для виключення юри- 
дично1 особи з единого державного реестру пщприемств 
та оргашзацш У кражи, а також власнику, органам держав
но!* податково!* служби за мюцем знаходження пщпри- 
емства.

Якгцо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити Bci 
вимоги кредиторов, то вш вважаеться таким, що не мае 
борпв, i може продовжувати свою пщприемницьку дояль- 
нють. Господарський суд може винести ухвалу про локвь 
дащю юридичноо особи, що звшьнилася вщ борпв, лише в 
раз1, якщо в не!’ залишилось майнових актив!в менше, шж 
вимагаеться для и функцюнування згщно i3 законодав- 
ством.
Форми реал1зацп майна боржника

Можна використовувати й шип способи реал1зацп, ви- 
значеш в судовому порядку.
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Якщо майно банкрута продаеться (аукцюн, тендер, ви- 
куп), то така форма реал1зацп оформляеться договором ку- 
телепродажу, який укладаеться меж лжвщацшною комь 
cieio вщ irvieni пщприемства-банкрута та покупаем.

Н аслщ ки Л1кв |дац || пщ приемства-банкрута:
S  припиняеться пщприемницька д1яльнють боржника;
✓  герм iни боргових зобов’язань банкрута вважаються 

такими, що минули;
S  до л1квщащйно1 KOMicii переходить право розпоря- 

джатися майном банкрута та Bci його майнов1 права 
та обов’язки;

S  припиняеться нараховування пеш i вщсотюв на Bci 
види заборгованосп пщприемства-банкрута.

Тести для самоконтролю

1. Банкрутство пщприемства -  це:
а) визнана господарським судом нездатшсть пщприемства за- 

безпечити прибуткову роботу;
б) визнана господарським судом нездатшсть боржника вщно- 

вити свою гшатоспроможшсть i задовольнити вимоги кредитор!в 
не шакше, як через лжвщацшну процедуру;

в) визнана кредиторами нездатшсть пщприемства розрахува- 
тися 3i своими боргами;

г) визнана вищим кер1вництвом шдприемства неспроможшстъ 
вести виробничо-господарську Д1яльшсть;

д) визнана л!квщац!йною KOMicioo черговють сплати борпв.
2. Зпдно з чинним законодавством боржником вважа- 

еться суб’скт господарювання, який:
а) неспроможний виконати cboi rpouioBi зобов’язання перед 

кредиторами, бюджетом, шшими цшьовими фондами протягом 
трьох мюящв шсля встановленого термину Тх сплати;

б) неспроможний виконати своУ зобов’язання перед бюджетом 
протягом календарного року;

в) неспроможний виконати cboi зобов’язання перед поста- 
чальниками протягом шести мкящв теля одержания продукцп;

г) нездатний задовольнити вимоги кредитор1в щодо сплати 
вщсотюв за кредит протягом календарного року.

3. Суб’ектом банкрутства може бути:
а) юридична особа, яка неспроможна своечасно задовольнити 

вимоги кредиторie;
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б) боржник, неспроможний задовольнити кредитора i оплати
те податки;

в) суб’ект шдприемництва, який неефективно використовуе 
виробш™ ресурси;

г) боржник, який не оплатив податки до бюджету протягом 
календарного року;

д) боржник, неспроможшсть якого виконати своТ rpomoei зо- 
бов’язання встановлена господарським судом.

4. Умови та мехамзм банкрутства i лшвщаци пщпри- 
смства регулюються законами:

а) Законом УкраТни «Про шдприемства в УкраУш»;
б) Законом УкраТни «Про власшсть»;
в) Законом УкраТни «Про пщприемництво»;
г) Законом УкраТни «Про банкрутство»;
д) Законом УкраТни «Про оплату пращ»;
е) Законом УкраТни «Про вщновлення платоспроможносп 

боржника або визнання його боржником».
5. Зовшшшми чинниками банкрутства можуть бути:
а) неращональна оргашзацшна структура шдприемства i не- 

достатнш pieeHb оргашзаци виробництва;
б) брак довготермшового 1нвестування;
в) високий р1вень шфлящТ;
г) нестабыьний стан свгговоТ фшансовоТ системи;
д) збшьшення кредиторськоТ i дебггорськоУ заборгованосгп;
е) нeдocкoнaлicть законодавства;
е) несприятлива митна полггика;
ж) кризов! явища в 1нвестицшшй пол^ицк
6. До BHyTpiiiiHix чинниюв банкрутства можна Biд нести:
а) политична нестабшьшсть суспшьства;
б) недосконала оргашзащйна структура управлшня;
в) недосконалють мехашзму цшоутворення;
г) недосконале стратепчне планування;
д) необгрунтована економ1чна пол1тика уряду;
е) утримання зайвих робочих мкць;
е) низький техшчний pieeHb виробництва.

7. Якщо банкрутство розглядасться як споЫб повер- 
нення борпв кредиторам за рахунок коитв боржника та 
його л1квщацй‘, то мова йде про модель законодавства 
про банкрутство:

а) американську; г) швейцарську;
б) европейську; д) японську.
в) британську;
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8. У В1тчизнянш практищ використовусться модель 
законодавства про банкрутство:

а) швейцарська;
б) поеднання швейцарськоУ та британськоУ моделей;
в) европейс ька;
г) поеднання европейськоУ та американськоУ;
д) симбюз американськоУ та британськоУ моделей.
9. Симптомами банкрутства е:
а) втрата кшетУв та покупщв;
б) зниження прибутковосп виробництва;
в) тдвшцення ринковоУ шни на акцп;
г) ритм1чшсть виробництва;
д) припинення поточних платеж1в i систематичне порушення 

TepMiHiB погашения зобов’язань;
е) picT витрат на виробництво i реал1зац1ю продукцп;
е) збшьшення кУлькос™ робочих Micub.
10. Можна видшити таю стади попршення економ1ч- 

ного стану пщприсмства на шляху до банкрутства;
а) приховане банкрутство; г) фшансова нестабшьшсть;
б) фжтивне банкрутство; д) явне банкрутство;
в) фшансова стзшасть; е) кредитна неспроможшсть.
11. Приховане банкрутство пщприсмства характери- 

зуеться:
а) приховуванням частини прибутюв;
б) важюстю зовшшнього розшзнавання попршення економ1ч- 

ного стану пщприемства;
в) звшьненням частини пращвниюв;
г) зменшенням обсягу продажу продукщУ;
д) втратою частини виробничо-господарських зв’язшв i3 парт

нерами.
12. Ф1ктивне банкрутство -  це:
а) приховування грошових контв шляхом здшснення ряду 

економ1чних операщй;
б) шформування постачальниюв про нестачу грошових кош- 

Tie на рахунку для оплати партп товару;
в) свщомо неправдиве оголошення про неплатоспроможшсть 

пщприемства для одержания у кредитор1в вщстрочки платеж]в 
або списания частини борпв;

г) свшомо неправдиве вщображення в декларацп про доходи 
po3M ipiB одержаних прибутк1в з метою уникнення сплати податк1в.

13. Величина йндексу Альтмана вказус на:
а) суму заборгованостц
б) 3MiHy платоспроможносп;
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в) ймов!ршсть банкрутства;
г) величину лшвщацшно! маси;
д) рентабельнгсть актив1в.
14. 3 перел1чених виберггь окрем1 етапи порушення 

справи про банкрутство:
а) встановлення факту неплатоспроможност1 та його докумен

тальна шдтвердження;
б) сплата частини 6opriB кредиторам;
в) оцшка майна боржника;
г) виявлення Bcix можливих кредитор1в;
д) створення лшвщащйно! комки; , 5
е) обгрунтування можливосп реструктуризацн або санацит&|! 

реал1защя;
е) визнання боржника банкрутом.
15. Заяву про банкрутство можуть подати:
а) кредитор;
б) органи мюцево! виконавчо! влади;
в) органи державно! податково! служби;
г) органи державно! контрольно-рев1зшно! служби;
д) пщприемства-постачальники;
е) мшютерство;
е) боржник.
16. Щодо шдприемства-боржника можуть застосову- 

ватись там судов! процедури:
а) передача майна боржника кредитору, якому заборговаш 

найбитыш суми;
б) розпорядження майном боржника;
в) мирова угода;
г) укладення угоди про поруку мхж боржником i банювською 

установою;
д) санащя боржника;
е) л1квщащя банкрута.

17. Мирова угода -  це:
а) догов1р м1ж кредитором i боржником про незастосування 

ф!зичних та адмшкггративних метод1в впливу;
б) угода м’ш  боржником та уповноваженим органом держав

но! податково! служби про списания частини бюджетних борпв;
в) догов1р м1ж боржником i постачальником щодо вщстрочки 

в оплап пар™ сировини i комплектуючих вироб1в;
г) домовлешсть м1ж боржником i кредиторами щодо вщстроч- 

ки, розстрочки або прощения кредиторами борпв боржника, яка 
оформляеться угодою.
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18. Законодавством передбачеж особливосл про- 
цедури банкрутства щодо таких пщприсмств:

а) м ю тоутворю ю чих;
б) сума боргу яких не перевищус 100 тис. грн.;
в) особли во  н ебезпечних;
г) ек о л о п ч н и х ;
д ) сш ьськогоспод арськи х ;
е) страхових ;
е) ком ерц ш ни х;
ж) п р о ф есш н и х  учасн и ю в  р и н к у  ц ш ни х  nanep ie .

19. Припинення дбяльносп пщприсмства може вщбу- 
ватись:

а) з ш щ а т и в и  сам ого  ш дпри ем ц я;
б) з ш щ !ативи  ш ш и х ш д при ем ств ;
в) з шщ1'ативи держ авн и х  п одаткови х т а  контрольно-рев!31Й- 

них оргаш в;
г) за  р ш е н н я м  суду  або  господарського  суду  у  вип адках , пе- 

редбачен и х  закон одавством ;
д) у  раз! закхнчення строку  дн  лщ енз!!' або  и ан улю ван н я;
е) н а  ш ш и х, п ередбачен их  закон одавством  п щ ставах .

20. Припинення д 1Яльност1 пщприсмства (його лисв1~ 
дащя) може вщбутися з таких причин:

а) вартю ть ц ш н и х  nan ep ie  борж н и ка зростае;
б ) вартю ть м ай н а борж н и к а  зн еш н ю еться ;
в) п ри п и н и лось  довгострокове ш вестуван н я  п щ при ем ства;
г) в щ сутш  заяви  про п роведения реструктуризац н  аб о  сан ацн ;
д) у структур! кредитних р есу р с iB п ереваж аю ть короткостро- 

ков1 кредити;
е) креди тор  не схвалив ж одн ого  плану реструктуризац !! або 

санацн ;
е) скоротився  попит на п р о д у к ц то  i п щ п ри ем ство  втрати ло  

значну части н у  cboix р и н м в .

21. Видами Л1квщацн пщприсмства за юридичними 
пщставами можуть бути:

а) розп одш ьча; г) вщ строчен а;
б) терм ш ова; д ) п рим усова;
в) добровш ьна; е) почергова.

22. Опублшоваш вщомосл про визнання боржника 
банкрутом i про вщкриття лшвщацшноТ процедури по- 
винж мгстити:

а) найм енуванн я та iHuii р екв!зи ти  банкрута;
б) п ри ч и н у  банкрутства;
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в) найменування господарського суду, який проводить справу 
про банкрутство;

г) дату прийняття судом постанови про вщкриття лжвщацш- 
но1 процедури;

д) характеристику кредитор1в;
е) вщомост1 про лжвщатора (лжвщацшну комюио).
23. Кошти, одержан! вщ реал1зацн майна банкрута, в 

першу чергу направляються на задоволення:
а) вимог щодо оплати податюв i збор1в;
б) вимог, забезпечених заставою;
в) виплати вихщно!* допомоги пращвникам пщприемства- 

банкрута;
г) витрат, пов’язаних 13 провадженням справи у суд1 та робо- 

тою лжвщацшно!' комюп;
д) вимог щодо повернення внесюв пращвниюв пщприемства у 

вигляд! придбання акщй;
е) вимог кредитор!в, не забезпечених заставою.
24. Справа про банкрутство вважасться закритою, 

якщо:
а) затверджений лжвщацшний баланс;
б) призначено лжвщатора;
в) затверджений план реструктуризащ! або санацп борж- 

ника;
г) господарським судом винесена ухвала про л1квщащю юри- 

дично1 особи;
д) майна банкрута вистачило для задоволення Bcix вимог.
25. Котя ухвали про Л1квщац1ю пщприемства направ- 

ляеться:
а) власников1 тдприемства;
б) тдприемствам-конкурентам;
в) торгово-промисловШ палата;
г) органу, який здшснив державну реестращю тдприемства;
д) органам державно!' статистики;
е) органам державно! податковоУ служби;
е) антимонопольному ком1тету.
26. Вимоги, як! не задоволет за браком майна борж- 

ника, вважаються:
а) вщстроченими;
б) погашеними;
в) переадресованими;
г) такими, що оч1кують повторного розгляду;
д) викупленими.
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27. Якщо майна банкрута вистачило для задоволення 
Bcix вимог кредитор1в, вш вважасться:

а) таким, що не мае борпв i може продовжувати пщприемни 
цьку д1яльнгсть;

б) лжвщованим i не може продовжувати тдприемницькоТ д1я 
льностц

в) структурним шдроздитом шдприемства-кредитора;
г) таким, що може продовжувати пщприемницьку Д1яльнють 

за умови, що у нього залишилось майнових актив iB бшьше, шж 
вимагаеться зпдно i3 законодавством.

28. Формами реал!заци майна банкрута можуть бути:
а) аукцюн;
б) передача на баланс шшого пщприемства;
в) кон курс Hi торги;
г) продаж одному або декшьком покупцям;
д) надання в оренду;
е) передача заставотримачу заставленого майна;
е) списания;
ж) розподиг М1Ж кредиторами.
29. У раз1 продажу майна банкрута догов1р кутвлЬ- 

продажу укладасться м|‘ж:
а) покупцем та банком-кредитором;
б) покупцем та лжвщащйною KOM icieio;
в) лжвщацШною комшею та кредитором;
г) органом державноТ реестрацп та покупцем;
д) пщприемством-банкрутом та покупцем.
30. Шквщащя гндприемства-банкрута мае така наслщки:
а) заново починаеться формування статутного фонду;
б) припиняеться шдприемницька дшльшеть банкрута;
в) терм1ни виконання боргових зобов’язань переносяться на 

шзшший строк;
г) до лжвщацшноТ KOMicii* переходить право розпоряджатися 

майном банкрута, його майнов1 права та обов’язки;
д) припиняеться нарахування neHi i вщотшв на Bci види за- 

боргованосл пщприсмства-банкрута;
е) банмвсыа рахунки арештовуються;
е) термши боргових зобов’язань банкрута вважаються такими, 

що минули.



Словник основних термйшв i понять

А
А бсол ю тна м атер !ал о м 1с т к 1Сть — витрати основних вщцв сировини 

i матер1ал1в за абсолютними значениями на ф1зичну одиницю виготов- 
jichoi продукцн.

А бсолю тном  р1вень я к о с п  -  показники якост1 без Ух пор1вняння з 
шдповщними показниками аналопчних BHpo6ie.

Автоматизация виробництва -  застосування техшчних заход1в i сис
тем управлшня, яю вившьнюють людину частково або повшстю вщ без- 
носередньоУ у ч а т  у виробництвг

А в то р сь ке  право -  складова частина нацюнального цивiльнoгo i 
м1жнародного права, яка визначае i регулюе права автор1в, Ух виключне 
право на вщтворення, публжащю i продаж змюту i форми наукового чи 
художнього твору.

А д а п т а ц ш н а  (п р о гр ес и в н а) рестр уктур изацая  -  реструктуризащя, 
яка використовуеться при вщсутносп кризи, але при появ1 негативних 
тенденцш з метою Ух подолання та адаптащУ пщприемства до нових рин- 
кових умов.

А ко р д н а  о п л ата  n p a u i -  р1зновиднють прямо! вщрядноУ оплати пра- 
ui, яку встановлюють не за вщпрацьований час, а за обсяг виконаноУ 
роботи.

А  кр е д и ти в  -  плапжний документ, за яким кредитна установа дас 
розпорядження шшш кредитам установ! негайно сплатити пред’явнику 
акредитива певну суму грошей за рахунок спещально заброньованих 
KomTie шляхом заповнення акредитивного листа.

А к т и в  и — все, чим володк шдприемство i що йому нал ежить -  обо- 
ротний каштал, основний капрал, нематер1альш активи.

А к т и в и  нем атерйалы и — засоби, що не мають фЬичноУ, вщчутноУ 
форми, але дають пщприемству (ф1рм1 i т. п.) дохщ. Це, як правило, pi3Hi 
права пщприемств (ф1рми i т. п.), наприклад, патента, товарш знаки, 
торгов! марки, авторськ! права, лщензи тощо.

А к ц и з н и й  збйр -  непрямий податок, який встановлюсться на високо- 
рентабельш та монополии товари i включается до УхньоУ цши.

А к ц ю н е р  -  власник акщй акшонерного товариства, компанп, шд- 
приемства.

А к ц ю н е р н е  товари ств о  -  оргашзацшна форма шдприемств, що с 
загальною власшстю деяких oci6, як1 волод1ють його акщями. Бувають 
вщкритого (акцн купуються i продаються вшьно) i закритого типу (а м т  
розповсюджуються серед обмеженого кола oci6).

А к ц ю н е р н и й  к а ш т а л  -  основний каштал акцюнерного товариства; 
створюегься за рахунок випуску акщй; розр1зняють акцюнерний каштал: 
статутний -  записаний (зафшсований) у статут!; передплатний -  акуму- 
льований передплатою акщй; сплачений -  фактично внесений гид час 
передплати.

А к ц ю н у в а н н я  — одна з форм приватизащУ державно! вл асн о т  шля-

При укладанш словника використаш загальноприйнят! визначення, 
що мютяться в монограф1ях, шдручниках, навчальних поабниках, еко- 
HOMiHHHX словниках, а також сформульоваш самим автором.
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хом перетворення ТТ в акцюнерну i передач! господарських функцш вщ 
держави акцюнерним товариствам як безпосередшм товаровиробникам.

Акц1я — цшний nanip, який засвщчуе участь його власника у каштал1 
акционерного товариства i дае право на одержания певноТ частини mopin- 
ного прибутку у вигляд! дивщеьццв.

А л ь т е р н а т и в ы  ш н н  -  цши, яю забезпечують максимально мож- 
ливий прибуток.

А м о р ти зац ш н а  п о л т и с а  — система заходив. яка сприяс накопиченню 
швестицшних pecypcie пщприемства у вигляд! аморгизацшного фонду.

А м о р ти з а щ я  основних ф ощ цв -  вщшкодування зношування ос- 
новних фощйв, пов’язане з поступовим перенесениям ТхньоТ BapTocri на 
новостворену продукщю або послуги.

А н ти д е м ш н го в е  м ито  — мито, яким обкладаються iMnopTHi товари з 
метою запобшання Тх реамзацп на ринку краТничм портера за демпшго- 
вими цшами.

А н ти м о н о п о л ь н а  п о л гги ка  -  система заход1в, спрямованих на запо- 
бшання монопольнш д!яльност!, на ТТ обмеження та припинення, тобто 
спрямованих на розвиток ринковоТ конкуренцп.

А п а р а т  у п р а в л ш н я  -  структурний шдроздТп галуз1, тдприсмства, 
об’сднання тощо, який забезнечуе оптимальне функцюнування виробницгва.

А рбитраж  -  порядок розгляду i виршгення суперечок господарського 
характеру, що виникають м!ж суб’ектами пщприемницькоТ д!яльность

А с о р ти м е н т  п р о д укц н  -  склад i сшввщношення окремих вцгйв ви- 
роб!В у випуску продукцн П1дпри€мства.

Acoaiauia (союз, спшка) -  найпроспша форма догов1рного 
об’сднання тдприемств та шших щдприемницьких структур з метою 
постшноТ координацдУ господарськоТ д!яльностг Асощацп (союзи, спш- 
ки) не мають права втручатися у виробничу i комершйно-фшансову 
д!яльшсть будь-яких Тхшх учасниюв (члешв).

А у д и т — вид шдприсмницькоТ /цяльностд що являе собою систему 
послуг шдприемствам для перев1рки фшансовоТ 3BiTHocri i правильное™ 
вщображення в шй результата фшансово-господарськоТ д!яльность

Аукцион -  споаб продажу товар1в через прилюдний торг у заздалепдь 
визначений час у певному Micui. До TOBapie, що виставляються на аукцюн- 
ний продаж, належать конкрстш товари, нерухомють, uiHHi папери, кре
дита ресурси, валюта. Пропоноваш на аукшон товари мають певну стар- 
тову гцну, а Ух аукцюнний продаж здшснюеться париями або лотами.

Б
Б азисна в е л и ч и н а  -  величина показника, з якою пор1внюсться шша 

величина, наприклад, базисний pix -  р!к, з яким здшснюються пор!внян- 
ня; база розрахунку.

Базов! с тр ате ги  пйдприсмства -  стратеги, як! вщображають стан 
пщприемства на ринку та перспективи його змши (стратепя скорочення, 
стратепя стабшзацп, стратег!я зростання). В рамках цих стратегш видь 
ляються Тх р!зновиди; на Тх виконання спрямована розробка функцю- 
нальних стратегш пщприемства.

Б ал анс -  система взаемопов’язаних показник!в, яка характеризуе 
будь-яке явище або процес шляхом сп!вставлення його окремих сторш; 
р!зниця м!ж доходами i витратами.

Баланс робочого часу — фактично в!дпрацьований час середньоспис- 
ковим пращвником пщприемства за зм!ну, добу, м!сяць, pix.

Б алансова в а р т к т ь  основних фонд1в -  оц!нка основних фощцв та 
оборотних 3aco6iB, зазначена в бухгалтерскому баланс!.
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Б а н к и  -  фшансов» шдприсмства, яю здшснюють функци креди
ту вання i розрахунюв, залучення pecypcie на cboi рахунки.

Банклвський кр ед и т — передача банками певним ф1зичним i юридич- 
ним особам на встановлений кредитним договором строк грошей з умо- 
вою Ух повернення i оплатою певного процента за кориетування ними.

Б а н ю в с ь ки й  п ер еказ -  це форма розрахунку при здШсненш зовшш- 
ньоторговельних операцш, при якш покупець дае доручення банку пере
вести певну суму в шшу крашу i виплатити одержувачу переказ.

Б а н к р у т  -  суб’скт господарювання — боржник, неплатоспроможшсть 
якого визнана судом.

Б а н кр у тс тв о  -  встановлена в судовому порядку фшансова (боргова) 
неспроможнють шдприсмницьких структур (пщприемств, компанш, 
банюв тощо), припинення ними платеж1в за борговими зобов’язаннями, 
внаслщок чого вони втрачають право самостшно управляти та розпоря- 
джатися cboim манном. Це право переходить до oci6, як\ призначеш для 
управлшня майном боржника i примусовоГ лшвщацп шдприсмства або 
шшо! шдприсмницько! структури. Претензп кредитор!в з моменту банк- 
рутства тих чи шших оргашзацшних утворень пред’являються до oci6, 
що займаються лшвщащсю збанкруплих структур, i задовольняються в 
конкурсному порядку на основ! д1ючого законодавства.

Б ар тер н а  т о р п в л я  -  прямий обмш одного товару на шшии, який 
здшснюсться без залучення грошових розрахунюв.

Б езтариф на систем а о п л ати  n p a u i -  це система оплати пращ, за 
якою зароб1тна плата конкретного пращвника визначагться як частка у 
фонд! оплати npaui всього колективу або колективу окремого шдроздшу 
i залежить вщ квал^фжацшного р1вня пращвника, коефщснта його тру 
дово‘1 у част! i фактично вщпрацьованого часу.

Б |знес (англ- справа, заняття) -  будь-яка економ1чна д!яльнють в 
умовах ринково? системи господарювання, що приносить власнику пев- 
ний зиск (прибуток).

Б Ь н ес-п л ан  -  розроблений у письмовш форм! документ, що всеб1ч- 
но висвпглюе суть i перспективи будь-якого пропонованого комерцшно- 
го заходу (зокрема шновацшного, швестишйного або iHmoro проекту) i 
подасться потенщйному iHBecropy з метою переконати його в ефектив- 
ност! !нвестування.

Б |р ж а  -  оргашзацшно оформлений, регулярно функцюнуючий ри- 
нок, на якому здшснюсться торпвля цшними паперами (фондова б1ржа) 
або оптова торпвля товарами за стандартними зразками (товарна б1ржа).

Б (рж ов а ц1на -  цша на товари, що решйзуються у порядку б^ржовоГ 
торпвль

Б о р ж н и к  -  суб’скт шдприсмницькоТ д!яльност!, неспроможний ви- 
конати своТ rpomoei зобов’язання перед кредиторами, в тому числ! щодо 
сплати подапав i 36opie, протягом трьох мюящв теля настання встанов- 
леного строку Тх сплати.

Б р а к  в и р о б н и ч и й  -  вироби, нашвфабрикати, заготовки тощо, яю не 
вщповщають через своТ низьк! якосп встановленим стандартам, техшч- 
ним вимогам та ш.

в
Валов! ш в е сти ц й  -  загальний обсяг контв, швестованих (вкладених) 

у нове бущвницгво господарських об’оспв, придбання засоб1в виробни- 
цгва або нарощування товарно-матер!альних запаав за певний перюд.
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В ал о в и й  оборот п щ п р и ем ств а  — це обсяг валово! продукцп нстил? 
жно вщ того, де вона буде використана: чи в межах пщприемстви. ни 
поза ним.

В алова продукцйя -  показник, що характеризуе випуск пщпригмс! 
вом (ф!рмою i т. п.) Bciei продукщУ за певний перюд.

В ал о вий  (б ал ансов ий) п р и б у то к  -  прибуток шдприемства, який 
одержуеться як р1зниця м1ж виручкою вщ реал1зацп продукцп та со(м 
вартютю реал1зованоТ продукцп.

В а р т1сна о ц ш к а  р е з у л ь т а т е  т е х ж ч н и х  нововведень -  це гронш 
вий вираз основних i cynyTHix (сощальних, еколопчних ) результат^ 
внаслщок використання на пщприсмсгш техшчних новинок.

В иди ш в е с т и ц ш  -  вей швестицн подпшоться на зовшшн! i внутрип 
Hi, тобто шоземш та впгчизняш, а останш -  на реалын (виробшин) ти 
фшансовг

В иди ш н о в а ц ш н и х  п р о ц е а в  — техшчш, оргашзащйш, eKOHOMinni, 
сошалып i правовй нововведения, якй використовуються в практищ гос- 
подарювання.

В иди оцйнки основних фондйв — ощнку основних фощцв здШсню- 
ють за балансовою вартютю (первгсною i вщновною) i балансовою варть 
стю з врахуванням зношення (залишковою вартютю).

В иди п р о д у к та  в н о с и  n p a n i — розрйзняють продуктившеть П1див1ду- 
альноУ npaui, яка вщображае затрати лише живоУ npani пращвниюв, i 
продуктившеть сусшлыюУ пращ, що вщображае затрати npani живоТ та 
уречевленоУ.

В иди п р и б у тк у  -  розр!зняють валовий (балансовий) прибуток, опе- 
рацшний прибуток, прибуток вщ звичайноУ дйяльносп, чистий прибуток.

В иди р ем о нту основних фондйв -  за економйчним змйстом вщцля- 
ють поточний, каштальний i вщновний ремонт основних фондйв.

В и д и собйвартосп -  в залежносп вщ часу формування затрат po3pi3- 
няють: планову, фактичну, нормативну, кошторисну собйвартйсть; в залеж- 
HOCTi вщ мюця формування затрат — цехову, виробничу, повну; за трива- 
jiicno розрахункового перюду poзpiзняють: мюячну, квартальну, рйчну 
собйвартйсть; за складом продукцп -  собйвартгсть товарноУ, валовоУ, реа- 
лйзованоУ продукцп, незавершеного виробництва. У промисловосп розрйз- 
няють iндивiдyaльнy i галузеву собйвартйсть.

В иди ц ш  -  yci цши подшяються на двi велим групп: виробничй (гур- 
Toei, закупйвельн{, кошторисш, тариф и на перевезення) i споживчй (роз- 
др1бш -  державнй, договйрш, вшып, Bei3Hi, niMmn, ступенев! тощо).

В и пер ед ж аю ча р еструктуризац1я  — реструктуризащя, яка мае мгсце 
в уешшних компашях, як\ передбачають можливють зм1ни умов функць 
онування i прагнуть шдсилити своУ ключов1 позицп та конкурента! пере- 
ваги на ринку.

В и р о б н и ч а  п о туж ш е тъ  -  максимально можливий випуск продукцп 
шдприемством за певний час (3MiHy, добу, мюяць, pi к) у встановлешй 
номенклатур! i асортиментй при повному завантаженш обладнання i ви- 
робничих площ.

В иробнича про гр ам а -  система адресних завдань з виробництва i до
ставки продукщУ споживачам у розгорнупй номенклатур!, асортимецп, 
вщповщноУ якосп i у встановлеш термши зпдно дoгoвopiв поставок.

Виробничй запаси  -  предмета пращ, як! ще не залучен! у вироб- 
ничий процес i знаходяться на складах пщприемств у вигляд! запаав.

Виробничй ш в ести ц н  -  вкладання кашталу у pi3Hi сфери д!яльносп i 
галуз! народного господарства з метою створення нових та оновлення 
юнуючих основних фондйв.
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ИиробЁток — кёлъкёсть продукцЁУ, що вироблена за одиницю часу л
В и тр ати  майбутнЁх перЁодЁв — витрати на подготовку та освоения 

ж iHo'i продукцЁУ, що мають мЁсце в даний перюд, але будуть погашен! в 
м.и|бутньому.

ВЁдкритий р а х у н о к  -  це форма мЁжнародних розрахункЁв, яку вико 
|иктовують фЁрми-партнери, що мають тривалЁ дёловё стосунки i повнё- 
| НО довЁряють один одному

ВЁдновна вартЁсть основних фондЁв -  вартЁсть повного вЁдтворення 
основних фондЁв у сучасних умовах виробництва i дёючих цЁнах.

Вёдносний рЁвень якостё. Визначасться шляхом сшвставлення аб- 
* олютних показникЁв якостё продукцй з вёдповёдними показниками ана- 
иопчних кращих зразкЁв.

В щ рядна о пл ата  працЁ -  оплата пращ робЁгникЁв за кёлькёсть i як1сть 
ииготовленоУ ними продукцЁУ, виконаноУ роботи або наданих послуг.

В Ёдпрацьований час -  тривалЁсть фактичноУ зайнятостЁ пращвникЁв 
на роботЁ. Основними одиницями вимЁру вЁдпрацьованого часу е люди 
I ю-день i людино-година.

В ёдходи в и р о б н и ц тв а  -  залишки сировини, матерЁалЁв, напЁвфаб- 
рикатЁв, палива, що утворились у процесЁ виробництва i якё частково або 
повшстю втратили споживнё якостё вихёдних матерЁалЁв.

ВЁкова с т р у к ту р а  основних фондЁв -  це спЁввЁдношення основних 
фондЁв рЁзних вёкових труп в lx загальнЁй вартостЁ.

ВЁльна торгЁвля -  вид зовнЁшньоекономЁчноУ дёяльностё, який перед- 
бачае ринковий обмЁн товарами без застосування обмежуючих санкцЁй i 
стимулюе конкуренцЁю, спонукае вётчизнянё пЁдприемства пЁдвищувати 
якёсть продукцЁУ та знижувати цёни на неУ.

В и б уття  основних фондЁв -  списания основних фондЁв внаслЁдок Ух 
повного значения, стихёйного лиха або аварЁУ, недостачЁ пёд час проведе- 
ноУ ЁнвентаризащУ тощо; вЁдбуваеться також у результатЁ безоплатноУ 
передачЁ Ух Ёншим пЁдприемствам, органЁзацЁям, установам або реалЁзацЁУ 
на сторону.

ВинахЁд -  об’ект промисловоУ власностЁ, який може виступати у 
формЁ нового пристрою, речовини, штаму мЁкроорганЁзму, а також спо- 
собЁв Ух одержания.

В и р о б н и ц тв о  — процес, в якому взаемодЁють: робоча сила, засоби i 
предмети працЁ з метою створення продукцЁУ, виконання певних робЁт 
або надання послуг.

В и р о б н и ч а  потужнЁсть пЁдприемства -  це максимально можливий 
випуск продукцЁУ пЁдприемством за певний промЁжок часу i за певних 
органЁзашйно-технЁчних умов.

ВиробничЁ запаси  -  сукупшсть матерЁальних ресурсЁв, якими воло- 
дЁе пЁдприемство i якё знаходяться на складах в очЁкуваннЁ виробничого 
споживання.

ВнробничЁ ресурси -  економЁчнЁ ресурси, якё використовуються у 
процесЁ виробництва.

В и р у ч к а  -  сума грошей, одержаних вёд продажу товару або наданих 
послуг, за певний перЁод часу.

В и тр а ти  виробництва -  витрати живоУ та уречевленоУ працЁ в процесЁ 
виробництва; подёляються на витрати пЁдприемства i суспЁльнЁ витрати; 
виокремлюють також витрати постёйнё, змённё, середнЁ, граничш тошо.

В и тр а т и  майбутнЁх перЁодЁв -  витрати пЁдприемства, якё мають мёс- 
це у звЁтному перЁодЁ, але шдлягають включению в собЁвартЁсть про
дукцЁУ у наступних перЁодах.
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В и тр а т и  обйгу — затрати на обслуговування процесу o6iry TOBapie у 
постачальницьких, збутових, торгових, шших посерелницьких пкдпри- 
емствах.

В и тр а т и  п щ п р и ем ств а  -  сукупшсть матер1альних витрат i живо? 
ripaui, що показуе, сюльки коштуе виробництво пщприемсгву, виступае 
у форм1 соб^вартосп продукшУ.

В н у т р 1заводський оборот -  кшыасть продукщУ пщприемства, яка 
використовусгься всередиш нього для подалыиоУ переробки.

В н у т р 1ш н е  ф ш а н с ув а н н я  -  фшансування, яке здшснюеться за ра- 
хунок к о п т  в, одержаних вщ д1яльност] пщприемства.

В н у т р ш н я  нор м а р ен таб ел ь н осп  ш в е с ти ц ш  -  це така дисконта 
ставка, за якоУ сумм початкових швестицш i TcnepiniHboi вартос п грошо- 
вих поток1в е однаковими.

В тр а ти  виробництва -  нерацюнальне викорис гання виробничих ре- 
су pci в, що зменшують результати господарськоУ д1ялыюсп пщприемства.

г
Гал узева стр у кту р а  основних фоидйв -  характеризуе сшввщношення 

питомоУ ваги основних фощцв р!зних галузей до Ух загальноУ вартостк
Г ал узь  пром исловост! — це якюно однородна сукупшсть пщпри- 

смств, об’еднань та шших господарських одиниць р^зних форм власнос- 
Ti, що виконують однаков1 функцн в систем! сушильного подшу npaui.

Господ арське право -  сукупшсть правових форм, яю визначають 
порядок кер1вництва господарською д1яльшстю та ГУ здшсиення, регу- 
люють вщносини Ы1ж суб’ектами господарськоУ д!яльность

Господарський догов!р -  цившьно-правова угода, що ГУ укладають 
м1ж собою пщприемства.

Го сп о д ар сь ки й  суд -  спещальний судовий орган для розв’язання 
майново-фшансових cnopie за участю вщповщальних представниюв 
пщприемств за участю арбггра.

Го то в а  п р о д у к щ я  -  сукупшсть повшстю виготовлених на пщпри
емств! вироб1в i продукте, як! фактично вщпущеш або призначеш для 
вишуску на сторону (реалУзащю).

Г p ou ii — активи, суспшьш засоби платежу, яю слугують засобом o6i- 
гу, одиницею рахунку i засобом накопичення.

Г  p ou ii n an ep o e i -  nanepoei знаки, яю використовуються в якосп за- 
co6iB грошового o6iry.

Г р о ш о в о -кр е д и тн а  систем а -  це сукупшсть фшансових, кредитних 
та iHmnx шституцш, за допомогою яких здшснюеться непрямий держав- 
ний вплив на суб’екти господарювання; грошова пщсистема характери
зуе форму оргашзащУ грошового o6iry, кредитна пщсистема вщображае 
сукупн1сть кредитних вщносин та установ, KOTpi Тх забезпечують.

Г р о ш о в и й  o 6 ir  — pyx грошей у процеш обороту Toeapie, надання по- 
слуг, погашения боргових зобов’язань та ш. грошових платеж1в.

Г р о ш о в и й  пот1к -  це сума чистого доходу пщприемства та суми 
амортизацШних вщрахувань.

Гуртов1 ц ш и  -  цши, за якими пщприемства розраховуються ы1ж со
бою або з гуртовими посередниками за велик] партп товар1в.
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д
Д е м гй н г -  продаж товар1в на зовшшшх ринках за цшами, нижними 

за витрати виробництва.
Демонополйзацйя -  усунення державно! або шшо! монополи, що дик- 

туе сво! умови ринку.
Д е р ж а в н а  вл асш сть  -  форма власностц власником яко! виступас 

держава в особ! Г! оргашв.
Д е р ж а в н е  зам о вл ення  -  це 3aci6 державного регулювання економь 

ки, який передбачае формування на догов!рнШ ocHOBi необхщних для 
задоволення державних потреб обсяпв i складу продукцп та розмпцення 
державних контракта на поставку продукцп серед пщприемств.

Д е р ж а в н а  ш в е с т и ц ш н а  политика -  це комплекс економ1чних, адмь 
нютративних та правових захошв держави, спрямованих на актив1защю 
швестицшно! д1яльностг

Д е р ж а в н а  п щ п р и е м н и ц ь ка  п о л гги ка  -  спрямована на державне ре
гулювання npoqeciB, що вщбуваються у пщприемницькому середовшщ 
та державну пщтримку шдприемництва.

Д е р ж а в н е  р егул ю в ан н я  економ йки  -  координащя з боку держави 
век:! господарсько! структури кра!ни з метою пщтримання стшкосп й 
макроеконом!чно! р1вноваги та забезпечення роботи мехашзму конкурен- 
цп; сукупшсть р1зномаштних метод!в, шструмента, за допомогою яких 
держава веде економ!чну д1яльшсть.

Д е р ж а в н е  р егул ю в ан н я  ц ш  — встановлення державою цш на про- 
дукщю (товари, послуги), виробництво яко! зосереджено переважно на 
пшприемствах, що посщають монопольне становище на ринку, на ресур- 
си, що певним чином впливають на загальний pieeHL i динамжу цш, на 
сощальне вагом1 товари та послуги.

Д е р ж а в н и й  б ю д ж ет -  це р1чний план державних доход1в i видатюв, 
затверджений в законодавчому порядку.

Д е р ж а в н и й  к о н т р а к т  -  письмовий документ, що засвщчуе HaMip 
(бажання) держави в oco6i вповноважених Кабинетом MiHicTpie Украши 
галузевих i функцюнальних мшютерств Украши, державних комггета та 
прир1вняних до них iHUiHX шституцюнальних утворень закупити на пев- 
них умовах конкретн1 обсяги продукцп для поповнення державних ре- 
зерв1в i забезпечення споживач1в, потреби яких фшансуються за рахунок 
Державного бюджету.

Д е р ж а в н и й  н агл я д  за я ю с т ю  п р о д укц п  -  провалиться Державины 
комггетом Украши по стандартизаций метрологи i сертифжацп (Держ- 
стандартом Украши);

останнш с нацюнальним органом, який здшснюе стандартизащю i 
сертифжащю продукцп.

Д е р ж а в ш  вип р об ув ал ь ш  центр  и -  установи, яю функцюнують в 
рамках державно! системи сертифжацп УкрСЕПРО i здшснюють серти- 
фжацио найважлив1ших вид1в продукцп з подалыною видачею сертифЕ 
ката вiдпoвiднocтi.

Диверсиф 1кац1я вир о б н и ц тв а  -  одночасний розвиток багатьох без- 
посередньо не пов’язаних м1ж собою виробництв. У межах пщприемства 
(ф1рми i т. п.) -  це розвиток в його cклaдi або включених до нього де- 
юлькох, безпосередньо не пов’язаних м1ж собою.

Д и р е к т и в ш  п л ан и  -  адресш та обов’язков1 для виконання плани 
розвитку пщприемств, галузей, регюшв.
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Д и с к о н т н а  с т а в ка  -  ставка вщсотка, за якою майбутня варпсть 
грошей приводиться до тепершньоУ УхньоУ BapTOcri, тобто вщбуваеться 
процес дисконтування.

Д н с к о н т у в а н н я  -  метод приведения маибутньоУ вартосгп грошей до 
УхньоУ тепер1шньо1 Baprocri (вартосгп поточного перiоду).

Д ж е р е л а  з н и ж е н н я  соб1вартост1 п р о д укц п  -  це Ti затрати, за ра- 
хунок eKOHOMii яких знижуеться соб1варт1сть продукщУ (затрати уре- 
чевленоУ пращ, затрати живоУ пращ, адмшютративно-управлшсью ви- 
трати).

Д ж е р е л а  ф ш ан сув ан н я . Видшяють два види фiнaнcyвaння: за раху- 
нок власних кошт1в пщприемства i за рахунок к о п т  в, не пов’язаних з 
д!яльшстю шдприемства (кредита, акцй тощо).

Д обровкльна Л1кв1дац1я шдприемства -  добровшьне припинення 
д1яльност1 пщприемства з нищативи його власника або за шших обста- 
вин, передбачених законом чи установчими документами.

Д об р ов 1л ь н а се р ти ф |ка щ я  -  сертифжащя, яка проводиться на вщ- 
повщнють вимогам, як\ не е обов’язковими, за йшщативою суб’ск™  
господарювання на догов1рних засадах.

Д о в го стр о ко в ! пасиви -  eci види залучсних к о п тв  3i строком пога
шения основноТ суми боргу бшьше одного року.

Д о в го стр о ко в е  кр е д и ту в а н н я  -  кредитування термшом понад один
рш.

Д о в го с тр о ко в ! а к т и в и  -  матер1альш i иематер1альн! активи 
шдприемства 3i строком служби бшын одного року (основш фонди, 
незавершен! капггальш довгостроков! фшансов1 вкладення у ecix фор
мах).

Д о го в |р  (к о н т р а к т , уго д а ) -  форма закршлення партиерських 
зв’язюв, а саме: предмета договору, взаемних прав i обов’язшв, насшдшв 
порушення домовленостей.

Д о го в 1р п о с та в ки  -  офщшна угода м1ж партнерами (шдприемства- 
ми, оргашзащями) на поставку виготовлювачем покупцю продукщУ в 
установлений термш, надежного асортименту та якосп 3i своечасною 
оплатою споживачем.

Д о го в 1р на щ н а  -  щна, що встановлюеться за згодою napTH epie (про- 
давшв i покупщв) з урахуванням основних ринкових чинншив.

Д о д а тко в а  о п л ата  n p a u i -  це частина заробгшоТ плати, яка визнача- 
еться к!нцевими результатами роботи шдприемства i виступае у форм! 
премш, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розм1рах, 
що перевишують встановлеш чинним законодавством.

Допом1Жне виробництво — пщрозд1ли шдприемства, як! призначеш 
для обслуговування основного виробництва.

Допом1ЖН1 робггники -  робпгники, як\ виконують функщУ обслу
говування основного виробництва.

Д о т а щ я  -  державна виплата, яка надаеться в безповоротному поряд
ку тш або шшШ пщприемницькш структур!, що зазнала економ1чно1 
скрути за об’ективних причин; найчаспше використовуеться для збалан- 
сування доход1в i видатк!в м!сцевих бюджете та покриття касових збит- 
юв окремих державних пщприемств.

Д о х щ  -  це виручка в!д реал1защУ продукщУ, робгг, послуг без вираху- 
вання наданих знижок, повернення проданих товар!в та податк!в з про
дажу (податку на додану варт!сть, акцизного збору тощо).

Д оходи вщ  в л асн о сп  -  доходи, як1 породжуються правом власност! 
на землю, капралом, майном.
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Е
Екологйчнй наслйдки йнновацййних процесйв -  це супутнй результа

та впровадження досягнень НТП, якй можуть проявлятись у зменшеннй 
викидйв шкйдливих речовин у навколишне середовище, рацйональному 
використаннй природних ресурсйв та йн.; можуть бути як позитивними, 
так i негативними.

Е ко но м йка -  народно господарство краши або його галузь; термiном 
«економйка» визначають науки, якй вивчають специфйку виробничих 
процесйв у певнйй галузй або сферй суспйльного виробництва, наприклад, 
«економйка промисловостй», «економйка пйдприемництва», «eKOHOMiKa 
працй» тощо.

Е коном йка пйдприсмства -  наука про ефективнйсть виробництва, 
шляхи i методи досягнення пйдприемством найкращих результатов при 
найменших затратах.

Е коном йчна еф ективнйсть полйпш ення якостй п р о д укц п  -  характе- 
ризуеться розмйром додатково отриманого прибутку вйд виробництва i 
реалйзацйй' продукцйЙ пйдвищеной якостй.

Е коном йчна еф ективнйсть р еал ьн нх йнвестицйй -  економйчна ка- 
тегорйя, що визначае доцйльнйсть капйтальних вкладень при плануваннй й 
аналйзй результатйв 1х освоения; кйлькйсне спйввйдношення показникйв 
результатйв (ефекту) i витрат на Yx (його) досягнення. В йнвестишйнйй 
дйяльностй основним показником результатйв е абсолютна величина при- 
веденого грошового потоку, а витрат -  обсяг йнвестованого капйталу.

Е коном йчна ф ункцйя д ерж ави  -  полягае у створеннй передумов, не- 
обхйдних для ефективноТ економйчно1 дйяльностй суспйльства.

Економйчнй в и т р а т и  в и р о б н и ц тв а  — вартйсть усйх чинникйв вироб
ництва незалежно вйд того, купуються вони на ринку чи е власнйстю 
фйрми.

Економйчнй п о ка з н и к и  -  конкретизованй вирази категорйй й понять 
економйки, економйчнй показники е натуральними й вартйсними, кйлькостй 
й якостй та йн.

Економ йя ресурсйв -  скорочення витрат сировини, матерйалйв, пали 
ва, йнших матерйальних ресурсйв, основних виробничих фондйв, фйнансо- 
вих коштйв. заробйтно1 плати на виробництво одиницй продукцй\* певной 
якостй або на обсяг виконаних робйт порйвняно з базовим перйодом.

Економйчнй ресурси -  природнй, людськй та виробленй людиною ре- 
сурси, що використовуються для виробництва товарйв й послуг, йснують в 
обмеженйй кйлькостй, входять у процесй виробництва до вартостй продук
ту, виключають можливйсть одночасного використання в кйлькох сферах.

Економйст -  фахйвепь у галузй економйки.
Е к с п о р т  капйталу -  вивезення капйталу в грошовйй або товарнйй 

формах за кордон з метою отримання прибуткйв.
Електроозброенйсть працй -  вйдношення кйлькостй спожитоТ елект- 

роенергЙ1 до чисельностй промислово-виробничого персоналу.
Електронйзацйя народного  господарства -  забезпечення усйх сфер 

виробництва й суспйльного життя високоефективними засобами об- 
числювальной технйки аж до використання принципйв штучного йнтелек- 
ту, нового поколйння супутникових систем зв’язку тощо.

Е л е м ен ти  в и т р а т  — це первиннй однорйднй витрати затрат на вироб
ництво продукций; формуються вйдповйдно до ix економйчного змйсту, е 
однаковими для всйх галузей й на Тх основй складаеться кошторис витрат 
на виробництво.
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Б тал о н  — вир1б, з яким пор1внюеться 1нший вир!б при визначенш ш- 
тегрального показника його (анал1зованого виробу) конкурентоспро- 
можностц повинен належати до одшеУ групи товар1в з анал1зованим ви- 
робом, мати визначеш умови використання i функцюнальне призначен- 
ня, бути характерним для вибраного ринку i мати максимальну юльюсть 
переваг для поку гида.

Е ф е к т  -  це результат будь-якого заходу, який найчастпие виража* 
сгься певною грошовою сумою (чиста продукщя, прибуток гпдприем- 
ства, нащональний дохщ).

Е ф е кти в ш с т ь  -  це вщносна величина, що характеризуе результа- 
тившсть будь-яких затрат.

Е ф е кти в ш с т ь  в и р о бн ицтва  -  економ1чний показник, що характе
ризуе ступшь вщцач1 i рацюнальшсть оргашзацн господарсько! дкль- 
Hocri.

Е ф е кти в ш с т ь  т е х ш ч н и х  нововведень -  вщношения ефекту вщ 
здшснення заход1в по впровадженню техшчних новинок до затрат на 
його досягнення.

ж
Ж и в а  п р а ц я  -  свщома, дощльна д!яльшсть людини, витрата розумо- 

BOi i ф1зичноТ енергп, спрямована на ел во рения споживчо1 вартосп або 
корисного ефекпу.

Ж и т т е в и й  ц и к л  ш д п р и см ств а  (ф!рми. компанп) -  загальний перюд 
часу вщ початку д!яльност1 пщприемства до природного припинення 
його юнування або вщродження на новш ocnoei (з новим складом влас- 
ник1в i кер1вного персоналу; з принципово новою продукщею, техноло- 
пею та iH.).

Ж и т т е в и й  ц и к л  това ру — певний перюд часу, протяг ом якого товар 
е життездатним на ринку i забезпечуе досягнення щлей продавця, р1вень 
його прибутюв; розр1зняють стадп впровадження товару на ринок, зрос- 
тання обсягу продажу внаслщок визнання товару покупцями, стад1ю 
3pijiocri (характеризуеться максимальною прибутковюпо), насичепия 
ринку товаром, спад обсягу продажу i ирибутку.

3
З аб уд о в н и к -  пщприемство, для якого створюються основш фонди i 

яке здшснюе для цього певш капггальш вкладення.
З агал ь н а  матер1алом1стк1сть — варт1сть ecix матер1альних затрат на 

одиницю виробу або на одну гривню виготовленоУ продукцп.
З а га л ь ш  в и тр а ти  -  це сукупшсть операщйних та швестицшних ви- 

трат шдприсмства (витрат, пов’язаних з основною д1яльшстю, та витрат, 
спрямованих на швестування шших суб’ект1в шляхом придбання цшних 
nanepiB та ш.).

З ал уч е ш  ш вестици  -  засоби Державного бюджету (централизован! 
кашталовкладення), внески шоземних iHBecTopie та створення сшльних 
пщприемств, внески вггчизняних iHBecropiB до статутного фонду пщпри- 
емства.

З астава -  один i3 cnoco6ie забезпечення зобов’язань манном (рухо- 
мим i нерухомим), яке може бути продано з аукцюну в pa3i невиконання 
боржником узятих зобов’язань; гид заставу видаються кредита pi3Horo 
спрямування.
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З м ш ш  в и тр а ти  -  витрати, що змшюються разом в  зм1ною обсягу 
виробництва продукцп; под1ляються на пропорцшш та непропорцшш.

З о в ш ш н е  середовищ е — зовшшш умови та чинники здшснення пщ- 
приемницькоУ д^яльносп, що не залежать вщ пщприемства, оргашзацп, 
але мають бути обов’язково враховаш ними при розробщ стратепУ роз- 
витку, б1знес-плану тощо.

З о в ш ш не ф ш ансуванн я  -  фшансування за рахунок коптв, не пов’я- 
заних з д1ялылстю пщприемства (кредита, державш субсидп, акци тощо).

З о в ш ш ш  ч и н н и к и  р естр уктур и зац й * — зовшшш причини, яш спо- 
нукають шдприемство здшснювати реструктуризацию заходи (тех- 
нолопчний прогрес, м1жнародна економ1чна штегращя, полггика уряду 
та ш.).

З о в ш ш ш  ч и н н и к и  б а н кр у тс тв а  -  чинники зовшшнього середовища 
функцюнування шдприемства, я и  спричиняють його банкрутство; до 
них належать: недосконал1сть законодавчоУ системи, високий piBeHb 
шфляш'У, полггична нестабшыпсть cycпiльcтвa тощо.

Зовн1ШНьоеконом1Чиа Д1яльшсть шдприемства -  це сфера його 
господарськоУ д1яльност), пов’язана i3 виходом на зовшшш ринки та 
функцюнуванням на них, створенням cnijibHHX пщприемств, здшснен- 
ням валютно-фшансових та кредитних операцш.

Зовн1Шньоеконом1чний контракт (допш р) -  матер1ально обумовле- 
на угода двох або бшыие суб’екгпв зовшшньоеконом1чноУ д1яльност! та Ух 
шоземних контрагент)в, спрямована на встановлення, змшу або припи- 
нення Ух взаемних прав та обов’язшв у зовшшньоеконом1Чнш д)яльносп.

З о в ш ш н ь о то р го в е л ь н а  дйяльш сть -  це пщприемницька д)яльшсть 
у галуз1 м1жнародного торговельного обмшу.

I
1м 1д ж  ко м п а н п  — образ компашУ в уяв1 юиештв (покупщв), а також 

комерцшних контрагенте.
1нвентаризащ я -  перюдичний опис майна (швентарю) шдприемства, 

що перебувае на його баланс), nepeeipKa стану збер1гання майна, пра- 
ви л ьн о т  ведения складського господарства i реальнот даних обяжу.

1нвестицн -  сукупн)сть витрат, що реал1зують, як правило, довго- 
строков) вкладення кашталу в pi3Hi галуз1 економжи i сфери д)яльностц 
Bci види майнових i штелектуальних цшностей, я к \ вкладаються в 
об’екти пщприемницькоУ та шших вид1в д)яльност1 з метою отримання 
прибутку або досягнення сощального ефекту.

1н в ести ц ш н а дйяльш сть — сукупшсть практичних дш ф)зичних i 
юридичних oci6 та держави щодо реал1заци швестицш.

1н в ес ти ц 1Й на прнвабливйсть гал узей  -  штегральна характеристика 
окремих галузей економжи з позицш перспективное^ росту доходное^ 
швестицш i р1вня швестицШних ризишв.

1н в е сти ц ш н а  п р и в а б л и в к ть  ш д п р и ем ств а  -  штегральна характе
ристика окремих пщприемств -  об’ект1в майбутнього швестування з 
позицш перспективносп розвитку, обсягу i перспектив збуту продукщУ, 
ефективност1 використання актив1в та Ух лжвщност), стану платоспро- 
можност) i фшансовоУ сталост).

1н в ести ц ш н а с т р а те п я  -  програма дш у галуз) швестицшноУ Д1яль- 
HOCTi пщприемства, яка включае формування напрямюв швестицшноУ 
/йяльностц систему довгострокових цшей, виб1р найефективнииих шля- 
x ie  досягнення поставлених щлей.
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1нвестор -  ф!зична або юридична особа, яка здшснюе вкладання ка
пралу в певний сектор економши (промисловють, транспорт тощо) з 
метою одержания прибутку.

1н весту ван ня -  збшьшення обсяпв функцюнуючого капралу за ра- 
хунок нагромаджених 3aco6iB вщ прибутку та шших доход1в.

1ндекс Альтмана -  коефщ1ент, який вщображае ймов1ршсть банк- 
рутства шдприемства; його числове значения дозволяе вщнести пщпри- 
емство до групи потенщйних банкрупв, вщносно стабшьних пщпри- 
емств з невисоким ризиком банкрутства та пщприемств, яким банкрут- 
ство практично не загрожуе.

1ндекс доходное!! швестицш — сшввщношення грошового потоку 
та швестицшних KOiirriB; один з основних показшшв, за якими визнача- 
еться ефектившеть (доцшьшеть) швестицш.

Гндивщуальна праця -  вщображае затрата лише живо! пращ пра-
ЩВНИЮВ.

1ндикативн1 плани -  система рекомендащйних планових заход1в, 
спрямованих на досягнення цшей сощально-економ1чно! полггики дер- 
жави.

1нкасо — банк1вська операщя стягнення банком з боржника грошей 
за розрахунковими документами вщ iMem й за доручеиням своТх юнен- 
TiB. За виконання тако! операцп банк бере комюшш у встановленому
po3Mipi.

1нтелектуальна власшсть -  продукт штелектуально! творчо! пращ; 
об’ектами штелектуально! власносп е твори науки, лггератури, мистецт 
ва та iHmi види творчо! д!яльносгп у сфер1 виробництва, в тому числ! 
вщкриття, винаходи, промислов! зразки, комп’ютерш програми, товарш 
знаки та iH.

1ноземш швестицн -  довгостроков1 вкладення капралу закордон- 
ними власниками в pi3Hi галуз1 економши, реал1защя вивозу пщприем- 
ницького катталу у краши-рецишенти, створення за кордоном фшй 
або доч!ршх пщприсмств, сшльних шдприемницьких структур. Гнозем- 
ш швестищ! бувають прям! та портфельнь До прямих швестицш на
лежать: вкладення катталу, що забезпечують контроль швестора над 
закордонними ф1рмами (шдприемствами, оргашзащями), а до порт- 
фельних -  вкладення катталу в акци закордонних пщприемств (без 
придбання контрольного пакета), облшацп та iHmi цшш папери iHo- 
земних держав.

1ноземний партнер -  контрагент з шоземно! сторони, який вступае у 
зовшшньоеконом!чш стосунки i3 вггчизняними пщприсмствами (пщпри- 
емцями) на засадах взаемовигоди.

1нновацшш iH вести цй -  частина реальних щвестищй, спрямована 
на вкладення у нововведения.

1нновацшш процеси -  це сукупшсть ямсно нових, прогресивних 
3MiH, що вщбуваються у виробничо-господарськш систем!; результатом 
шноващйних процеав е новинки в техшщ, оргашзацп виробництва i 
пращ, управлшня, а !х впровадження у господарську практику е ново
введениями.

1нтегральний показник конкурентоспроможностй продукцн —
кшыасна характеристика кoнкypeнтocпpoмoжнocтi товару, яка е вщно- 
шенням групового показника за техшчними параметрами продукт! до 
групового показникам за Г! економ!чними параметрами.

1нтелектуальш швестицн -  частина реальних швестицш, спрямо
вана на вкладення в об’екти штелектуально! власносп.

450



к
Кадрова полйтика тдприемства — система заход1в, спрямованих на 

абезпечення кожного робочого мюця i посади персоналом вщповгдноУ 
фофеси, cпeцiaльнocтi i квамфжаци.

Калькуляшя соб1вартост1 продукцп -  документ, який вщображае 
:укупшсть витрат на виробництво i решпзащю одинищ продукцп; фор- 
дуеться на ocHOBi калькуляцШних статей витрат.

Каттал — сукупшсть матер1альних та грошових контв, а також ime- 
юктуальних здобутав, використовуваних у npoueci виробництва та шших 
:ферах д1яльносп з метою отримання прибутку. У бшьш вузькому значен- 
11 -  активи ф1рми (тдприемства) за м1нусом и зобов’язань (заборгованосп).

Каттал акцюнерного товариства -  сукупшсть адивщуальних ка- 
liTarie, об’еднаних через eMiciio та розмщення акшй i облшацш; BiH е 
зласним стартовим капралом акцюнерного товариства i може збшыну- 
затись за рахунок каштал1защУ певноУ частки отримуваного ф!рмою 
пщприемством) прибутку та додатковоУ емюп цшних nanepie.

Кап i та л статутний -  початкова сума капралу пщприемства, яка ви- 
значена його статутом i формуеться за рахунок внескш засновниюв та 
гмклй акцш.

Каттальне буд1вництво -  процес створення нових, техшчного пе
реоснащения, реконструкцп, розширення д1ючих об’ектсв виробничоУ та 
сощальноУ шфраструктури.

Каттальш вкладення -  швестищУ у вщтворення основних фондов i 
на прирют матер!ально-виробничих запаав; вони е реальними (вироб- 
ничими) швестищями i здшснюються у форм1 нового капитального бущв- 
ництва, техшчного переозброення, реконструкщУ та розширення шючих 
виробничих об’еючв i об’еютв сощальноУ шфраструктури ф1рми (тд - 
приемства, оргашзацп).

Квал|ф 1кащ я -  сукупшсть трудових навичок та знань, яка характе- 
ризуе roTOBHicTb прашвника виконувати виробнич1 функци обумовленоУ 
складность

Квота — доля учасп у виробництв!, збуп, eKcnopri, iMnopTi товар1в; у 
зовшшньоеконом1чних угодах застосовуеться система квот на експорт та 
iMnopT, яка е системою обмежень вивозу i ввозу товар1в на встановлений 
строк. Часто квотування (встановлення квот) все бшьше зм!нюеться pi3- 
ними видами прихованого протекцюшзму.

Кер1вник -  пращвник, що обШмае посаду кер1вника тдприемства 
або його структурного шдрозд1лу.

Класифшащя виробничих витрат -  групування витрат, що станов- 
лять соб1варт1сть продукщУ, в економ1чно однорщш групи з метою пла- 
нування, обл1ку й анал1зу соб1вартость

Класифшащя матер1ал1в — групування MarepiaaiB за Ух видами: си-. 
ровина i ocHOBHi матер1али, покупш нашвфабрикати, допом!жш Marepia- 
ли, паливо, запчастини, тара, вщходи виробництва тощо.

Групування матер!ал1в за ф1зико-техшчними властивостями: сорт, 
марка, проф1ль, вм1ст корисноУ речовини i т. п.

Коеф|1Д1€нт автономн -  один з основних показниюв, що характе- 
ризують фшансову стшюсть тдприемства.

Коеф|Ц1ент використання матер1ал1в — вщношення чистоУ ваги ви- 
робу до норми витрат сировини i MaTepiajiie (плановий коефЩент) або 
вщношення чистоУ ваги виробу до фактичних витрат матер1ал1в (фактич- 
ний кoeфiцieнт).
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Коефаанент екстенсивного завантаження обладнання -  показник ви 
користання обладнання в часц визначаетъся вщношенням фактичного часу 
роботи обладнання до максимально можлиюго розрахункового фонду часу.

Коефщаент змшност1 -  показник використання обладнання на пщ- 
приемствц який свщчить про те, скшьки змш вщпрацювала в середньому 
кожна одинидя обладнання протягом дня, мюяця.

Коеф1цкнт оборотного оборотних кошт!в -  вщношення реал1зо- 
ваноУ продукщУ за певний пром1ЖОк часу до суми середнього залишку 
оборотних 3aco6ie за цей перюд.

Коефщаент штегрального (повного) завантаження обладнання -
характеризуе використання машин з урахуванням Ух екстенсивного та 
1нтенсивного завантаження; визначаеться як добуток коефщвснгпв екс
тенсивного та штенсивного завантаження обладнання.

Коефщаент 1нтенсивного завантаження обладнання -  вщображае 
р1вень використання обладнання за потужшстю i визначасться вщно- 
шенням фактичного обсягу випуску продукци за одиницю часу (змшу, 
добу) до максимально можливоУ потужностз обладнання за той же час.

Колективний договар -  це угода м1ж трудовим колективом в oco6i 
профспшки та адмшютращоо або власником пщприемства, яка регулюс 
ix виробнич!, економ1чн1 i трудов! вщносини; mopi4no переглядаеться i 
затвер джу еться.

Командитне товариство (франц. товариство на eipi) -  вид госпо- 
дарськоТ оргашзащУ, яка включае, поряд з учасниками. що несуть вщпо- 
вщальшсть за зобов’язаннями товариства yciM своТм манном, одного або 
кшькох учаснишв, вщповщальшсть яких обмежуеться внеском у майно 
товариства.

Комерцвйна таемниця -  це сукупнють науково-техшчноУ, виробни- 
чо-господарськоУ та фшансово-економ!чноУ шформащУ про д1яльшсть 
пщприемства; и розголошення може завдати шкоди його штересам.

Комерцшний економ1чний ефект — результат, який дае можлив1Сть 
оцшити ефектившсть впровадження техшчних новинок i3 врахуванням 
економ1чних iiiTepeciB окремих нроектно-конструкторських оргашзацш, 
пщприемств-виробниюв та пщприемств-сиоживач1в; обчислюеться на 
окремих сладях життевого циклу нововведения.

Комерцшш витрати -  витрати пщприемства, пов’язаш з реал!защею 
(збутом) виробленоУ ним продукци.

Компашя — пщприемство, каппал якого являе собою об’еднану влас- 
н1сть декшькох самостшних пщприемств.

Комплексна автоматизацая -  передбачае впровадження в yci галуз1 
народного господарства гнучких виробничих систем, промислових робо- 
Tie, багатооперацшних верстат1в з ЧПУ, систем автоматизованого проек- 
тування, автоматизованих систем управлшня технолопчними процесами.

Комплексна реструктуризацвя пщприемства — cyrreBi змши на 
пщприемств1, як1 охоплюють розробку новоУ оргашзацшноУ структури, 
техшчноТ, технолопчноУ i продуктовоУ полггики, вдосконалення менедж
менту тощо.

Комплексна виробничв витрати -  складаються з сукупносп pi3HO- 
рщних витрат i включаються в соб!варт1сть продукщУ одшею (комплекс
ною) статтею.

Комплексна показники якоста продукщУ -  одночасно характеризу- 
ють KijibKa властивостей продукщУ; зпдно них продукщю подшяють на 
сорти, класи, марки.

Конкуренщя -  економ1чне суперництво ы\ж вщокремленими вироб- 
никами продукщУ, робл, послуг щодо задоволення iHTepeciB, пов’язаних
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i'» продажем продукци, виконанням робгг, наданням послуг одним i тим 
же споживачам; боротьба м!ж ф1рмами (пщприемствами) за бшыи вигщ- 
II) умови виробництва i збуту TOBapiB тощо.

Конкурентоспроможшсть продукци -  це сукупшсть споживчих 
властивостей виробу, що характеризують його вщмшшсть вщ виробу- 
конкурента за ступенем вщповщносп конкретним сусшльним потребам i 
з урахуванням витрат на виготовлення цього виробу. Показник конку- 
peнтocпpoмoжнocтi продукци обчислюеться як сшввщношення и ште- 
грованого техшчного вим!рника та аналогичного параметра конкуруючого 
виробу; якщо це сшввщношення е бшьшим за одиницю, то такий BHpi6 
мае конкурентн! переваги, тобто е конкурентоспроможним на ринку 
(вггчизняному чи ceiTOBO M y). Конкурентоспроможшсть товар1в можна 
також визначати за цшовими показниками i прибутков^стю.

Консорцйум -  тимчасове статутне об’еднання промислового i банюв- 
ського кашталу для реал1защГ певноТ шдприемницькоУщеТ та досягнення 
загальноУ мети (здшснення сильного шновацШно-швестицшного чи 
шшого господарського проекту); консорщуми можуть бути не лише 
нашональш (м1жгалузев1), а й м1жнародш.

Контрактна система оплати прац1 -  грунтуеться на заключены 
угоди м1ж роботодавцем i виконавцем po6iT, в якш обумовлюються ре
жим та умови праш, права та обов’язки стор1н. piBeHb оплати npaui та iH.

Контрольной пакет акцш — частка акцш, що зосереджена в руках 
одного власника i дае можливють здшснювати фактичний контроль за 
дiяльнicтю акцюнерного товариства. Теоретично вш мае становити по- 
над 50% сум и випущених акцШ, але на практищ може бути меншим, 
оскшьки не Bci акцюнери мають право голосу та можлив1сть брати 
участь у загальних зборах.

Концерн -  оргашзацшна форма статутного об’еднання ргзногалузе- 
вих пщприемницьких структур, що характеризуеться оргашчним поед: 
нанням власносп та контролю з використанням (найчаспше) принципу 
диверсифшацп виробництва; суб’екти господарювання, що штегруються 
в концерн, звичайно втрачають свою економ1Чиу самостшшсть. У сучас- 
них умовах спостерп аеться тенденщя до збшьшення кшькост! м1жнарод- 
них концерте.

Конъюнктура ринку -  визначене у 4aci та npocTopi певне сшввшно- 
шення попиту i пропозищУ, що формуеться як сукупшсть товарно-гро- 
шових пропорцш щц впливом конкретно! комбшащУ д1ючих чиншшв.

Кооператив -  добровшьне об’еднання людей, яю на пайових засадах 
сильно займаються певним видом господарськоУ д1яльностг

Корпоращя (лат -  об’еднання, ствтовариство) -  товариство, союз, 
трупа oci6, що об’еднуються добров1льно за ознакою сшльносп (однако- 
вост1) професшних або групових штереав; широко використовувана 
форма акцюнерного товариства. В УкраУш корпорашями вважають дого- 
BipHi об’еднання, створюваш за принципом сумодення виробничих, нау- 
кових i комерцшних iHTepeciB з делегуванням окремих повноважень 
кожним з його члешв централ1зованому кер1вництву.

Кошторис витрат -  загальна сума витрат на виробництво i збут 
продукщУ в цшому по пщприемству в певному розрахунковому перюдь

Кредит -  позика на певний строк у грошовш або товарнш фopмi на 
умовах повернення i сплати вщсотка за користування. 1снують три фор- 
ми кредиту -  банювський, державний, комерцшний. Банювський кредит 
надаеться банками у грошовш фopмi пщприемствам i оргашзащям, насе
лению (переважно iндивiдyaльним пщприемцям), дepжaвi. Особливою 
формою е державний кредит, коли позичальником висту пае держава чи 
мюцев1 органи влади, а кредит полягае у випуску державних цшних
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nanepie (облшацш) i використовуеться для покриття частки державних 
видаткт. Комерцшний кредит надаеться одним пщприемством 1ншому у 
вигляд! продажу TOBapie з в!Дстрочкою платежу; eiH обслуговуе лише 
o6ir товарie i оформлюсться векселем.

Кругооборот фондйв — безперервний рух капггалу, коли послУдовно 
здшснюються три стади: перетворення грошового капралу на продук- 
тивний, продуктивного на товарний i товарного на грошовий.

Курс акцш -  фактична продажна цша акцш на ринку цшних папе- 
pie; як правило вщр1зняеться вщ п номшальноУ вартосп; залежить вУд 
економ1чних, полггичних, психолопчних та еколопчних чинншбв.

Курс обл1гащй -  цша, за якою продаються i купуються обл1гащУ на 
ринку; визначаеться i3 врахуванням обмеження величини доходу, одер- 
жуваного УУ власником, у 4aci i наступного в!дшкодування номшальноУ 
вартост! облйгаци.

л
Л1зинг -  довгострокова оренда машин, обладнання, транспортних 

засоб1в, споруд виробничого призначення, яка фшсуеться у вщповУдному 
договор! Ы1Ж орендодавцем (лессором) i орендарем Озером); варт!сть 
л!зингу формусться за рахунок регулярних платеж!в, що охоплюють 
амортизацию вщрахування i проценти за кредит.

Л1КВ|датор -  KOMicifl, яка провалить процедуру лшвУдацп пУцприем- 
ства i до якоУ переходять права розпорядження майном та права KepiBHH- 
ка юридичноУ особи -  банкрута; лжвУдатору передаються бухгалтерська 
та шша документап1я, печатка i штампи, матер!альш та iHiiii uiHHocri 
збанкрутшого пУдприемства.

Л1КВ1дацййна вартить основних фондав -  вартасть матер!альних 
ц1нностей, як\ лiквiдoвyютьcя, за вирахуванням витрат, пов’язаних з Ух 
лшвУдащею.

ЛшвУдацшна маса -  майнов1 активи банкрута, як[ належать йому на 
правах власносп на момент початку лшвУдащйноУ процедури.

Лжвщацшна процедура -  процедура припинення д1яльносгп пщ- 
приемства тел я  прийняття господарським судом постанови про визнан- 
ня його банкрутом; повноваження оргашв управлшня пУдприемством- 
банкрутом також припиняються.

ЛжвУдацшний баланс -  документ, який подаеться лiквiдaтopoм до 
господарського суду теля завершения Bcix розрахунк!в з кредиторами 
пУдприемства-банкрута i на пУдстав! якого суд виносить ухвалу про Jiiic- 
вУдащю юридичноУ особи.

Л1кв|дац1я -  cnoci6 припинення д1яльносп юридичноУ особи.
Лжвщащя основних засоб!в -  розбирання (демонтаж) об’екпв ос

новних засоблв, непридатних для наступного використання в результат! 
Ух зношування або експлуатащя i ремонт яких економ1чно недоцшьнь

ЛжвУдшсть -  спроможнють тдприемств своечасно виконувати своУ 
rpomoei боргов1 зобов’язання.

Л|кв1ДН1сть активйв -  здатшсть акпш в ф|рми до використання Ух як 
безпосередшх засоб1в платежу або до швидкого Ух перетворення в гро- 
шову форму без втрати поточноУ (реальноУ) вартостг

ЛщензЁя -  дозвш, який надаеться державними органами юридичним 
i ф1зичним особам на здшснення певних вщцв суспшьно корисноУ д1яль- 
HOCTi, у тому чиеш зовшшньоеконом1чноУ, використання нематер1альних 
pecypciB протягом певного термшу за обумовлену винагороду.
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м
Мале шдприемство -  пщприемство (оргашзащя, ф1рма) будь-якоТ 

галуз1 народного господарства з невеликою чисельшстю штатних пра- 
щвниюв; е важливим елементом ринковоУ структури, найбшыи гнучка i 
динашчна форма розвитку пщприемницькоТ д!яльносп.

Маркетинг -  система оргашзацп д1яльносп сучасного шдприемства, 
ф1рми, в процеа товарного вщтворення, у якш в ocuoei прийняття гос- 
подарських р1шень покладеш вимоги ринку, реальш запити, потреби 
покупщв у товарах i послугах та виробничо-збутов1 можливосп даного 
пщприемства, ф1рми.

Майно -  MaTepianbHi блага, як[ е об’ектом речових прав; сукупшсть 
майнових прав та обов’язюв певноУ особи.

Матер>али -  pi3Hi речов1 елементи, що Тх використовують як пред
мета пращ в основних i допом1жних виробничих процесах.

Матер1алов1ддача -  показник, обернений до матер1алом1сткостц ви- 
значаеться вщношенням обсягу виготовленоУ продукцн до величини 
спожитих матер1альних pecypcie.

Матер1аломгстк1сть продукцн -  показник, що вщображае кшыасть 
спожитих матер1альних pecypciB у натуральному або грошовому вираз1 
на одиницю продукца; под1ляеться на абсолютну, питому, загальну.

Мирова угода -  домовлешсть м'т  боржником i кредиторами щодо 
вщстрочення, розстрочення або прощения кредиторами борпв боржни- 
ка, яка оформлясться угодою сторш.

Межа виробничих можливостей — показус максимально можливий 
обсяг випуску певних го вар i в та послуг, ям можуть бути вироблеш в 
умовах абсолютно повного використання наявних pecypcie i знань при 
заданих обсягах виробництва шших TOBapiB та послуг.

Менеджер -  професшний керуючий, що мае спещальну подготовку i 
здшснюе менеджмент, тобто кер!вництво тдприемством (ф1рмою i т. п.).

Менеджерйальна революция — переход реально! влади вод власнимв 
до управлшщв, викликаний зростанням значения функщУ управлшня в 
сучасних умовах ускладнення виробництва.

Менеджмент — управл1ння виробництвом (обслуговуванням), тобто -  
це система стратепй, принцитв, метод1в, засоб1в, функщй i форм управ
ления виробництвом (обслуговуванням) з метою подвищення Ух ефектив- 
Hocrri i збшыиення прибупсу.

Метод Дельфй — анкетне опитування спещал1спв в певнш галуз1 
знань, на ocuoei якого формусться диапазон думок експерт1в, що водо- 
бражае Ух колективну думку щодо вибраноУ проблеми.

Методи визначення виробггку -  способи визначення показника ви- 
роб1тку; розр1зняють натуральний, вартюний i трудовий вим!рники про
дуктивное™ пращ.

Методи державного регулювання економ1Ки -  це способи впливу 
держави шляхом використання певних шструмеипв на сферу подприем- 
ництва, шфраструктуру ринку, некомерцшш структури з метою ство- 
рення умов для Ух ефективного функцюнування згодно з напрямками 
державноУ економ1чноУ политики.

Методи калькулю ван ня  co6ieapTOCTi продукцн -  способи, прийо- 
ми збирання, групування в обл1ку шформащУ про виробнич1 затрата i 
обчислення фактичноУ co6iBapTocri одинищ продукщё для контролю за 
витратами шдприемств; можуть бути нормативним, параметричним, 
розрахунково-аналпичним.
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Методы нормувания npaui -  способы встановлення норм пращ; мо- 
жуть бути аналптично-розрахунковим, аналпично-дослщницьким, су- 
марним.

Методы оц1нкн якосп продукцн — способи i джерела одержания ш- 
формацп про явдсш характеристики продукцн; подшяються на об’ектив- 
ний, органолептичний, розрахунковий (за способом одержания шформа- 
цп); традицшний, експертний, сошальний (за джерелами одержания ш- 
формацп).

Методы планування -  це способи встановлення планових показни- 
к[в: ресурсный, статистичний, факторний, балансовий, економшо-мате- 
матичш, графоаналггичний.

Методы прогнозування co6iBapTocii продукцн -  способи розра- 
хунюв соблвартосп новоТ продукцн на ранн1х стадях п розробки; най- 
б!лын розповсюдженими е метод питомих ваг, графоаналггичний, баль
ный, кореляцшний.

Методы рннкового цшоутворення -  способи встановлення опти
мального р1вня щн на продукщю з врахуванням ринковоТ кон'юнктури, 
щн на аналопчну продукщю конкурент!в, споживчих властивостей то ва- 
pie та iH.

Методы управлшня -  способи управлшського впливу, в ochobi яких 
лежать законы, законом1рносгп i принципы сусп1лыюго виробництва, 
науково-техшчний pieeHb розвитку шдприемства, сощалып, психолопч- 
ш i правое! вщносини м!ж людьми.

Мыто -  непрямий податок, якый справляеться з митноТ вартостт або 
обсягу товар1в, що пщлягають митному контролю на територп УкраТни 
(ввозяться, вивозяться або прямують транзитом).

Мшроекономжа — галузь економ1чно1 науки, що вивчае певш еко- 
HOMi4Hi пропорцн в межах окремо! ланки виробництва чи окремого шд
приемства, господарства.

Минмальний pieeHb заробггнш плати -  встановлена державою Mi- 
шмальна величина оплати пращ, розрахована на основ! прожиткового 
MiHiMyMy, piBHB оподаткування доход1в прашвниюв, м!жгалузевих сшв 
вщношень в оплат! npaui, умов i po3MipiB оплати npaui в бюджетних 
установах тошо.

Митя шдприемства -  комплексна мета, для якоТ шдприемство ство- 
рене i функцюнуе на ринку; включае як зовшшш (пов’язаш з конкурен
тен)), так i BHyTpimHi (п!двищення продуктивност!) оркнтири д!яльность

Модел1 законодавства про банкрутство -  найбшын розповсю
дженими у свгговш практиц! напрямками розвитку законодавства про 
банкрутство е британська та американська модели британська модель 
розглядае банкрутство як cnoci6 повернення борпв кредиторам за ра- 
хунок кош™  боржника та його лшвщащю як суб’екта господарюван- 
ня; за американською моделлю банкрутство е причиною проведения 
санапп шдприемства з метою вщновлення його платоспроможностт.

Модифжащя цш -  вшнлення в загальнш систем! щн щзних тишв 
видозмшених (модифжованих) цш -  територ!альних, щн 3i знижками, 
цш стимулювання покупок, пшьгових цш, щн на нов! товари.

Мозкова атака -  колективна генеращя щей шляхом проведения 
дискусп; е в!льним, неструктурованим процесом генерування будь-яких 
щей за вибраною темою, як[ спонтанно виказують учасники дискусп.

Монопольна цша -  цша, яку встановлюють монопол!сти; розр!з- 
няють монопольно низьк! та монопольно висок! щни.

Моральне зношування основных фонд1в -  це передчасне (до закш- 
чення строку ф!зично! служби) обезщнення основных фонд!в, викликане
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або здешевленням воцтворення основних ф овдв (моральне зношування 
першого роду), або використанням бшьш продуктивних засоб1в npani 
(моральне зношування другого роду).

Мораторш на задоволення вимor кредитор!в -  припинення вико- 
нання боржником грошових зобов’язань i зобов’язань щодо оплати подат- 
шв i збор1в, термш виконання яких настав до моменту введения мораторш, 
та зупинення будь-яких заход! в, спрямованих на забезпечення виконання 
згаданих зобов’язань.

н
Ha6ip персоналу — поповнення чисельносп необходних подприемст- 

ву категорш пращвниюв за рахунок зовшшшх (б1рж1 праш. бюро з пра- 
цевлаштування, комерцшш агентства) та внутршшх (учн1вство на под- 
приемста, просування по службу переподготовка пращвниюв) джерел.

Надзвичайний прибуток (збиток) пщприемства -  виникас внаои- 
док надзвичайноУ тюдп (стих!йного лиха, пожежц техногенноТ аварп то- 
що) або поди, яка перюдично не повторюватиметься в кожному наступ- 
ному перюдь

Накладна -  первинний документ з облпсу надходження або вщпуску 
мaтepiaльниx цшностей.

Наклад hi витрати -  пов’язаш з обслуговуванням виробництва, 
утриманням апарату управлшня шдприемства (ф1рми) або оргашзаци та 
створенням необхщних умов пращ.

Народногосподарський ефект шновацшних процесйв -  визначае- 
ться шляхом пор1вняння результате за мюцем використання новоУ техни
ки, шших нововведень i Bcix витрат на Ух розробку, виробництво i спо- 
живання.

Народногосподарський ефект в1д пщвишення якосп продукцн —
визначасться як сума р1чних економ!чних ефект1в при виробнищщ про- 
дукщУ подвищеноУ якосп та и споживанш (експлуатаци).

Наукова оргашзащя npani -  оргашзащя пращ, яка грунтуеться на 
досягненнях науки i технаки, передовому д ос вод! i дозволяе найкращим 
чином об’еднати в единому nponeci виробництва техшку i людей, забез- 
печити ефективне використання pecypcie та збереження здоров’я пращв- 
ниюв.

Науково-техшчна револкоцйя (НТР) -  стрибок у розвитку продук
тивних сил сусшльства, Тх переход у яктсно новий стан на основ! доко- 
piHHHX зм1н в cHCTeMi наукових знань.

Науково-техшчний прогрес (НТП) -  неперервний процес одержан
ия i нагромадження наукових знань, Yx матер1ал1зашя в елементи техш
ки, впровадження останньоУ у виробництво i Bci сфери життя.

Нацгональна еконоьнка -  багатогалузева система господарства 
краТни, що забезпечуе задоволення сустльних потреб.

Нащональна цша -  цша, що д1е в межах певноТ краТни i водображуе 
нацюнальну варт1сть товару. За своУм р1внем вона може бути меншою 
вод световоУ цши, а може перевищувати ТУ.

Невиробничй фонди -  фонди невиробничоУ сфери подприемства.
Незавершене виробництво -  продукщя, яка перебувае у pi3HHX 

пром1жних стад!ях виробничого циклу; належать предмети npaui, hki 
знаходяться в npoueci виробництва, очжують обробки або перебувають 
на кoнтpoлi, в npoueci транспортування, а також нашвфабрикати у цехо- 
вих складах.
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Нематер1алыи активи -  uiHHOcTi, що не е ф1зичними об’ектами, але 
маюгь варт1сть, оцшку (патенти, лщензи, «ноу-хау», товарш знаки); пра
ва власносп i захист доступу до нематер1альних pecypcie пщприемства 
та Ух використання в господарськШ д1яльносп з метою одержания при- 
бутку.

Нематерйальш ресурси щдприемства -  це складова частина потен- 
шалу щдприемства, яка забезпечус економ1чну користь протягом трива- 
лого перюду i мае ту особлив!сть, що в них вщсутня матер1альна основа 
здобування доход1в та не визначеш майбутш розм1ри цих доход1в.

Неплатоспроможшсть -  неспроможнють пщприемства (ф1рми) 
своечасно платити за своУми фшансовими зобов’язаннями.

Непродуктивш витрати -  непередбачеш наперед втрати, як! ви- 
никають внаслщок хиб у технолопУ i оргашзащУ виробництва (втрати в1д 
браку, простоУв i т. п.).

Непромисловий персонал -  прашвники пщприемства, зайнят! у йо- 
го невиробничш сферн житлово-комунальному господарств1, дитячих 
закладах, закладах охорони здоров’я, культури, вщпочинку тощо.

Непрям! витрати -  пов’язаш з виготовленням р1зних вироб1в i не 
можуть прямо в1дноситись на той чи шший вид продукцн; належить 
заробпна плата управлшського та обслуговуючого персоналу, витрати 
на утримання i експлуатащю основних фонд1В тощо).

Новаторське пошукове прогнозування -  прогнозування, за яким 
icnye дек!лька eapiamiB розвитку ф!рми з врахуванням змш зовшшнього 
i внутр!шнього середовища.

Нововведения — процес впровадження в господарську практику но
винок в техн1щ, оргашзащУ виробництва i пращ, управл!ння та ш.

Номенклатура вироб1в -  перелж назв окремих вщцв продукщУ.
Номшальна заробггна плата -  сума грошей, яку отримуе пращвник 

за виконану роботу.
Норма амортизацн -  встановлений у законодавчому порядку р1чний 

вщсоток зам1щення вартосгп зношеноУ частини основних фощцв; встанов- 
люеться до балансовоУ (nepBicHoV) вартост! основних фощцв.

Норма виробггку -  визначае кшькють продукщУ в натуральному 
вираз! або шших показниюв роботи, яку повинен виробити (виконати) 
пращвник за певний вщр1зок часу при певних оргашзащйно-техшчних 
умовах.

Норма витрат матер1ал1в -  це граничнодопустима кшькють сиро- 
вини, матер!ал1в, палива, енерпУ, яка може бути використана для вироб
ництва одинищ продукцн визначеноУ якост!.

Норма обслуговування -  це встановлена кшькють одиниць облад- 
нання (робочих м!сць, квадратних метр!в плоцц), яка обслуговуеться 
одним робпником або бригадою протягом зм!ни.

Норма прибутку -  вщношення прибутку, одержаного за певний пе- 
рюд часу (piK), до вкладеного капралу.

Норма чисельност! -  це необхщна для виконання певноУ роботи чи- 
сельшсть персоналу.

Нормативне (нормативно-цшьове) прогнозування -  прогнозу
вання, за яким спочатку визначаються загальш цш, ор1ентири на майбут- 
не, а вже попм ошшоеться розвиток ф1рми, виходячи 3i встановлених 
ц!лей.

Нормативний термш служби основних фондкв — встановлений пе- 
рюд, протягом якого засоби пращ повинш перенести свою вартють на 
готовий продукт.
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Норми споживання — кшьюсть матер!альних благ i послуг, яю за- 
безпечують людиш найсприятлив1пи умови для задоволення ф1зичних i 
духовних потреб та всеб!чного розвитку.

Нормування пращ -  процес встановлення норм npani, тобто У? per- 
ламентащя в чаек

«Ноу-хау» -  сукупшсть техшчних, технолопчних, комерцшних та 
iHuiHx знань, оформлених у вигляд] техшчно? документацп, навичок i 
виробничого доевщу, як\ необхщш для оргашзацн того чи шшого вироб- 
ництва, але не запатентованих.

о
Об’екти швестування -  реальш швестицшш проекта, об’екти неру- 

xoMocri, pi3HOMaHiTHi фшансов1 шетрументи (насамперед шетрументи 
фондового ринку), що е предметом швестування.

Об’екти приватизацн -  cyMicHi майнов1 комплекси державних пщ- 
приемств, а також частки (па?, акцп) в майш пщприемства, що шдляга- 
ють приватизацн.

Обл1гац1я -  кредитний цшний nanip, який випускаеться державою 
або пщприемством як боргове зобов’язання; мае строк погашения i фж- 
coeaHi виплати за вщеотками.

Обмежеш ресурси -  ресурси, юльюсть яких фжсована i мае певш межг
Оборот фонд Lb -  кругооборот, взятий не як окремий акт, а як процес поспй- 

ного вщновлення руху фонд!в (або руху всього авансованого капралу).
Обороти! фоиди -  це частина виробничих фощцв пщприемства, яю 

повшетю споживаються у кожному технолопчному циюп виготовлення 
продукцп i повшетю переносять свою BapTicTb на вартжть щс? продукщУ.

Оборотш кошти пщприемства — сукупнють грошових к о п тв  пш- 
приемства, вкладених в оборотш фонди i фонди o6iry.

Оборотшсть оборотних КОПГПВ — рух оборотних KOUrriB, в якому гро- 
uiOBi кошти авансуються на утворення виробничих 3anaciB, незавершене 
виробницгво, сгворення залаав готово? продукщУ, для розрахушав з партне
рами i заново повертаються на пщприемство в початковш грошовш формг

Однничш показники якост! продукци -  характеризуют окрем! 
властивостт виробу; под1ляються на показники призначення, надшносп i 
довгов1чносп, естетичш та економ!чш показники, показники стандарти- 
зацп, ушфжацп та iH.

Одноонбне володшня -  пщприемство, власником якого е ф1зична 
особа або а м ’я; вона отримуе певний прибуток (дохщ), але несе весь 
тягар господарського ризику вщ ведения власного взнесу.

Оклад посадовий -  сума щомюячно? почасово? заробпно? плати, вста- 
новлено? для певно? посади на п1дприемств1, в оргашзацп чи установи

Оперативна реструктуризащя -  реструктуризащя, яка здшеню- 
еться в короткому перюд1, коли пщприемство не може розраховувати на 
30BHimHi джерела фшансово? допомоги i вир!шуе питания пщвищення 
свое? лжвщносгп за рахунок внутршпдх pecypciB в рамках санащйно? 
реструктуризацп.

Оперативно-виробниче планування -  планування поточно? д1яль- 
ност1 пщприемства, покликане забезпечити його ритм1чну роботу; вклю- 
чае календарно-виробниче планування (розробку i доведения до струк- 
турних пщроздшв плашв-графшв виробництва i вщвантаження спожи- 
вачам готово? продукщУ) i диспетчерування (оперативний контроль за 
виконанням поставлених завдань, виявлення вщхилень у виробничому 
npoueci, lx запоб1гання та iH.).
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Операшйний прибуток -  це балансовий прибуток, скоригований на 
р!зницю шших операщйних доход!В та операщйних витрат; до шших 
операщйних доходов належать доходи вщ оренди майна, реал1заци обо- 
ротних aicTHBie, операщйних курсових р!зниць, вщшкодування рашше 
списаних aKTHBiB тошо.

Операщйш витрати -  це витрати операшйно! дальностл пщприем- 
ства, тобто його основноТ д!яльност!, пов’язано! з виробництвом та peaai- 
защсю продукцп (товар1в, po6iT, послуг), яка забезпечуе основну частку 
його доходу.

Оплата пращ -  це грошовий вираз вартосп i щни робочо! сили, який 
виплачуеться прашвников! за виконану роботу або надаш послуги i спря- 
мований на мотиващю досягнення бажаного р!вня продуктивное^ пращ.

Оптимальний р|вень якост! -  вщображае мш!мальну величину за- 
гальних сусшльних витрат на виробництво i експлуатацио продукцп.

Оргашзацшна структура управлшня -  це форма системи управ
лшня, яка визначае склад, взаемодш та шдпорядковашсть и елемеппв 
(виробничих i управлшських пщроздшв); у практищ господарювання 
застосовують кшька типових структур управлшня: лшшну, функшональ- 
ну, лшшно-штабну, див!зюнальну, матричну).

Оренда -  передача майна в строкове володшня i користування за 
вщповщну орецдну плату з його вщшкодуванням i поверненням.

Орендар -  особа (юридична або ф!зична), яка бсре в оренду майно 
для користування ним.

Орендна плата -  регулярш платеж! орендодавачу за здане в оренду 
майно, яке використовуегься протягом термiну оренди.

Орецдне пщприемство -  вид пщприемства, яке створюеться июля укла- 
дання договору оренди м1ж державним органом i оргашзащео орецдар1в.

Основна заробггна плата — частина загального заробпжу пращвни- 
ка, po3Mip яко! залежить вщ резул ьтат його робоги i визначаеться та- 
рифними ставками, посадовими окладами, вьцрядними розцшками, а 
також доплатами у розм^рах, встановлених чинним законодавством.

Основне виробництво -  виробництво, де виробляють продукщю, 
для випуску i реал1защ1 яко! створене пщприемство.

Ochobhi виробнич! витрати -  витрати, безпосередньо пов’язаш з 
технолопею виготовлення продукцп.

Ochobhi операцн зовшшньоторговельно! д1яльност! — операни по 
експорту, iMnopTy, реекспорту та peiMnopry товар!в, що здшснюються 
вггчизняними пщприемствами.

Ochobhi робггники -  безпосередньо беруть участь у процес! виготов
лення продукцп.

Ochobhi фонди -  засоби пращ виробничого i невиробничого призна- 
чення (буд1вл1, сооруди, машини, передавал ьш пристрок швентар та ш.), 
як! беруть участь у nponeci виробництва протягом багатьох цикл!в, збе- 
р!гаючи при цьому свою натуральну форму, i переносять свою вартють 
на BapricTb готово! продукц!! частинами шляхом амортизацшних вщра- 
хувань.

Ochobhi матер1али -  предмета пращ, що складають матер!альну ос
нову виготовлювано! продукцп (тканина -  у швейн!й, m xip a- у взуттевш 
промисловост!, метал -  у машинобудуванш i т. д.).

Ощнювання основних фоцщв -  система вартост! основних фошцв. 
1снують таю види ощнювання основних фощцв: за повною початковою 
варт!стю; за початковою варт!стю за вирахуванням зносу; за повною 
вщновною вартютю; за вщносною варт!стю за вирахуванням зносу; за 
лквщацшною вартютю.
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п
Пасив -  частина балансу пщприемства, в якш вщображаються дже- 

рела формування i нагромадження кашталу.
Пасиви ст1ЙК1 — залучеш шдприемством конгги, що формально йому 

не належать, але за прийнятою системою розрахунюв постшно перебу 
вають у його розпорядженш (перехщна заборгованють i3 заробггноУ пла
ти та вщрахувань у фонди, заборговашсть перед бюджетом щодо сплати 
податюв; аванси замовниюв, резерв майбутшх платеж1в тощо).

Пасивна частина основних фондйв -  та Ух частина, яка забезпечус 
нормальш умови для здшснення процесу виробництва (буд1вл1, спору- 
ди), але безпосередньоУ у ч а т  у виробничому nponeci не бере.

Патент -  виданий державним органом (патентним вщомством) охо- 
ронний документ, який пщтверджуе право власника на вщповщний 
об’ект промисловоУ власность

Пашуальна виплата — фактична niHa лiценза, одноразова винагоро- 
да за право користування об’ектом лщензшноУ угоди.

Первюна вартють основних фонд!в — це фактична варт1сть основ 
них фоцшв на момент Ух придбання i взяття на баланс.

Переоцшювання основних фонд1в -  змша в а р т о т  основних фон- 
д!в з метою приведения и у вщповщнють до нових умов вщтворення.

Переподготовка персоналу -  важливий елемент управлшня персо
налом пщприемства, покликаний забезпечити потребу в пращвниках 
вщповщних спещальностей i квал1ф1кацп; здшснюеться спещал1зовани- 
ми навчальними закладами, за допомогою б1рж пращ, шляхом безпосе- 
реднього навчання на виробництв! та iH.

Перюд окупност! швестицш -  показник ефективносп швестицш, 
який характеризуе TepMiH, протягом якого вони окуповуються повшстю; 
розраховуеться шляхом дшення загально! суми швестицш на середньо- 
р1чний грошовий noTix, приведений до реально!' вартость

Персонал пщприемства -  це сукупнють постшних пращвниюв, яю 
отримали необхщну професшну подготовку та (або) мають практичний 
досвщ i навики роботи.

Перспективний рйвень якост! продукин -  вщображас npiopHTeTHi 
напрямки розвитку науки i техшки, яю повинш враховуватись при вироб- 
ництв1 продукщУ.

Пщприсмство — оргашзацшно вщокремлена i економ1чно самостшна 
ланка виробничоУ сфери народного господарства, шо спещал1зуеться на 
виготовленш продукщУ, виконанш po6iT i наданш послуг.

Пщприсмець -  особа, яка здшснюе пщприемницьку д1яльшсть.
Пщприсмництво -  самостшна iHiuiaTHea, систематична, на власний 

ризик д1яльшсть по виробництву продукщУ, наданню послуг i заняттю 
торговельною д!яльнютю, з метою отримання прибутку.

Пщрядний cnoci6 буд!вництва -  передбачае виконання буд!вельно- 
монтажних робгг поспйно л1ючими спещал1зованими оргашзащями на 
основ! пщрядних договор! в.

Питогун затрати -  розрахунков! середш витрати окремих вщцв сиро- 
вини, матер1ал1в, палива, енергй на одиницю виготовленоУ продукщУ.

Планування -  процес встановлення цшей пщприемства i вибору оп
тимального шляху Ух досягнення.

Плата за землю -  вид податку, величина якого визначаеться на ос
нов! кадастровоУ оцшки земль залежить вщ розмщення та я к о т  земель
но!' дшянки; стягусться i3 суб’ект1в господарювання у вигляд1 земельного 
податку або орендноУ плати.
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Платоспроможшсть — здатшсть пщприемства виконувати своУ коротко- 
та довгостроковй Goproei зобов’язання за рахунок власних коштйв.

Повна собйвартйсть -  Bci затрати пщприсмства на виробництво i ре- 
алйзащю продукщУ, виражеш в грошовш форме

Податки -  обов’язков! нормоваш платеж! до державних або мйсце- 
вих бюджет!в, що Ух вносить ф!зичн! та юридичш особи.

Податкова полйтика -  важшь державного регулювання економжи, 
який полягае у встановленш ставок оподаткування суб’екпв пщприем- 
ництва, доходйв ф!зичних oci6 та iH.

Податок на додану вартгсть -  с частиною новоствореноУ BapTocri, 
яка сплачуеться до Державного бюджету на кожному еташ виробництва 
продукщУ, виконання робгг i надання послуг.

Под!л пращ -  процес, за яким pi3Hi вида обробки продуктйв вщокрем- 
люються один вщ одного i тим самим створюються все нов! виробництва 
i галузц спещалйзащя, диференщащя трудовоУ /дальность

Позавиробнич! (комерцшш) витрати — витрати, як! пов’язаш з вщ- 
вантаженням, реал!зац!сю (збутом) продукц!У.

Позичков! щвестищйш кошти -  це !нвестицп у форм! довгостроко- 
вих кредит!в банк!в, eMicii' облйгацш пщприсмства, ц!льових державних 
кредитйв на певш види швестування та ш.

Показник поточноУ лдевйдносп -  основний показник лйквшностй ак- 
тивйв пщприсмства, який характеризус вйдношення всйх поточних актив!в 
до Bcix поточних зобов’язань.

Попит -  представлена на ринку потреба в життевих засобах, що ви- 
значаеться юльюстю тих чи !нших товарйв i послуг, яю споживач! мо- 
жуть придбати за ц!нами, що склалися на ринку.

Постачальник -  пщприемство (фйрма), оргашзащя, установа або ш- 
дивщуальний виробник, що вщпускае свою продукщю покупцям.

Постййнй витрати -  витрати пщприемства, яю безпосередньо не за- 
лежать вщ обсягу виробництва продукщУ в певних межах; належать ви- 
датки на управлшня, страхування, охорону пщприемства, утримання i 
експлуатащю будйвель i споруд тощо.

Почасова оплата пращ -  форма заробггноУ плати, при якш заробггок 
пращвника визначаеться в залежност! вщ вщпрацьованого ним часу i 
рйвня квагпфнсашУ.

Пошукове прогнозування -  спосйб наукового прогнозування вщ да- 
ного моменту до майбутнього.

Предмета npaui -  об’екти (peni), на яю спрямована прадя людей з 
метою одержания в процесй виробництва готовоУ продукщУ.

Прибуток — рйзниця м\ж продажною цйною товару або послуги i ви- 
тратами виробництва.

Прибуток вщ звичайноУ дйяльност1 -  це операщйний прибуток пщ
приемства, скоригований на величину фшансових та шших доход!в i 
фшансових та шших витрат.

Прибутковйсть -  коефйщент сшввщношення суми прибутку (ба
лансового або чистого) i сумарного значения будь-якого показника (ак- 
тиви, каштал, товарооборот, обсяг продажу).

Приведен! витрати -  економйчний показник для оц!нки порйвняль- 
ноУ ефективносп виробничих швестишй, який враховуе величину co6i- 
вартостй продукцн та каппальних витрат, що приводяться до сшвставно- 
го виду йз собйвартгстю за допомогою коефщйента економйчноУ ефектив- 
Hocri кап!тальних вкладень.
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Примусова Л1кв1дац1я пйдприсмства -  припинення дишьносп гад- 
приемства на niacraei р1шення господарського суду про визнання його 
банкрутом.

Принципи управлшня -  KepiBHi правила, положения, норми пове- 
дшки, якими керуються органи управлшня у вщповщних сощально- 
економ!чних умовах.

Прискорена амортизацйя -  метод визначення амортизацн основних 
фощцв за нормами, ям перевищують офщшно затверджет норми амор- 
тизацшних вщрахувань.

Приховане банкротство -  стан пццгриемства, я кий характеризуеть- 
ся зовшшньою непомггшстю свого попршення; попршення цього стану 
усвщомлюе лише невелика трупа фах1вщв.

Прогнозування -  це процес передбачення майбутнього стану шд- 
присмства, його зовн!шнього i BHyTpimHboro середовища, а також мож- 
ливих термйшв i cnoco6iB досягнення оч!куваних кшыасних i ямсних 
результат; прогнозування базуеться на наукових методах i на штущй".

Програма реструктуризацн -  це перелж захощв в межах основних 
напряммв, що дозволяють досягти поставлено!" мети -  шдвищення при- 
бутковост! д!яльност1 пщприемства.

Продуктивний каштал -  каштал, який використовуеться в процеа 
реал!зацй" реальних швестицшних проекпв, пов’язаних i3 виробництвом 
продукцй (робгг, послуг).

Продуктивнйсть npaui -  це показник, що характеризуе п ефек- 
тивн!сть i показус здатшсгь прашвнимв випускати певну к!льк!сть про
дукцй за одиницю часу.

Промисловий зразок -  нове художньо-конструктивне виршення ви- 
робу, в якому досягаеться еднють техшчних та есгетичних властивостей.

Промислово-виробничий персонал -  зайнят! в основних i допо- 
М1жних шдроздшах пщприемства, в заводських лаборатор1ях, дослщних 
установах, прац!вники апарату заводоуправлшня, охорони.

Протекцюшзм — елемент державно!" пол1тики в галуз1 зовшшньоеко- 
номйчно!" д!яльност1, спрямований на захист внутр!шнього ринку вщ iHo- 
земно!" конкуренцй".

Професйя — характеризуе вид трудово!" д1ялыюст! пращвника i вима- 
гае спец!альних знань та практичних навичок р о б о т

Прямй витрати -  витрати, як! вщносяться безпосередньо на вироб- 
ництво окремих (конкретних) вида продукцй’, тобто прямим способом 
включаються в co6ieapTicTb виробйв.

Прямй швестицй -  це вкладення катталу в певн! об’екти самим ш- 
вестором без участ! фшансових посереднимв.

р

Реалйзована продукцйя -  це продукщя, яка вщвантажена спожива- 
чев! i за яку надшшли кошти на розрахунковий рахунок щцприемства- 
постачальника або мають надшти у зазначений термш.

Реальна заробггна плата -  сума життевих 3aco6ie, як! можна при- 
дбати за номшальну заробггну плату.

Реальш швестицй -  вкладення кашталу у pi3Hi сфери дйяльносп i 
галуз! народного господарства з метою вщтворення реальних матер!аль- 
них (будинки, споруди, обладнання, передавальш пристро!") i нематерь 
альних (техшчна, технолопчна, науково-практична документащя, патен
та, лщензй тощо) актив!в пцщриемства.
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Резервний фонд -  джерело зарезервованих к о и тв  як частини при- 
бутку для покриття можливих збитк!в шдприемства (ф1рми) в npoueci 
фшансово-господарськоУ д1яльносп.

Рейнвестицп -  повтори! додатков! вкладення контв, одержаних як 
дохщ в[д 1нвестиц1йних операщй i основною метою яких е одержания 
пщприемницького прибутку, дивиденду або вщсотка; розр1зняють фшан- 
coei ре1нвестици (придбання цшних nanepie) i реальш (вкладення в ос- 
новний i оборотний капрал ф1рми) решвестищУ.

Решвестований прибуток -  частина чистого прибутку пщприсмст- 
ва, яка спрямовусться на створення фонду розвитку виробництва, резерв
ного фонду, швестицшш потреби рсшвестици.

Реконструкщя -  вдосконалення або докоршна перебудова окремих 
об’еюпв основних засоб1в або пщроздшв в щлому.

Реконструкция Д1ючих шдприемств -  перебудова цех1*в та oG’cKTiB 
основного, подсобного й обслуговуючого призначення; передбачае удо- 
сконалення виробництва i пщвищення його техшко-економ!чного р1вня 
на основ! науково-техшчного прогресу.

Ремонт основних фонд1в -  це вщновлення ф1зичного зноп1ування 
окремих конструктивних елемештв (вyзлiв, деталей) i пщгримання основ
них фощцв у працездатному CTani протягом всього термшу Ух служби.

Реноващя — економ1чний процес оновления елемештв основних ви- 
робничих фон;цв, що вибувають внаслщок ф1зичного (матер1ального) 
спрацьовування та техншо-економ!чного старшня; здшснюсться замiною 
лшвщованих елемешпв основних фонд1в новими, техшчно досконалини- 
ми; витрати на реновашю вщшкодовуються за рахунок амортизацшних 
водрахувань.

Рентабельшсть -  узагальнюючий показник економ!чноУ ефектив- 
ност1 виробництва, що характеризус сшввщношення м'ш результатами 
виробничо-господарськоУ дiяльнocтi i затратами на виробництво продук- 
цп, тобто показус доходшсть, прибутков1сть.

Рентабельшсть виробництва -  показник, що характеризус ефек- 
тивнють використання виробничих фощцв i визначаеться як вщношення 
балансового прибутку до середньор!чноУ вартосп основних виробничих 
фонд!в i нормованих оборотних коитв.

Рентабельшсть кашталу (майна) -  показник, що характеризус ефек- 
THBHicrb використання кашталу (майна) i обчислюсться як вщношення 
балансового прибутку до вартост1 кашталу (майна) пщприсмства.

Рентабельшсть продукцп -  показник ефективносп виробництва. 
Його визначають 31ставленням прибутку з витратами i ресурсами на ви
робництво продукцн.

Реструктуризащя пщприсмства -  комплекс оргашзащйно-господарсь- 
ких, ф1нансово-економ1чних, правових, техшчних заход1в, спрямованих на 
реоргашзащю пшприемства, що сприятиме його фшансовому оздоровлен
ию, збшьшенню обсяпв випуску конкурентоспроможноУ продукци, пщви- 
щенню ефективносп виробництва та задоволення вимог кредитор!в.

Реструктуризащя власносп -  реструктуризащя, яка стосуеться змь 
ни BJiacHOCTi державних пщприемств та змши власносп через змшу уча- 
cTi в KaniTani.

Ринкова шфраструктура -  сукупшсть р1зномаштних суб’скпв сфе- 
ри o6iry, яка забезпечуе необхщн! умови для нормального функшону- 
вання ринковоУ економши; у ринковш шфраструктур! вщцляють ринки 
кашталу, засоб1в виробництва i пращ.

Ринкова piBHoeara -  ситуащя на ринку, коли за певши щни попит 
дор!внюс пропозицн.
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Ринок -  цшсна система економ1чних вщносин i зв’язюв м1ж покуп- 
цями i продавцями, що будуються на ocHoei ринкових щн.

Р|вень продуктивное^ пращ -  показник виробггку, який вказус на 
кшькють продукцп, що вироблена за одиницю часу.

Р1вноважна цша _ щна на конкурентному ринку, за якоУ величина 
попиту i пропозицп однакова, цша за якоУ немае Hi дефщиту, Hi надлиш- 
ку ToeapiB i послуг.

Роздержавлення -  приватизащя великих стратепчних пщприемств 
на шдсгав1 галузевих програм реструктуризаци шляхом продажу пакете 
акшй на конкурснш ocHoei.

Роздрйбш цши -  цши, за якими реал1зуеться продукц!я населению 
торговельними пщприемствами або закладами громадського харчування.

Розширення тдприемства -  це спорудження других i наступних 
черг, додаткових виробничих комплекшв, uexie, комунжащй, допом1ж- 
них i обслуговуючих виробнинтв на територп пщприемства.

Роялт! -  вид розрахунку за надану лiцeнзiю, який виступае у форм! 
пepioдичниx вщрахувань протягом TepMiHy дп лшензшноГ угоди; встанов- 
люються у виглядi фшансових ставок до обсягу чистого продажу, до собь 
BapTOCTi виробництва, в розрахунку на одиницю лщензшноУ продукщь

с
Санащя — система оргашзацшно-правових, фшансово-економ{чних 

заходiв, що спрямоваш на запобшання банкрутства пщприемства при 
його неплатоспроможностг

Санацшна (виновна) реструктуризащя -  реструктуризащя, яка за- 
стосовуеться, коли щдприемство знаходиться у передкризовому або кри- 
зовому CTaHi i мае за мету вийти з нього.

CeiToei цши -  excnopTHi цши свггових постачальниюв товару та iM- 
портш щни у краТнах ввозу цього товару; цши, за якими peaлiзyютьcя 
товари на свгговому ринку; визначаються piBHeM шн краши-експортера, 
щнами бipж та аукцюшв, щнами провщних фipм-виpoбникiв свггу.

Сертифшат — це документ, що засвщчуе високий pieeHb якосп 
продукцп та и вщповщнють вимогам мiжнapoдниx стандарте ISO се- 
piT 9000.

Сертифшащя продукцп -  важливий елемент системи управлшня 
яюстю продукцп, який передбачае оцшку вщповщностз продукцп пев- 
ним вимогам з обов’язковим документальним оформлениям — вцдачею 
cepтифiкaтa.

Симптоми банкрутства -  30BHimHi i BHyrpiniHi ознаки, яю свщчать 
про попршення економ1чного становища пщприемства, що може при- 
звести до його банкрутства; належать: спад попиту на продукщю, втрата 
юпеппв i покупшв, нершмчшсть виробництва. скорочення робочих 
Micub, припинення поточних плaтeжiв i систематичне порушення термь 
шв погашения зобов’язань та ш.

Система економ1чних показник1в -  сукупшсть взаемопов’язаних 
показнишв, ям ece6i4Ho вщображакггь процеси й 3aKOHOMipHocTi розвит- 
ку народного господарства в щлому i окремих пщприемств зокрема.

Система посадових окладйв — передбачае тарифне регулювання за- 
po6iTHoi’ плати кер!внимв, cneniaaicriB i cлyжбoвцiв; мютить перелж 
посад ycix найменувань та po3Mipie мкячних оклщцв по кoжнiй посадг

Система участ1 в прибутках -  передбачае розподш певноТ частини 
прибутку пщприемства мiж його пращвниками; може проводитись у
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форм! грошових виплат, розповсюдження акцш м1ж пращвниками пгд- 
приемства та iH.

Службовець — пращвник, який виконуе на пщ приемCTBi функцп пщ- 
готовки i оформления документаций господарське обслуговування, облж i 
контроль та iH.

Co6iBapTicTb продукцц -  сукупшсть витрат, виражених у грошовш 
формц що йдуть на виробництво i збут продукцп.

Сощальна ефектившеть д1яльносп тдприемства — результатив- 
Hicrb роботи щдприемства, яка виражаеться у виршенш ряду сощальних 
проблем суспшьства; може розглядатись на piBHi окремо взятого гпдпри- 
емства, на мушципальному або загалънодержавному р1внях.

Соц!альш наслщки шновацшних процеав -  це cynyTHi результати 
впровадження нововведень, як1 можуть проявлятись у покращенш умов 
пращ та вцщочинку пращвниюв пщприемства, полшшенш умов довюл- 
ля, пщвищенш якосп кшцево! продукщ!, виготовлено! за допомогою 
нових прогресивних засоб1в пращ тощо.

Спещал1защя -  вщокремлення i створення шдприсмств i галузей 
для випуску однородно! продукщ!.

Спещалкт -  пращвник, який займаегься шженерно-техшчними, 
економ1чними та шшими роботами; pieeHb Ух квал!фжацп повинен бути 
досить високим.

Спещальшсть -  видшяеться в межах певноУ професп 1 характеризуе 
вщносно вузький вид po6iT.

Сшльне шдприемство -  форма сшвробггництва партнер1в, як1 
об’еднують каштал для здшенення сшльно! виробничоУ д1яльносп, управ- 
лшня i розподшу прибутку пропорцшно вкладеному кашталу; створюе- 
ться на основ! договору кшькома юридичними особами р1зних держав.

Споживна варткть -  це здатшеть товару задовольняти neBHi потре
би споживач1в; корисшсть товару.

Справедлива варткть основних фонд|в -  це первгсна варпсть ос- 
новних фоьццв, одержаних в обмш; вона дор1внюе cyMi, за якою цей 
об’ект може бути обмшений в раз! здшенення угоди м1ж заштересова- 
ними i компетентними незалежними особами.

Стандарт -  основний нормативно-техшчний документ, в якому по- 
казники якосп продукцп встановлюються, виходячи 13 HoeiTHix досяг- 
нень науки, техшки i попиту споживач1в.

Стандартизация -  комплекс норм, правил i вимог до якосп продукци.
Стаття витрат — певний вид витрат, що утворюють соб1варпсть.
Статут тдприемства -  це з1брання обов’язкових правил, що регу- 

люють його взаемовщносини з шшими суб’ектами господарювання, а 
також вдивщуальну д1яльшсть.

Статутний фонд -  сукупшсть матер1альних pecypcie та коптв, що 
нацаються засновником у поспйне розпорядження тдприемства чи ор- 
гашзацц; первгсний розм1р статутного фонду фжсуеться в статут! пщ- 
приемства i використовуеться як основне джерело власних кошпв для 
формування основних i оборотних фощцв.

Стратепчна реструктуризащя -  реструктуризащя, яка здШсню- 
еться в довгостроковому пер1од1, базуеться на результатах оперативно! 
реструктуризацп i передбачае залучення як внутр1шн1х, так i зовшшнк 
джерел фшансування в межах адаптацшно! та випереджаючо! реструк- 
туризацп.

Стратепчне планування -  це особливий вид планово! роботи, яка 
полягае в розробш стратепчних рпиень у форм1 прогноз1в, проекпв, про-
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грам i планйв; передбачають висунення таких цйлей i стратегйй поведйнки 
суб’ектйв господарювання, якй забезпечують Тм ефективне функцйону- 
вання в довгостроковйй перспектив^ швидку адаптацйю до мйнливих 
умов зовшшнього середовища.

Стратегйчний план -  сукупнйсть взаемоузгоджених заходйв i дйй, що 
вйдображають довгостроковй щлй та основнй напрямки дйяльностй з об- 
грунтуванням ресурсного забезпечення.

Стратепя зовнйшньоекономйчно! дйяльностй — передбачае обгрун- 
тування довгострокових цшей фйрми у cnerapi и зовнйшньоекономйчних 
йнтёресйв; обов’язковою умовою с и узгодження i3 стратегйчною метою 
пйдприемства -  максимйзацйя прибутку, збйльшення частки ринку, вижи- 
вання тощо.

Стратепя пйдприемства -  це визначення довгострокового курсу 
розвитку пйдприемства, затвердження цього курсу та poзпoдiл ресурсйв 
для його реалйзацйУ.

Структура заробйтно! плати -  основна i додаткова частини та види 
винагороди, що входять до кожно! з них.

Субсидйя (лат -  допомога, пйдтримка) -  допомога у грошовйй чи на- 
туральнйй формй, що надаеться державою фйзичним чи юридичним осо
бам за рахунок коштйв Державного або мйсцевих бюджетйв.

Сумарний економйчний ефект в(д технйчних нововведень -  розра- 
ховуеться на ecix етапах реалйзацйТ i за весь перйод здййснення цих захо
дйв; визначаеться як рйзниця мйж вартйсною оцйнкою сукупних результа- 
тйв i вартйсною оцйнкою сукупних витрат ресурсйв за цей перйод.

Су мар hi витрати на реалйзацйю технйчних новинок -  включають 
витрати на виробництво i витрати на використання (експлуатацйю) про- 
дукцйУ (машин, пристроТв, устаткування та йн.).

Сумйжнй права — це права, якй примикають до авторського права i с 
похйдними вйд нього;. належать до нематерйальних об’ектйв пйдприемства 
i подйляються на права виконавцйв, права виробникйв фонограм, права 
органйзацйй мовлення.

Супутнй операцйТ зовнйшньоторговельно? дйяльностй — це операци 
по забезпеченню просування товару вйд продавця до покупця, своечас- 
ному наданню транспортних, експедиторських, страхових i банкйвських 
зовнйшньоторговельних послуг, здййсненню платйжно-розрахункових 
операцйй та йн.

т
Тактичне планування -  процес розробки поточних (тактичних) 

плашв пйдприемства, якй складаються, як правило, на рйк i регулюють 
дйяльнйсть пйдприемства по виробництву продукцйУ, и збугу, матерйально- 
технйчному забезпеченню та йн.

Тарифна система -  система регулювання оплати пращ залежно вйд 
складностй виконуваних робйт, йнтенсивностй та умов пращ.

Тарифна сйтка -  це сукупнйсть квалйфйкацййних розрядйв та вйдповйд- 
них i‘M тарифних коефйцйентйв.

Тарифна ставка — розмйр оплати працй працйвникйв за одиницю ро- 
бочого часу при певному тарифному розрядь

Тарифна угода -  це договйр мйж представниками сторйн переговорйв 
з питань оплати працй та соцйальних гарантйй; може бути генеральною та 
галузевою; регулюс мйнймальнй тарифнй ставки, визначае единй умови 
працй та йн.
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Тарифний коефЁшснт -  спЁввЁдношення тарифно!* ставки вищого 
розряду i тарифно! ставки першого розряду.

Тарифно-квалЁфЁкацЁйний довёдник — збЁрник вимог, що мёстить 
систему цензЁв, яким повиннё вЁдповЁдати робЁтники певно! професи i 
квалЁфЁкацЁУ.

Товариство з повною вЁдповЁдальнЁстю — вид господарськоУ органЁ- 
зацЁУ, статутний фонд яко! роздЁлений на частини, розм1*р яких визначае- 
ться установчими документами; учасники такого товариства вЁдповЁда- 
ють за його борги своУми внесками у статутний фонд, а за нестачЁ цих 
сум — додатково майном, що Ум належить, в однаковому для ecix учасни- 
KiB po3Mipi, кратному внеску кожного з них.

Товариство з обмеженою вЁдповЁдальнЁстю -  органЁзацЁя, створю- 
вана на ocuoBi угоди мёж юридичними особами та (або) громадянами 
шляхом об’сднання Ухнёх внсскёв задля досягнення загальних цЁлей; таке 
товариство, статутний фонд якого формусться лише за рахунок коштёв 
пайовикЁв, несе вЁдповЁдальнЁсть у межах власного майна, а його учасни
ки -  у межах Ухнёх внсскёв.

Товарна бЁржа -  оргагпзащйне утворення, яке спецЁалЁзусться на 
гуртовЁй торгЁвлЁ насамнеред масовими товарами, що мають чёткё та 
стёйкё якёснё параметри; гуртова кушвля-продаж здёйсшоються без попе- 
редньош огляду (лише за зразками i стандартами) i за заздалегЁдь вста- 
новленими розмЁрами мЁшмальних партЁй продукцЁУ; ринковЁ цёни фор- 
муються залежно вёд фактичного спЁввЁдношення иопиту i пропозицЁУ.

Товарна продукцЁя — продукция пЁдприемства, яка виготовлена за 
певний перЁод i призначена для реалЁзацЁУ на сторону.

Товаровиробник — фЁзична або юридична особа, яка за допомогою 
вёдповёдних засобЁв виробництва створюо матерЁальнЁ блага (товари) для 
обмЁну Ух на ринку.

Торговельна надбавка — частина роздрЁбноУ цши продукцЁУ, яка 
встановлюеться торговельними шдприемствами для покриггя своУх ви- 
трат по реалЁзацЁУ продукцЁУ та одержания певного прибутку.

ТехнЁчна реструктуризацЁя -  реструктуризацЁя пЁдприемства, по
кликана забезпечити йому вёдповёдний рЁвень виробничого потенцЁалу, 
технолопУ, ефективних систем постачання та ш., що дозволить виготов- 
ляти конкурентоспроможну продукцЁю.

ТехнЁчне переоснащения дёючих пЁдприемств -  комплекс заходЁв, 
спрямованих на пЁдвищення технЁко-економЁчного рЁвня окремих вироб- 
ництв, цехЁв на основё впровадження ново! технЁки i технолопУ, механЁзацЁУ 
та автоматизацЁУ виробництва, модернЁзацЁГ та замЁни устаткування тощо.

ТехнЁчний рЁвень виробництва -  вЁдображас обсяг фактичного 
впровадження у виробництво досягнень науки, технЁки, технолопУ, орга- 
нЁзацЁУ працЁ i управлЁння; характеризусться показниками фондоозброе- 
ностё працЁ, коефЁцЁентами оновлення i вибуття основних фондЁв, вёко- 
вими характеристиками виробничого устаткування та Ён.

Типи прогнозування — види здЁйснення прогнозно! дёяльностё, якё 
грунтуються на використаннЁ ЁнтуУцЁУ, наявно! в даний час ЁнформацЁУ i 
переходЁ вёд теперЁшнього стану пЁдприемства до майбутнього (пошуко- 
ве прогнозування), нормативне прогнозування.

Титульний список -  це плановий документ, у якому зазначеш: пе- 
релЁк об’осгЁв, включених у план каштального будЁвництва, строки будЁ- 
вництва, потужнЁсть об’ектЁв, витрати на будЁвельно-монтажнЁ робота 
тощо.

Товарний знак -  орипнальне позначення, за допомогою якого това- 
ри i послуги одного виробника ВЁДрЁЗНЯЮТЬСЯ ВЁД товарЁв i послуг ЁНШИХ
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виробниюв; головне завдання товарного знака полягае в щентифЁкаца 
товару та його виробника на ринку; мае правовий захист.

Традицшне пошукове прогнозування -  прогнозування, за яким 
прогноз е екстраполящею минулого в майбутне.

Тривалють обороту оборотних коштёв -  час, протягом якого обо- 
ротн1 кошти пщприемства здшенюють один оборот; вим1рюеться в днях.

Трудов! ресурси — частина населения краТни, яка здатна до трудово‘1 
;йялыюст1; до ix складу включаеться населения у працездатному вщь 

ТрудомЁстюсть продукци -  показник, обернений до показника ви- 
робггку; характеризуемся величиною затрат npaui (часу) на виготовлен- 
ня одинищ продукци.

У
УзагальнюючЁ показники якостё продукци -  показники, що харак- 

теризуютъ загальний рЁвень якостё продукци пщприемства; серед них 
видшяють коефщЁент сортносп продукци, частка сертифЁкованоТ продук- 
цп, коефЁщент оновлення асортименту, питома вага браку та iH.

Умисне банкрутство -  керЁвник пщприемства або власник в особис
тах штересах або в штересах будь-якоУ iHuioi особи робить шдприемство 
неплатоспроможним.

Умовно чиста продукцЁя -  показник виробничоУ програми пщпри
емства, який визначаеться сумуванням обся1у  чистоУ продукцЁУ (ново- 
створеноУ вартосп) та амортизацшних вщрахувань.

Управлшня -  це особливий вид штелектуалъноУ дёяльностё, що за- 
стосовуе рЁзноманггш засоби i методи впливу на процеси.

Управлшня витратами -  щлеспрямований вплив на формування 
витрат, контроль за Ух piBHeM та економЁчне стимулювання Ухнього зни- 
ження.

Управлшня конкурентоспроможнЁстю продукци -  це встановлен- 
ня оптимального сшввщношення мгж чинниками забезпечення конку- 
рентоспроможностЁ продукци (якютю, цшою, системою збуту, обслуго- 
вуванням та iH.).

Управлшня персоналом -  це частина кадровоУ полггики пщприем
ства, основними функциями якого е планування потреби в певних катего- 
рЁях персоналу, його Ha6ip та вщбЁр, забезпечення процесу навчання 
персоналу, визначення розмЁрЁв 3apo6iTHOi плати i шльг та iH.

Управлшня пшприемством -  цшеспрямоване керЁвництво yciMa пщ- 
роздшами i ланками пщприемства для оргашзаци i координащУ УхньоУ 
дёяльносп в процесл постачання, виробництва i реапЁзащУ (збуту продукцЁУ).

Управлшня якёстю продукци -  це дЁУ, спрямованЁ на встановлення, 
забезпечення i пщтримку необхщного рЁвня якостё продукцЁУ в процесЁ н 
проектування, виробництва та експлуатацЁУ.

УправлЁнська реструктуризацЁя -  реструктуризацЁя, пов’язана i3 
змiнoю оргашзацшноУ структури пщприемства, менеджменту, Ённова- 
цшноУ, технолопчноУ та маркетинговоУ полётики, системи пщготовки i 
перепщготовки кадрЁв.

Установчий договЁр -  форма договору, що укладаеться засновника 
ми товариств, епшьних пщприемств, суб’ектЁв ринковоУ Ёнфраструктури; 
у ньому зазначаеться, для чого i на яких засадах створюеться та чи шша 
господарська структура; перелЁчуються засновники з Ухнёми юрцдични- 
ми адресами; визначаеться частка кожного з них у статутному фондЁ, 
загальна сума останнього тощо.
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Фйзичне зношування -  це втрата основними фондами cboix спожив- 
чих властивостей, внаслщок чого вони перестають задовольняти вимо- 
гам, як\ до них ставляться.

Фйктивне банкрутство -  це свщомо неправд иве оголошення пщ- 
приемства неплатоспроможним для одержания вщ кредиторйв в1дстроч
ки платежйв або списания частини борпв.

Фйнансова дйяльнйсть пйшриемства -  виникнення грошових в1дно- 
син, пов’язаних з неперервним Kpyroo6iroM копшв у формах витрачання 
ресурсйв, одержания доходйв, Yx використання, а також i3 приводу в1дно- 
син з постачальниками, покупцями продукцп, прац!вниками пйшриемст
ва, державними органами та iH.

Фйнансова реструктуризацйя — реструктуризащя, яка сгосуеться 
управлшня пасивами пцщриемства, а саме: його заборговашстю; перед- 
бачае 3Miny структури пасив1в шляхом вщстрочки погашения заборгова- 
ност1, визначення бшып вигщноТ для пйшриемства схеми погашения 
заборгованосп, апулювання частки або вЫеГ заборгованосп та ш.

Фйнансове оздоровления — див. Санащя.
Фшансовий план -  план формування та розподшу фшансових ре- 

cypcie пйшриемства.
Фшансовй швестицн -  вкладення кошт1в у рйзноманггш фшансов1 йнст- 

рументи (активи); використання капггалу для придбання облщашй, акщй, 
1нших шнних nanepiB, що випускаються державою або пщприемствами.

Фйнансовй ресурси пйшриемства — rpomoei кошти, як\ с в його роз- 
порядженш i призначеш для здшснення поточних затрат i затрат по роз- 
ширеному вщтворснню, платеж1в на ycix зобов’язаннях та стимулюван- 
ня працйвниюв.

Фйнансово-бюджетне регулювання -  форма державного регупюван- 
ня економши, яка швинна забезпечити нормальний nepe6ir економйчних i 
сощальних процесйв, повне задоволення сусшльних потреб у фшансових 
ресурсах; вщбуваеться через мехашзм бюджетного планування.

Фйнансування капйтальних вкладень -  забезпечення коштами пщ- 
присмств для здШснення ними капггальних вкладень.

Фйнансування санацййних заходйв -  джерела покриття витрат на про
ведения санацп; може вйдбуватись за рахунок коптв власниюв i персоналу 
пйшриемства, кредиторйв, Нацюнального банку Украши, держави.

Фонд нагромадження (рейнвестований прибуток) -  частина чисто
го прибутку пйшриемства, яка використовуеться для створення резерв
ного фонду, фонду розвитку виробництва, швестицшш потреби.

Фонд споживання -  частина чистого прибутку пйшриемства, яка 
використовуеться для виплат власникам пйшриемства, акцюнерам, ма- 
TepiaabHoro заохочення персоналу за результатами роботи, вирппення 
сощальних проблем.

Фонди невиробничого призначення -  частина фондйв пйшрием
ства, вкладена у житловй будинки, спортивш споруди, будинки культури, 
бази вшпочинку, дитячй садки i ясла та m ini об’екти невиробничого при
значення.

Фонди обйгу -  це частина оборотних коптв пйшриемства, що об- 
слуговують процес обйгу (реалйзащ'О продукцп i вкладених у готову про- 
дукшю на складах пйшриемства, вщвантажену, але ще не оплачену по- 
купцем продукщю, грошовй кошти на розрахунковому рахунку пйшри
емства, грошовй кошти в розрахунках, пшвка в кась
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Фонд и пвдприсмства -  матер!альш та rpoiuoBi ресурси, потр!бш для 
розвитку виробництва, створення продукщУ (послуг).

Фондовщдача -  показник ефективнскгп використання основних 
фошнв, який визначасться вщношенням обсягу виготовлено! продукщУ 
до середньор1чноУ вартост1 основних фощцв пщприемства.

Фондом1стк1сть -  показник, обеднений до показника фондовщцач!; 
показуе, яка величина середньор1чно1 вартост1 основних ф о та  в пщпри- 
емства припадае на одну гривню виготовленоУ продукщУ.

Фондоозброенкть npaui -  показник, що характеризуе р1вень техшч- 
ноУ оснащеност! npaui, величину основних виробничих фощив, як! вико- 
ристовуе один пращвник; визначасться вщношенням середньор!чноУ 
вартостз основних фощцв до середньор!чноУ чисельносп пращвникш.

Форми об’еднання шдприемств -  добровшьш утворення, яю вини- 
кають внаслщок об’сднання шновацшноУ, виробничоУ, маркетинговоУ, 
постачальницько-збутовоУ, фшансовоУ та сощальноУ д!яльносп пщпри- 
емств; найбшьш поширеними с асощащУ (союзи, сшлки), корпораций 
концерни, консорщуми, трести, холдинги, фшансов! групи.

Форми peajmauii* майна баикрута -  способи реал1защУ майна борж- 
ника, який визнаний банкрутом (аукшон, тендер, надання в оренду, розпо- 
дiл м'ж кредиторами, передача заставленого майна заставотримачу та ш.).

Форс-мажор -  обставини непереборноУ сили (пожежа, стихшие ли
хо, вшна, економ!чна блокада, заборона експорту або iMnopTy), за яких 
стае неможливим виконання умов угоди (договору, контракту); у дого- 
BOpi обов’язково обумовлюсться, що з настанням таких обставин строк 
виконання догов1рних зобов’язань вщкладасться на час УхньоУ д1У; якщо 
форс-мажорш обставини триватимуть понад три мюящ, то кожна сторо
на договору мае право вщмовитися вгд виконання зобов’язань за ним.

Франко -  вид зовшшньоторговельноУ угоди кушвльпродажу, коли в 
цшу товару включають витрати на його страхування i доставку у Micue, 
зазначене в договор! (франкування цш).

х
Холдинг (англ -  володшня, тримання) -  р!зновид акцюнерноУ ком- 

панн, характерною ознакою якоУ е волод!ння контрольним пакетом акцш 
!нших ф!рм з метою контролю i управл!ння Ухньою д!яльн!стю; виробни- 
чо-господарською д!яльн!стю безпосередньо не займасться.

Х1м1зац1я виробництва -  полягае у використанш синтетичних xiMin- 
них матер1ал1в для техн!чних потреб, при виготовленш таропакуваль- 
них виро&в, використанн! х!м!чних речовин у виробничих процесах для 
Ух прискорення; сприяе рацюнальному використанню природних ресур- 
cie, розширенню матер!ально-сировинноУ бази виробництва, пщвищенню 
якосп продукц!У.

ц
Цензи — це вимоги, яким повинен задовольняти роб!тник певноУ 

профес!У, спещальносп та квалфжащУ; м!стять вимоги до того, що роб!т- 
ник повинен знати, вмгги та вз!рець роботи, яку робшшк повинен ви- 
конати.

Щ ль гпдприемства -  це конкретний стан окремих характеристик 
пщприемства, досягнення яких е для нього бажаним i на як! спрямована 
його д!яльнють; ц ш  можуть бути економ^чними i нееконом!чними.
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Цёна -  це грошовий вираз вартостё товару; кёлькёсть грошей, що 
сплачуеться або одержуеться за одиницю товару або послуги; одночасно 
цёна вёдображае його споживчё властивостё, купёвельну спроможнёсть 
грошовоё одиницё, силу конкуренцёё та ён.

Цёноутворення -  процес обгрунтування, затвердження та перегляду 
цён i тариф!в, визначення ёх рёвня, спёввёдношення та структури.

ч
Часткова реструктуризация -  використовуеться пёдприемством для 

вёдновлення технёчноё та економёчноё дёездатностё; заходами такоё ре- 
структуризацёё можуть бути додаткова емёсёя цённих паперёв, переоценка 
активёв, зниження дебёторськоё заборгованостё та ён.

Чиста продукцёя -  рёзниця мёж сумою товарно'! продукцёё та мате- 
рёальними затратами на н виробниитво i сумою амортизацёйних вёдрахувань.

Чиста теперёшня вартёсть -  показник оцёнки економёчноё ефектив- 
Hocri виробничих ёнвестицёй, який визначасться cniвставлениям величи- 
ни самих ёнвестицёй та суми очёкуваних дисконтованих грошових пото- 
кёв протягом перёоду реалёзацёё ёнвестицёйного проекту.

Чистий прибуток -  це прибуток, що посгупае у розпорядження пёд
приемства пёсля сплати податку на прибуток та ёнших обов’язкових пла- 
тежёв; використовуеться для формування фондёв нагромадження ё спо- 
живання пёдприемства.

Чистий приведений доход — один з важливих показникёв оцёнки ефек- 
тивностё реальних ёнвестицёй; визначасться як рёзниця мёж приведеним до 
теперёшньоТ вартостё грошовим потоком та сумою ёнвестованих коштёв.

Чистё ёнвестицёТ -  сума валових ёнвестицёй, зменшених на величину 
амортизацёйних вёдрахувань ё призначених для розширеного вёдтворення 
основних фондёв (активёв) фёрми.

ю
Юридична особа -  суб’ект цивёльного права, що вёдповёдае певним 

вимогам чинного законодавства; до ознак юридичноТ особи належать: 
незалежнёсть функцёонування вёд окремих фёзичних осёб, що входять до  
п складу; наявнёсть власного майна, вёдокремленого вёд майна п учасни- 
кёв; право придбавати, користуватись ё розпоряджатись власнёстю; здёйс- 
нювати вёд свого ёменё ёншё дозволенё законодавством дёё; право вёд 
свого ёменё вирёшувати спёрнё питания щодо дёяльностё та конфлёктнё 
ситуацёё у судё та арбётражё; самостёйна майнова вёдповёдальнёсть; наяв
нёсть розрахункового та ёнших рахункёв у банках, самостёйного балансу, 
печатки зё своём найменуванням, товарного знака тощо.

я
Явне (реальне) банкрутство -  характеризуемся неспроможнёстю 

пёдприемства сплачувати своё борги; виходом з такого стану пёдприемст
ва е його санацёя або порушення справи про банкрутство.

Якёсть продукцёё — сукупнёсть властивостей продукцёё, якё визна- 
чають ступёнь ёё придатностё для використання за призначенням; на вёд- 
мёну вёд споживноё вартостё виявляеться лише в процесё споживання або 
експлуатацёё.
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