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ПЕРЕДМОВА 
 
Навчальний посібник написано у відповідності до робочої 

програми дисципліни «Економіка та організація хімічних вироб-
ництв», що входить до переліку обов’язкових дисциплін для сту-
дентів за напрямом підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» за 
освітньо – кваліфікаційним рівнем «бакалавр».  

До першої частини посібника увійшли теми, які виклада-
ються на лекційних заняттях у першому змістовому модулі «Еко-
номіка хімічних виробництв», а саме: 

- виробничі фонди підприємства; 
- персонал підприємства та продуктивність праці; 
- продукція; 
- собівартість продукції; 
- фінансово-економічні результати діяльності підприємств. 

До другої частини посібника увійшли теми, які виклада-
ються на лекційних заняттях у другому змістовому модулі «Ор-
ганізація хімічних виробництв», а саме: 

- організація основного виробництва; 
- технічне нормування; 
- організація та оплата праці; 
- організація інвестиційної діяльності в умовах хімічних ви-

робництв; 
- виробнича потужність. 

Кожна тема, що увійшла до посібника, містить: 
- словник основних понять та категорій, що є обов’язковими 

для вивчення дисципліни; 
- основні формули для розрахунків необхідні для самостійного 

вирішення задач; 
- приклади розв’язання задач спрямовані на ознайомлення із 

виконанням розрахунків згідно наданих рекомендацій; 
- задачі для самостійного вирішення спрямовані на форму-

вання у студентів здатності самостійно вирішувати задачі, 
на поглиблене опанування навчального матеріалу; 

- тестові завдання для самоперевірки знань студентів. 
Для підвищення зацікавленості опрацювання матеріалу на-

прикінці посібника наведені вірні відповіді для усіх задач, що за-
пропоновані для самостійного вирішення.  
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ТЕМА 1. ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 
 

Виробничі фонди  - це сукупність основних і оборотних фондів під-
приємства. 

Основні фонди 
(ОФ) 

- це засоби праці, які неодноразово беруть участь 
у виробничому процесі, не змінюючи при цьому 
своєї первинної форми, їх вартість переноситься 
на вартість готової продукції частинами в міру 
зношення шляхом амортизаційних відрахувань.  

Первісна вартість 
ОФ 

- це їх вартість на момент введення в дію.  

Відновна вартість 
ОФ 

- це вартість їх відтворення в умовах і цінах, що 
склалися. Вона враховує такі самі витрати, що й 
первісна вартість, але за сучасними цінами.  

Залишкова вар-
тість ОФ 

- це вартість ОФ, що виникає у процесі їх експлу-
атації і характеризує реально існуючу їх вартість, 
ще не перенесену на вартість готової продукції.  

Справедлива вар-
тість ОФ  

- це ринкова вартість, що визначена експертної 
оцінки. Вона визначається як сума коштів, за 
якою об’єкт ОФ може бути обміняний або отри-
маний в операції між незалежними, проінформо-
ваними та зацікавленими сторонами.  

Ліквідаційна вар-
тість ОФ 

- вартість основних фондів після завершення те-
рміну їх експлуатації. 

Фізичне зношення 
ОФ 

- зношення ОФ, що настає під впливом навколи-
шнього середовища і експлуатаційних наванта-
жень. Фізичне зношення умовно поділяють на 
усувне і неусувне. Перше періодично усувається 
шляхом ремонтів, а при другому ОФ поступово 
накопичують зношення і з часом їх використання 
стає неможливим.  

Моральне зно-
шення ОФ 

- це знецінення діючих ОФ до настання повного 
фізичного зношення. Найчастіше моральне зно-
шення ОФ відбувається під впливом НТП. 
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Амортизація  - це процес перенесення вартості ОФ на вартість 
готової продукції частинами з метою її повного 
відшкодування.  

Виробнича струк-
тура ОФ 

- це співвідношення вартості різних груп (видів) 
ОФ підприємства у їх загальній вартості.  

Технологічна 
структура ОФ 

- це співвідношення вартості ОФ основних  і до-
поміжних підрозділів підприємства до їх загаль-
ної вартості. 

Оборотні фонди  - це частина виробничих фондів підприємства, 
що споживаються в одному виробничому циклі й 
змінюють натуральну форму.  

Виробничі запаси  - це предмети праці, які містяться на складі у ви-
гляді запасів і призначені для переробки у вироб-
ничому процесі. 

Незавершене ви-
робництво  

- це продукція, яка ще не пройшла всі стадії об-
робки. У вартісному вираженні — це витрати на 
придбання матеріалів, запасних частин, сирови-
ни, на заробітну плату й інші кошти, необхідні 
для продовження процесу виробництва. 

Витрати майбут-
ніх періодів  

- це витрати на виконання науково-дослідних, 
раціоналізаторських робіт, освоєння нової техні-
ки, орендну плату тощо, що здійснюються в по-
точному році, але на собівартість продукції спи-
суватимуться в наступних періодах. 

Ремонт - сукупність техніко-економічних і організацій-
них заходів, пов’язаних з підтримкою і частко-
вим (або повним) відновленням споживчої варто-
сті ОФ. Ремонтні роботи передбачають прове-
дення поточного, середнього і капітального ре-
монту 

Технічне переоб-
ладнання  

- комплекс заходів із підвищення техніко-
економічного рівня окремих виробництв, цехів і 
ділянок на основі впровадження передової техні-
ки і технології, механізації й автоматизації виро-
бництва, модернізації та заміни застарілого й фі-
зично спрацьованого устаткування продуктивні-
шим, новим, а також із вдосконалення загально-
заводського господарства і допоміжним служб.  
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Реконструкція - переобладнання цехів і об’єктів основного, під-
собного і обслуговуючого призначення, як пра-
вило, без розширення будівель і споруд основно-
го призначення; воно пов’язане з удосконален-
ням виробництва і підвищенням його техніко-
економічного рівня на основі досягнень НТП і 
здійснюється за комплексним проектом на реко-
нструкцію підприємства в цілому з метою збіль-
шення виробничих потужностей, поліпшення 
якості й зміни номенклатури продукції в основ-
ному без збільшення чисельності працівників з 
одночасним поліпшенням умов їхньої праці та 
охорони довкілля. 

Нове будівництво  
 

- будівництво комплексу об’єктів основного, під-
собного та обслуговуючого призначення новост-
ворюваних підприємств, будівель, споруд, а та-
кож філій і окремих виробництв, які після вве-
дення в експлуатацію будуть знаходитися на са-
мостійному балансі, яке здійснюється на нових 
площадках із метою створення нової виробничої 
потужності. 

Розширення дію-
чих підприємств  

– будівництво додаткових виробництв на діючо-
му підприємстві, а також будівництво нових та 
розширення існуючих окремих цехів та об’єктів 
основного, підсобного й обслуговуючого призна-
чення на території діючих підприємств або на 
площах, що до них прилягають. 

 
ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

Первісна вартість основних фондів ( пВ ): 
інмтрпр

п
ОФ ВВВВВ  ,                                  (1.1) 

де прВ - ціна придбання устаткування, грн.;  
    трВ - транспортні витрати на його доставку, грн.; 
    мВ - витрати, пов'язані з монтажем устаткування, грн.;  
    інВ - інші витрати, пов'язані з введенням основних фондів 

у дію, грн. 
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Відновна вартість основних фондів ( вВ ): 
 tп

ОФ
в
ОФ іВВ  1 ,                                       (1.2) 

де і - індекс зростання ціни (показник індексації основних 
фондів); 

    t  - тривалість експлуатації об’єкту основних фондів, ро-
ків; 

    nt ,...,2,1  
Залишкова вартість основних фондів ( зВ ): 

- від первісної вартості   зн
п
ОФ

з
ОФ СВВ  ,                             (1.3) 

- від відновної вартості  зн
в
ОФ

з
ОФ СВВ  ,                               (1.4) 

де знС - сума накопиченого зносу (амортизаційних відраху-
вань) основних фондів, грн. 

Середньорічна вартість основних фондів ( офВ ):  

       
   

1212

12

1
2

12

1
1 







 i

ОФвибi
і

ОФввi

ОФ
п

ОФ

nВnВ
ВВ ,                              (1.5) 

де 1n - кількість місяців до кінця року, протягом яких функ-
ціонують нововведені основні виробничі фонди; 

       2n - кількість місяців до кінця року з моменту виведення 
з експлуатації основних виробничих фондів. 

Вартість основних фондів на кінець року ( к
ОФВ ):  

             



m

і
ОФвибi

m

і
ОФввi

п
ОФ

к
ОФ ВВВВ

11
,                            (1.6) 

де п
ОФВ - вартість основних фондів  на початок  року, грн.; 

    офввВ - вартість основних фондів, введених протягом року, 
грн.; 

    офвибВ - вартість основних фондів, що вибули протягом ро-
ку, грн. 

Структура основних фондів за видами по елементах на 
початок і кінець року ( п

іСТ , к
іСТ ):  

           %100 п
ОФ

п
іn

i В
ВСТ ,                                            (1.7) 

%100 к
ОФ

к
ік

i В
ВСТ ,                                        (1.8) 

де п
іВ , к

іВ  - вартість і-го виду основних фондів на початок і 
кінець року відповідно, грн.; 
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Структура основних фондів за групами на початок і кі-
нець року ( п

jСТ , к
jСТ ): 

%100 п
ОФ

п
j

j
п

В
В

СТ ,                                          (1.9) 

%100 к
ОФ

к
j

j
к

В
В

СТ ,                                        (1.10) 

де п
jВ , к

jВ - вартість j-ї групи основних фондів на початок і 
кінець року відповідно, грн. 

Прямолінійний метод нарахування амортизації: 
- річна норма амортизації ( аН ): 

100
.






вк

п
ОФ

з
ОФ

п
ОФ

а ТВ
ВВН ,                                     (1.11) 

- щорічна сума амортизаційних відрахувань ( А і) : 
                              

..вк

л
ОФ

п
ОФ

i Т
ВВА 

 ,                                      (1.12) 

- сума накопиченої амортизації ( А н): 
                                          




n

i
iн АА

1
,                           (1.13) 

де ni ,...,2,1  ;  n - тривалість терміну експлуатації, роки. 
- балансова (залишкова) вартість об’єкта основних фондів 

( бiВ ): 
          iбiввибiввбiббі АВВВB 1111   ,                           (1.14) 

де бiВ - балансова (залишкова) вартість об’єкта основних фон-
дів на початок розрахункового періоду, грн.; 

      iбВ 1 - балансова вартість об’єкта основних фондів на по-
чаток попереднього періоду, грн.; 

      iввбВ 1 - сума витрат, понесених на придбання основних 
фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модерні-
зації та інших поліпшень основних фондів, що підлягають аморти-
зації, протягом періоду, що передував розрахунковому, грн.; 

      iввибВ 1 - вартість виведених з експлуатації основних фондів 
протягом періоду, що передував розрахунковому, грн.; 

      iбА 1  - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у 
періоді, що передував розрахунковому, грн. 

Кумулятивний метод нарахування амортизації: 
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- сума річної амортизації ( А і): 
                                 кі

л
ОФ

п
ОФі КВВА  ,                           (1.15) 

де кіК  - кумулятивний коефіцієнт. 
- кумулятивний коефіцієнт ( кіК ): 

           
k

кi
кі Т

ТК


 ,                                              (1.16) 

де kiТ - кількість років, що залишається до кінця строку ко-
рисного використання об’єкта основних фондів; ni ,...,2,1 ; 

     kТ  - сума років корисного використання об’єкта основних 
фондів. 

Виробничий метод нарахування амортизації: 
- сума річної амортизації ( А і): 

аі НТПА  ,                                          (1.17) 
ТП -  річний випуск товарної продукції у вартісному виразі, 

грн. 
- виробнича норма амортизації ( аН ): 

ТП
ВВН

з
ОФ

п
ОФ

а


 .                                        (1.18) 

Метод зменшуваної залишкової вартості: 
- сума річної амортизації ( А і): 

а
з
ОФ НВА  .                                         (1.19) 

- річна норма амортизації ( аН ): 

1001 . 









 вкТ

п
ОФ

з
ОФ

а В
ВН .                                (1.20) 

Метод подвійного зменшуваного залишку: 
- сума річної амортизації ( А і): 

з
ОФа ВНА  2 .                                        (1.21) 

- річна норма амортизації ( аН ): 

вк
а Т

Н
.

100
 .                                           (1.22) 

Коефіцієнт вартісного зносу ( знвК . ): 

п
ОФ

зн
знв В

СК . ,                                             (1.23) 
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де знС - сума накопиченого зносу основних фондів, грн. 
    п

ОФВ - вартість основних фондів на початок року, грн. 
Коефіцієнт фізичного зносу ( знфК . ): 

100
.

. 
вк

ф
знф Т

Т
К ,                                      (1.24) 

де фТ - фактичний термін служби об’єкта основних фондів, 
років; 

    вкТ . - очікуваний термін корисного використання об’єкта 
основних фондів, років. 

Коефіцієнт морального зносу першого роду ( знмК . ): 

100. 


 п
ОФ

в
ОФ

п
ОФ

знм В
ВВК .                                    (1.25) 

Коефіцієнт морального зносу другого роду ( знмК . ): 

100
1

01
. 




q
qqК знм ,                                     (1.26) 

де 10 ,qq  - продуктивність застосовуваного й нового об’єкта 
основних фондів відповідно. 

Показники руху основних фондів протягом року: 
- коефіцієнт оновлення ( ввК )  

                         к
оф

офвв
вв В

В
К     ,                                      (1.27) 

- коефіцієнт вибуття ( вибК )  

                        п
оф

офвиб
виб В

В
К  ,                                        (1.28) 

- коефіцієнт приросту ( прирК )  

п
оф

офвибофвв
прир В

ВВ
К


  .                                  (1.29) 

Показники інтенсивності використання основних вироб-
ничих фондів: 

- коефіцієнт екстенсивного використання ( екстК ):  

н

д
екст Ф

ФК  ,                                            (1.30) 

де дФ - дійсний (фактичний) фонд робочого часу, год.; 
     нФ - номінальний (режимний) фонд робочого часу, год.; 
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- номінальний фонд робочого часу ( нФ ): 
   змзмсввихкн tnДДДФ  ,                      (1.31) 

де кД - календарні дні; 
    сввих ДД , - кількість вихідних і святкових днів відповідно; 
    змn - кількість змін роботи обладнання протягом доби; 
    змt - тривалість однієї зміни, годин. 
- коефіцієнт інтенсивного використання ( інтК ): 

н

ф
інт t

t
К  ,                                               (1.32) 

де фt - фактично використаний час на виготовлення одиниці 
продукції, н.-год.; 

      нt - нормативний час на виготовлення одиниці продукції, 
н.-год. 

- коефіцієнт інтегрального завантаження ( інтегрК ): 
інтекстінтегр ККК  .                                  (1.33) 

Показники ефективності використання основних вироб-
ничих фондів: 

- фондовіддача ( вФ ): 

                                             
ОФ

в В
ТПФ   .                       (1.34) 

- фондомісткість ( мФ ): 

                                           
в

ОФ
м ФТП

ВФ 1
 .                         (1.35) 

- фондоозброєність праці ( озбрФ ): 

                                        
Ч

ВФ ОФ
озбр  ,                                 (1.36) 

де Ч - чисельність працівників, осіб. 
Показники ефективності використання оборотних засо-

бів: 
- коефіцієнт оборотності ( обК ): 

ОбФ
об В

ВРК  ,                                                (1.37) 

де ВР - річний обсяг реалізованої продукції за собівартістю, 
грн. 
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    ОбФВ - середньорічна вартість залишку оборотних засобів, 
грн. 

- середньорічна вартість залишку оборотних засобів ( ОбФВ ): 

12
... 1221 ОбФОбФОбФ

ОбФ
ВВВВ 

  або 
2

ОбФкОбФп
ОбФi

ВВВ 
 ,       (1.38) 

ОбФіВ - середньомісячні залишки оборотних засобів, грн.   
- коефіцієнт завантаження ( завК ): 

об

ОбФ
зав КВП

ВК 1
 .                                            (1.39) 

- тривалість обороту ( обТ ): 

об

к
об К

ДТ  ,                                                 (1.40) 

де кД - кількість календарних днів протягом року. 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 1.1 
Визначити первісну і залишкову вартість повітряного комп-

ресора, якщо вартість його придбання становить 250 тис. грн.; 
транспортні витрати – 17,5 тис. грн..; витрати, пов'язані з монта-
жем – 5,3 тис. грн.; інші витрати, пов'язані з введенням компресо-
ра у дію – 8,0 тис. грн. Сума щорічного зносу компресора – 66,83 
тис. грн., період експлуатації – 4 роки.  

Рішення 
1. Визначимо первісну вартість повітряного компресора за 

формулою (1.1): 
8,2800,83,55,17250 п

ОФВ  тис. грн.  
2. Визначимо залишкову вартість повітряного компресора 

від первісної вартості за формулою (1.3): 
48,13483,668,280 з

ОФВ  тис. грн. 
Приклад 1.2 

У розрахунковому році обсяг випущеної продукції підприєм-
ством «Армопласт» становить 270,18 млн. грн. Визначити показ-
ники ефективності використання основних виробничих фондів пі-
дприємства, а саме фондовіддачу та фондомісткість, якщо на по-
чаток року вартість основних виробничих фондів становила 115 
млн. грн. Протягом липня було виведено з експлуатації основні 
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фонди на суму 152 тис. грн. і введено в експлуатацію основні фо-
нди на суму 85 тис. грн.  

Рішення 
1. Визначимо середньорічну вартість основних виробничих 

фондів за формулою (1.5): 
97,114

12
5152

12
585115000 





ОФВ  млн. грн. 

2. Визначимо показник фондовіддачі за формулою (1.35): 

.

.35,2
97,114
18,270

грн
грнФв    

2. Визначимо показник фондомісткості за формулою (1.36): 

.

.426,0
35,2
1

грн
грнФм                                              

Приклад 1.3 
Вартість технологічної лінії по виробництву сірчаної кисло-

ти становить 18500 тис. грн. Визначити річну суму амортизацій-
них відрахувань із використанням прямолінійного методу, а та-
кож побудувати схему зменшення первісної вартості технологіч-
ної лінії за роками, якщо термін її експлуатації – 5 років.  

Рішення 
1. Визначимо річну суму амортизаційних відрахувань за фо-

рмулою (1.12): 
3700

5
18500

iА тис. грн.  

2. Визначимо накопичену амортизацію та балансову вар-
тість технологічної лінії за формулами (1.13) та (1.14), розрахун-
ки зведемо в таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1. Обчислення амортизації та балансової вартості 
тис. грн.  

Рік Річна сума амортиза-
ційних відрахувань 

Сума накопиченої 
амортизації 

Балансова вартість 
об’єкта основних 

фондів 
0 - - 18500 

1-й 3700 3700 18500-3700=14800 
2-й 3700 3700+3700=7400 14800-3700=11100 
3-й 3700 7400+3700=11100 11100-3700=7400 
4-й 3700 11100+3700=14800 7400-3700=3700 
5-й 3700 14800+3700=18500 3700-3700=0 
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Приклад 1.4 
У цеху денітрації та концентрації використовується тепло-

обмінник, який було придбано 3 роки тому. Первісна вартість те-
плообмінника 135 тис. грн., відновна – 110 тис. грн. З урахуван-
ням технологічних особливостей та агресивного середовища очі-
кується, що теплообмінник такого класу має працювати 7 років. 
Визначити ступінь зносу теплообмінника. 

Рішення 
1. Ступінь фізичного зносу теплообмінника визначимо за 

формулою (1.24): 
%43100

7
3

. знфК . 
2. Ступінь морального зносу теплообмінника визначимо за 

формулою (1.25): 
%5,18100

135
110135

. 


знмК . 

Приклад 1.5 
Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та ін-

тегрального використання обладнання цеху карбамід-1 за даними 
таблиці 1.2. 

 
Таблиця 1.2. Вихідні дані до вирішення прикладу 1.5 

 
Показники План Факт 

Випуск продукції, тис. т  300 350 
Фонд роботи обладнання, год.  8700 8640 

Рішення 
1. Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання ви-

значимо за формулою (1.30): 
993,0

8700
8640

екстК . 
2. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання ви-

значимо за формулою (1.32): 
175,1

8700
300:

8640
350

інтК . 
3. Коефіцієнт інтегрального використання обладнання ви-

значимо за формулою (1.33): 
17,1175,1993,0 інтегрК . 
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Приклад 1.6 
Визначити показники використання основних виробничих 

фондів цеху карбамід-2: фондовіддачу, фондомісткість, фондооз-
броєність праці. Вихідні дані: річний обсяг товарної продукції у 
вартісному виразі – 600 млн. грн.; середньорічна вартість основ-
них фондів – 114060 тис. грн.; середньоспискова чисельність 
працівників – 240 осіб. 

Рішення 
1. Визначимо показник фондовіддачі за формулою (1.34): 

.

.26,5
114060
600000

грн
грнФв    

2. Визначимо показник фондомісткості за формулою (1.35): 

.

.19,0
26,5
1

грн
грнФм                                              

3. Визначимо показник фондоозброєності праці за форму-
лою (1.36): 

.
..25,475

240
114060

чол
грнтисФозбр   

Приклад 1.7 
Річний план реалізації продукції складає 108 млн. грн. Се-

редньорічний залишок оборотних фондів 1,2 млн. грн. Унаслідок 
прискорення оборотності оборотних фондів тривалість обороту 
була доведена до 3 днів. Визначити кількість оборотів за планом і 
фактичну суму вивільнених оборотних коштів. 

 
Рішення 

1. Визначимо плановий коефіцієнт оборотності за форму-
лою (1.37): 

90
2,1

108
пл

обК об.  

2. Визначимо планову тривалість одного обороту за фор-
мулою (1.40): 

4
90

360
пл

обТ дні 

3. Визначимо коефіцієнт оборотності при 3ф
обТ дні: 

120
3

360
ф

обК  об. 
4. Визначимо середньорічний фактичний залишок оборот-

них фондів: 
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9,0
120
108

ф
ОбФВ  млн. грн.  

5. Фактична сума вивільнених оборотних фондів: 
3,09,02,1  ОбФВ  млн. грн. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 1.1 
Визначити первісну та відновну вартість з урахуванням зно-

су абсорбційної колони для виробництва гіпохлорита натрію, яка 
експлуатується 3 роки, якщо підприємство сплатило виробникові 
вартість колони у розмірі 600 тис. грн., витрати, пов’язані з транс-
портуванням та монтажем – 40,8 тис. грн., витрати на налаго-
дження і введення в експлуатацію – 27 тис. грн., показник індек-
сації основних фондів – 1,75%, сума щорічного зносу колони – 
120,2 тис. грн.  

Задача 1.2 
Визначити залишкову вартість теплообмінника, який екс-

плуатується 4 роки, якщо його первісна вартість становила 750 
тис. грн., відновна – 670 тис. грн. Сума щорічного зносу – 135 тис. 
грн.  

Задача 1.3 
Цех синтезу аміаку на початок року мав визначений склад 

основних виробничих фондів, у т.ч. споруди – 28,2 млн. грн., ви-
робниче обладнання – 34,8 млн. грн., інформаційні засоби – 12,5 
млн. грн. Протягом року вводилися в експлуатацію нові основні 
фонди: у квітні на суму 2,5 млн. грн. (споруди), у червні – 1,9 млн. 
грн. (основне технологічне обладнання), у вересні – 0,3 млн. грн. 
(інформаційні засоби). У серпні в результаті зносу виведене з екс-
плуатації виробниче обладнання на суму 1,5 млн. грн. Визначити: 

- первісну вартість основних фондів на кінець року; 
- структуру основних фондів на початок і кінець року; 
- середньорічну вартість основних фондів ; 
- показники руху основних фондів протягом року. 

 
Задача 1.4 

Вартість основних фондів підприємства «Біотрон» на по-
чаток року складала 12 млн. грн. У поточному році заплановано 
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введення основних фондів на суму 110 тис. грн., з яких 15% вво-
диться у лютому, 30% – у травні, 55% – у вересні. З експлуатації 
буде виведено основні фонди на суму 152 тис. грн., з яких 45% 
виводиться у березні, 55% – у листопаді. Визначити середньоріч-
ну вартість основних фондів. 

Задача 1.5 
Первісна вартість основних виробничих фондів цеху сірча-

ної кислоти на початок періоду їх експлуатації становила 110 млн. 
грн., протягом року були ще введені в дію нові основні фонди на 
суму 50 млн. грн. і виведені унаслідок повного зносу основні фон-
ди на суму 15 млн. грн. Визначити первісну вартість основних ви-
робничих фондів цеху сірчаної кислоти на кінець року. 

Задача 1.6 
Первісна вартість печі обпалювання колчедану на момент 

придбання становила 700 тис. грн. Знос дорівнює 25%. Протягом 
року у пічному відділенні були введені в експлуатацію нові осно-
вні фонди на 280 тис. грн. Визначити первісну вартість основних 
фондів на кінець року. 

Задача 1.7 
До переоцінки основних фондів на підприємстві «Вінітекс» 

ціна пресу становила 185 тис. грн., складські витрати – 2500 грн., 
вартість монтажу – 8500 грн., транспортні витрати – 12500 грн. На 
момент переоцінки ціна на прес знизилась на 15%, складські ви-
трати зменшилися на 5%, транспортний тариф збільшився на 
1,3%, вартість монтажу залишилася без зміни. Визначити первісну 
і відновну вартість пресу після його переоцінки. 

Задача 1.8 
Підприємство, яке спеціалізується на виробництві побутової 

хімії придбало устаткування початковою вартістю 800 тис. грн. З 
урахуванням особливостей технологічних процесів на підприємс-
тві очікуваний термін його використання визначено у 4 роки. Лік-
відаційна вартість обладнання за попередніми оцінками становить 
30 тис. грн. Визначити річну суму амортизаційних відрахувань із 
використанням прямолінійного методу, а також побудувати схему 
зменшення первісної вартості основних фондів за роками їх екс-
плуатації. 
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Задача 1.9 
За умовою задачі 1.8 визначити норму й суму амортизацій-

них відрахувань із використанням методу зменшуваної залишко-
вої вартості, а також побудувати схему зменшення первісної вар-
тості основних фондів за роками їх експлуатації. 

Задача 1.10 
За умовою задачі 1.8 визначити норму й суму амортизацій-

них відрахувань із використанням кумулятивного методу, а також 
побудувати схему зменшення первісної вартості основних фондів 
за роками їх експлуатації.  

Задача 1.11 
За умовою задачі 1.8 визначити норму й суму амортизацій-

них відрахувань із використанням методу подвійного зменшува-
ного залишку, а також побудувати схему зменшення первісної 
вартості основних фондів за роками їх експлуатації. 

Задача 1.12 
За умовою задачі 1.8 визначити суму амортизаційних відра-

хувань із використанням виробничого методу, а також побудувати 
схему їх накопичення за роками з урахуванням наступної динамі-
ки очікуваного обсягу виробництва продукції:  300 тис. т, 250 тис. 
т, 180 тис. т, 200 тис. т, 170 тис. т 

Задача 1.13 
Цех по виробництву каустичної соди на початок року мав 

визначений склад основних виробничих фондів наданий в таблиці 
1.3. 

Таблиця 1.3. Вихідні дані до вирішення задачі 1.13 
Найменування елементів основних 

фондів 
Значення, 
тис. грн.  

1. Будівлі 5650 
2. Споруди 1100 
3. Передавальні пристрої 870 
4. Машини і обладнання 20010 
5. Транспортні засоби 2000 
6. Інструменти, інвентар 600 
7. Інформаційні засоби 200 

У квітні були введенні в експлуатацію нові основні фонди 
на суму 130 тис. грн.; у травні – на суму 180 тис. грн., в лютому 
були виведені з експлуатації основні фонди на суму 120 тис. грн. 
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Річний обсяг товарної продукції становить 60 млн. грн. Визначи-
ти: 

- структуру основних фондів на початок року; 
- середньорічну вартість основних фондів; 
- вартість основних фондів на кінець року; 
- показники руху основних фондів протягом року; 
- показники ефективності використання основних фондів. 

Задача 1.14 
Визначити коефіцієнти зносу сепаратору, якщо його почат-

кова вартість становить 25 тис. грн., щорічна сума амортизаційних 
відрахувань – 3,7 тис. грн. Сепаратор придбано та введено у дію 2 
роки тому. Його продуктивність становить 250 кг за годину. Про-
дуктивність нового, більш сучасного сепаратору становить 320 кг 
за годину. 

Задача 1.15 
Визначити зміну фондоозброєності праці на підприємстві 

«Глобалхімпром», якщо вартість основних фондів підприємства 
14 млн. грн., річний обсяг товарної продукції склав 80 млн. грн., 
при цьому виробіток продукції одним робітником 22857 грн./чол. 
В планованому році передбачається збільшення виробітку проду-
кції одним робітником на 12%, при цьому обсяг товарної продук-
ції збільшиться на 10%. 

Задача 1.16 
У цеху рідкого хлору та соляної кислоти на початок року 

вартість основних фондів складала 115000 тис. грн. Протягом ли-
пня виведено з експлуатації основні фонди на суму 152 тис. грн. і 
введено в експлуатацію основні фонди на суму 85 тис. грн. Річний 
обсяг товарної продукції склав 219500 тис. грн., середньосписко-
ва чисельність працюючих у цеху 300 осіб. Визначити показники 
ефективності використання основних фондів цеху (у розрахунках 
не враховувати місяць введення в експлуатацію і виведення з 
експлуатації об’єкта основних фондів).  

Задача 1.17 
Вартість основних фондів підприємства «Живиця» на по-

чаток року складала 15 млн. грн. У поточному році заплановано: 
1) введення основних фондів на суму 100 тис. грн., з яких 12%  у 
лютому, 40% – у травні, 48% – у вересні; 2) вибуття основних фо-
ндів на суму 180 тис. грн., з яких 25%  у березні, 75% – у листопа-
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ді. Річний обсяг товарної продукції склав 175 млн. грн. Визначити 
зміну показників фондовіддачі та фондомісткості, якщо у наступ-
ному році передбачається збільшення обсягу товарної продукції 
на 15% (у розрахунках не враховувати місяць введення в експлу-
атацію і виведення з експлуатації об’єкта основних фондів). 

Задача 1.18 
Цехом синтезу аміаку за рік виготовлено 250 тис. т продук-

ції за ціною 2100 грн. /1 т. Середньорічна вартість основних фон-
дів склала 350 млн. грн. Визначити показники фондовіддачі та фо-
ндомісткості. 

Задача 1.19 
Два підприємства хімічної промисловості, які виготовляють 

однакову продукцію, мали в звітному році техніко-економічні по-
казники, представлені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. Вихідні дані до вирішення задачі 1.19 
Показники ВАТ «Зоря»,  

м. Рубіжне 
ВАТ «Карат»,  
м. Львів 

Середньорічна вартість основних вироб-
ничих фондів, млн. грн.  550 620 

Середньоспискова чисельність працюю-
чих, осіб 2300 2500 

Виробіток чистої продукції на одного 
працюючого, тис. грн./рік 20,0 21,5 

 Визначити показники фондовіддачі та фондоозброєності 
праці; зробити висновки щодо ефективності використання основ-
них виробничих фондів на зазначених підприємствах. 

Задача 1.20 
Обсяг реалізованої протягом року продукції становив 4400 

тис. грн., середньорічна вартість залишків оборотних засобів – 45 
тис. грн. Визначити, як зміниться потреба підприємства в оборо-
тних засобах, якщо за того самого обсягу реалізації продукції в 
результаті впровадження нової технології тривалість одного обо-
роту скоротиться на 1 день. 

Задача 1.21 
Плановий річний обсяг реалізованої підприємством «Хім-

текс» продукції становить 435 млн. грн., вартість середньорічно-
го залишку оборотних фондів 5,8 млн. грн. Фактично за рік обсяг 
реалізованої продукції збільшився на 10%, а середньорічні зали-
шки оборотних коштів зменшилися на 5%. Визначити показники 
оборотності оборотних фондів за планом і фактично. 
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Задача 1.22 
На заводі резино хімічних виробів обсяг реалізованої про-

дукції за рік склав 2145 тис. грн., середньорічна вартість основ-
них фондів – 495 тис. грн. У наступному році обсяг реалізації збі-
льшився на 20%, а середньорічна вартість основних фондів – на 
8%. Визначити як змінилася фондовіддача. 

Задача 1.23 
Залишки оборотних засобів підприємства «Лакма» стано-

вили: 
- на 1 січня – 15 млн. грн.; 
- на 1 лютого – 18 млн. грн.; 
- на 1 березня – 16 млн. грн.; 
- на 1 квітня – 15 млн. грн.  

Визначити вартість середньомісячних та середньокварта-
льних залишків оборотних засобів підприємства. 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Групова структура основних фондів — це: 
А їх склад за окремими елементами 
Б склад і частка кожного елемента у загальній вартості основних 

виробничих фондів 
В співвідношення між вартістю активної і пасивної частин основ-

них фондів у процентах 
Г співвідношення різних груп основних фондів у їхній загальній 

вартості 
 

2. До складу основних виробничих фондів відносять: 
А будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби 
Б будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, незавер-

шене виробництво, інструменти і прилади, транспортні засоби 
В будівлі, споруди, передавальні пристрої, устаткування, машини, 

інструменти і прилади, запаси сировини і матеріалів 
Г будівлі, споруди, передавальні пристрої, незавершене виробниц-

тво, інструменти, інформаційні засоби, транспортні засоби 
3. Класифікаційна ознака, що лежить в основі поділу основних 
фондів на активні та пасивні, це: 
А цільове призначення 
Б характер участі у виробничому процесі 
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В рівень дохідності 
Г ступінь спрацьованості 
 

4. До активної частини основних виробничих фондів відносяться: 
А машини, устаткування, виробничий інвентар та  інструмент 
Б будівлі, споруди, інвентар 
В будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція 
Г незавершене виробництво, машини, транспортні засоби 
 
5. До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться: 
А машини, устаткування, виробничий інвентар та  інструмент 
Б будівлі, споруди, інвентар 
В будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція 
Г незавершене виробництво, машини, транспортні засоби 
 
6. Відновна вартість основних виробничих фондів – це: 
А вартість основних виробничих фондів у момент їх придбання чи 

введення в експлуатацію 
Б вартість основних виробничих фондів з урахуванням їхнього 

зносу 
В вартість відтворення основних виробничих фондів у сучасних 

умовах 
Г вартість основних виробничих фондів на момент їх ліквідації 
 
7. Залишкова вартість основних виробничих фондів – це: 
А ринкова вартість основних виробничих фондів 
Б можлива ціна продажу основних виробничих фондів 
В вартість основних виробничих фондів на момент їх ліквідації 
Г первісна вартість основних виробничих фондів за відрахуванням 

зносу 
8. Середньорічна вартість основних виробничих фондів розрахо-
вується як величина: 
А середньозважена 
Б середньохронологічна 
В середньоквадратична 
Г всі відповіді вірні 
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9. Процес перенесення частинами вартості основних виробничих 
фондів протягом терміну їх служби на вироблену продукцію і на-
ступне використання цієї вартості для відшкодування спожитих 
основних фондів – це: 
А зношування 
Б амортизація 
В фізичне зношування 
Г вірна відповідь відсутня 
 
10. Норма амортизації – це: 
А поступове погашення вартості основних фондів перенесенням її 

на собівартість виготовленої продукції 
Б відношення річної суми амортизації до вартості основних виро-

бничих фондів, виражене у відсотках 
В втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП 
Г всі відповіді вірні 
 
11. Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів визнача-
ється як відношення: 
А вартості введених фондів до вартості основних фондів на кінець 

року 
Б вартості введених фондів до їх загальної вартості на початок ро-

ку 
В вартості введених фондів до середньорічної вартості основних 

фондів 
Г вартості ремонтних робіт до вартості усіх фондів на початок ро-

ку 
12. Коефіцієнт вибуття основних фондів — це: 
А відношення вартості основних фондів, що вибули, до середньо-

річної вартості основних фондів 
Б відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості 

основних фондів на кінець року 
В відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартості 

основних виробничих фондів на початок року 
Г вірна відповідь відсутня 
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13. Оборотні фонди підприємства – це: 
А засоби праці, які використовуються у виробничому процесі три-

валий час, не змінюючи при цьому своєї первинної форми, а їхня 
вартість переноситься на виготовлений продукт поступово по 
мірі використання 

Б засоби, що у грошовій або речовій формі перебувають на підп-
риємстві й юридично в будь-який момент можуть стати вільни-
ми коштами підприємства 

В короткострокові (на термін не більше 1 року) вкладення підпри-
ємства в цінні папери, а також надані іншим господарюючим 
суб’єктам позики 

Г предмети праці, які споживаються протягом одного циклу і пе-
реносять свою вартість на вартість готового продукту відразу, 
змінюючи при цьому свою натуральну речовинну форму 

14. Формула 
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ВВ ,  використовується 

для визначення: 
А відновної вартості основних фондів 
Б середньорічної вартості основних фондів 
В амортизованої вартості основних фондів 
Г ліквідаційної вартості основних фондів 
 
15. Сума річної амортизації, яка нарахована прямолінійним мето-
дом визначається за формулою: 
А 

вк

зп

Т
ВВA

.


  

Б  зп ВВA    
В аНTПA   
Г за ВНA  2  
16. Сума річної амортизації, яка нарахована кумулятивним мето-
дом визначається за формулою: 
А 

вк

зп

Т
ВВA

.


  

Б  зп ВВA    
В аНTПA   
Г за ВНA  2  
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17. Показник фондовіддачі визначається за формулою: 
А 

ОФ
в В

ТПФ   

Б 
Ч

ВФ ОФ
в   

В 100
ОФ

в В
ПФ  

Г 
ТП
ВФ ОФ

в   

 
18. Показник фондомісткості визначається за формулою: 
А 

ОФ
м В

ТПФ   

Б 
Ч

ВФ ОФ
м   

В 100
ОФ

м В
ПФ  

Г 
ТП
ВФ ОФ

м   

19. Коефіцієнт оборотності визначається за формулою: 
А 

ВР
ВК ОбФ

об   

Б 
ОбФ

об В
ВРК   

В 
об

к
об К

ДК   

Г  звоббазоб
к

об ТТ
Д
ВРК ..   

20. Тривалість одного обороту визначається за формулою: 
А 

ВР
ВТ ОбФ

об   

Б 
ОбФ

об В
ВРТ   

В 
об

к
об К

ДТ   

Г  звоббазоб
к

об ТТ
Д
ВРТ ..   
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21. Вартість основних фондів підприємства на початок року ста-
новила 51 млн. грн. У лютому було введено основних фондів на 
16 млн. грн., а в травні було виведено на 10 млн. грн. Середньорі-
чна вартість основних фондів складе: 
А 54,5 млн. грн. 
Б 58,5 млн. грн. 
В 49,5 млн. грн. 
Г 51,5 млн. грн. 
 

22. Річний обсяг товарної продукції підприємства склав 380 млн. 
грн., середньорічна вартість основних фондів – 150 млн. грн., чи-
сельність працівників – 300 чоловік. Фондомісткість продукції, 
фондовіддача і фондоозброєність праці відповідно складуть: 
А 0,39; 2,53; 0,5 
Б 0,35; 2,88; 0,25 
В 0,41; 2,53; 0,35 
Г 0,39; 1,39; 0,5 
 
23. Балансова вартість основних фондів І групи на початок року 
становила 18 млн. грн., вартість введених – 2,5 млн. грн., вартість 
виведених – 0,9 млн. грн.,  витрати на капітальний ремонт та реко-
нструкцію – 0,7 млн. грн. Балансова вартість основних фондів І 
групи  на кінець року складе: 
А 18,86 млн. грн. 
Б 12,50 млн. грн. 
В 20,40 млн. грн. 
Г 18,95 млн. грн.  
24. Підприємству дозволено нарахувати амортизацію об’єкта ос-
новних фондів кумулятивним методом. Початкова вартість 
об’єкта основних фондів – 400 тис. грн., нормативний термін 
служби – 5 років.  Річна сума амортизації п’ятого року експлуа-
тації складе: 
 
А 25,17 тис. грн. 
Б 20,11 тис. грн. 
В 26,67 тис. грн. 
Г 26,85 тис. грн.   
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25. Річний обсяг реалізованої продукції становить  12 млн. грн., 
вартість середньорічного залишку оборотних фондів 2 млн. грн. 
Коефіцієнт оборотності і тривалість одного обороту відповідно 
складе: 
А 10 оборотів і 36 днів 
Б 8 оборотів і 45 днів 
В 4 оборотів і 90 днів 
Г 6 оборотів і 60 днів 

 
26. Річний обсяг реалізованої продукції становить 450 млн. грн., 
вартість середньорічного залишку оборотних фондів 50 млн. грн. 
Унаслідок прискорення їх оборотності тривалість одного обороту 
була доведена до 36 днів. Фактична сума вивільнених оборотних 
фондів складе: 
А 5 млн. грн. 
Б 6 млн. грн. 
В 10 млн. грн. 
Г 8 млн. грн. 
 
 
 
ТЕМА 2. ПЕРСОНАЛ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 

 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 

 
Персонал підпри-
ємства 

- сукупність постійних працівників підприємства, 
які отримали необхідну професійну підготовку та 
(або) мають досвід практичної роботи. 

Промислово-
виробничий персо-
нал 

включає працівників, зайнятих у виробництві та 
його обслуговуванні (у тому числі в науково-
дослідних підрозділах та лабораторіях, на складах, 
в охороні, в управлінні підприємством).  

Невиробничий пе-
рсонал 

включає працівників невиробничої сфери, об'єкти 
якої хоч і утримуються на балансі підприємства, 
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але не мають відношення до його основної діяль-
ності (житлово-комунальне господарство, дошкі-
льні дитячі заклади, медичні пункти тощо). 

Робітники   - працівники, що безпосередньо зайняті створен-
ням матеріальних цінностей, наданням послуг та 
виконанням робіт. Робітників поділяють на основ-
них та допоміжних. 

Основні робітники  - працівники, що безпосередньо створюють проду-
кцію підприємства і зайняті у технологічних про-
цесах, тобто беруть участь у зміні форм, розмірів, 
стану, структури, фізичних, хімічних та інших вла-
стивостей предметів праці. 

Допоміжні робіт-
ники 

- працівники, що зайняті обслуговуванням облад-
нання та робочих місць у виробничих цехах, а та-
кож робітники допоміжних цехів та господарств.  

Керівники - працівників, що перебувають на посадах керівни-
ків підприємств та їхніх структурних підрозділів 
(директори, начальники, завідувачі, виконроби, 
майстри, головні спеціалісти - головний бухгалтер, 
головний інженер, головний механік тощо). 

Спеціалісти  - працівники, які виконують спеціальні інженерно-
технічні, економічні та інші роботи (інженери, 
економісти, нормувальники, бухгалтери, адмініст-
ратори тощо). 

Службовці  - працівники, що здійснюють підготовку та оформ-
лення документації, облік і контроль, господарське 
обслуговування (касири, креслярі, секретарі, діло-
води, статисти тощо). 

Професія  - вид трудової діяльності, який потребує оволодін-
ня відповідним комплексом спеціальних знань та 
практичними навичками. 

Спеціальність  - різновид трудової діяльності в межах професії. 
Кваліфікація  - відображає ступінь оволодіння працівниками пе-

вною спеціальністю і відображається у кваліфіка-
ційних (тарифних) розрядах, категоріях.  

Облікова чисель- - це чисельність працівників облікового складу на 
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ність працівників 
підприємства  

певну дату з урахуванням прийнятих та звільнених 
на цей день працівників. Облікова чисельність 
включає всіх постійних і тимчасових  працівників, 
яких прийнято на роботу терміном на один день і 
більше, незалежно від того, чи перебувають вони в 
даний час на роботі, чи знаходяться у відпустках, 
відрядженнях, тимчасово непрацездатні тощо. 

Явочна чисельність  - це кількість працівників облікового складу, які 
вийшли на роботу. 

Середньооблікова 
чисельність пра-
цівників за місяць  

визначається складанням чисельності працюючих 
облікового складу за кожний календарний день мі-
сяця, включаючи святкові й вихідні дні, та ділен-
ням отриманої суми на кількість календарних днів 
місяця.  

Коефіцієнт оборо-
ту з прийому пер-
соналу  

 - частка прийнятих на роботу протягом певного 
періоду працівників до їх загальної середньооблі-
кової чисельності  

Коефіцієнт оборо-
ту зі звільнення пе-
рсоналу  

 - частка працівників, що протягом року були зві-
льнені з усіх причин, у загальній середньообліковій 
чисельності персоналу підприємства.  

Коефіцієнт плин-
ності персоналу  

 - частка працівників, звільнених за власним ба-
жанням, за порушення трудової дисципліни або з 
інших причин, не пов'язаних з виробництвом 

Продуктивність 
праці  

- показник, який характеризує ефективність витрат 
живої праці,  що визначається кількістю продукції, 
вироблюваної за одиницю робочого часу, або ви-
тратами живої праці на виготовлення одиниці про-
дукції. Рівень продуктивності праці характеризу-
ється показниками виробітку та трудомісткості 
продукції. 

Виробіток - це кількість продукції, що виробляється за оди-
ницю робочого часу або припадає на одного серед-
ньооблікового працівника промислово-
виробничого персоналу підприємства. 

Трудомісткість  - показник зворотній до виробітку, що відображає 
витрати робочого часу на виробництво одиниці 
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продукції на даному підприємстві. 
Нормативна тру-
домісткість  

- витрати праці на виготовлення продукції або на 
виконання певного обсягу робіт, що обчислюються 
за діючими на підприємстві нормами. 

Планова трудоміс-
ткість  

- це витрати праці на виробництво продукції або на 
виконання певного обсягу робіт, що встановлено з 
урахуванням змін норм у плановому періоді в ре-
зультаті впровадження організаційно-технічних за-
ходів. 

Фактична трудо-
місткість  

визначається, виходячи з фактичних витрат праці 
на підприємстві. 

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

Середньооблікова чисельність робітників за певний пе-
ріод (Ч ): 

к

п

і
iі

обл Д

dЧ
Ч





 1 ,                                               (2.1) 

де іЧ  - облікова чисельність робітників на певний період, 
чол.; 

    id  - кількість днів певного періоду, дн.; 
   кД  - кількість календарних днів розрахункового періоду, 

дн.; 
   n  – кількість розрахункових періодів, ni ...,,2,1 . 
Коефіцієнт обороту за прийомом ( пК ): 

%100
обл

пр
пр Ч

Ч
К ,                                           (2.2) 

де прЧ  - чисельність працівників, прийнятих на роботу за 
даний період, чол. 

Коефіцієнт обороту за вибуттям ( вибК ): 
%100

обл

виб
виб Ч

ЧК ,                                             (2.3) 

де вибЧ  - чисельність вибулих працівників за розрахунковий 
період з будь-яких причин, чол. 

Коефіцієнт плинності персоналу ( плК ): 
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%100
обл

зв
пл Ч

ЧК ,                                             (2.4) 

де звЧ  - чисельність працівників підприємства звільнених за 
власним бажанням, за порушення трудової дисципліни або з ін-
ших причин, не пов’язаних з виробництвом, чол. 

Коефіцієнт стабільності кадрів ( стабК ): 

пробл

виб
стаб ЧЧ

ЧК


1 ,                                           (2.5) 

Коефіцієнт облікового складу ( спК ): 

д

н
сп Ф

ФК  ,                                                     (2.6) 

р
Ксп 


100

100 ,                                                (2.7) 

де нФ - номінальний фонд робочого часу працівників, год.; 
    p  - плановий відсоток невиходів, %. 
Чисельність основних робітників ( оснЧ ): 
- за трудомісткістю робіт:  

..нвд
осн КФ

tЧ


 ,                                         (2.8) 

де t - трудомісткість виробничої програми, чол. – год.; 
    дФ - дійсний (фактичний) фонд робочого часу працівни-

ків, год.; 
    ..нвК - коефіцієнт виконання норм виробітку основними ро-

бітниками. 
Зменшення чисельності робітників унаслідок покра-

щення використання робочого часу ( ЧЕ ): 

рзв
др

зв
др

пл
др

Ч Ч
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..

.... ,                                 (2.9) 

де зв
др

пл
др ДД .... ,  - кількість робочих днів протягом року, відпра-

цьованих у середньому одним робітником у звітному та планово-
му періодах відповідно, дні; 

      р  - частка робітників у чисельності промислово-
виробничого персоналу, %. 

Трудомісткість виробничої програми ( t ): 
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ВП
Тt  ,                                              (2.10) 

де Т - робочий час, який витрачено на виготовлення проду-
кції за певний період, н. – год. (дні, місяці тощо); 

    ВП - обсяг продукції, яка виготовлена за той самий період 
(у натуральних або вартісних вимірниках). 

Продуктивність праці (виробіток) ( П ): 

Т
ВПП  ,                                            (2.11) 

Ч
ВПП  ,                                            (2.12) 

Ч
TП  ,                                             (2.13) 

де Ч  - середньооблікова чисельність робітників (працівни-
ків). 

Приріст обсягу продукції ( ПВП ) унаслідок зростання 
продуктивності праці (виробітку): 

100100 




ВП
ЧВПП ,                                     (2.14) 

Приріст продуктивності праці унаслідок вивільнення 
працюючих ( П ): 

100



заг

заг

ЕЧ
ЕП ,                                       (2.15) 

де загЕ  - загальна економія робочої сили, осіб. 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 2.1 
Хімічний комбінат почав функціонувати 15 березня. Облі-

кова чисельність працівників на 15.03. становила 240 осіб, на 
20.03 – 246 осіб, на 25.03 – 254 особи, у період з 26.03 по 31.03 – 
263 особи, 1.04 по 31.12 – 270 осіб. Визначити середньооблікову 
чисельність працівників у березні місяці та за рік. 

Рішення 
1. Визначимо середньооблікову чисельність працівників у 

березні місяці за формулою (2.1): 
248

31
62635254524615240

. 


бероблЧ  осіб. 
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2. Визначимо середньооблікову чисельність працівників за 
рік: 

268
365

33427031248
. 


рікоблЧ  осіб. 

Приклад 2.2 
У звітному році середньооблікова чисельність працівників 

підприємства «Хімпласт» становила 487 осіб. Протягом року 
прийнято 56 осіб, переведено на інші підприємства 12 осіб, вибу-
ло у зв’язку із закінченням терміну договору – 18 осіб, виходом 
на пенсію – 35 осіб, звільнено за власним бажанням – 28 осіб, зві-
льнено за порушення трудової дисципліни – 9 працівників. Ви-
значити коефіцієнти обороту (за прийомом та вибуттям) та плин-
ності персоналу на підприємстві. 

Рішення 
1. Визначимо коефіцієнт обороту за прийомом персоналу 

за формулою (2.2): 
%5,11100

487
56

пК . 
2. Визначимо коефіцієнт обороту за вибуттям персоналу за 

формулою (2.3): 
%6,7100

487
928




вибК . 
2. Визначимо коефіцієнт плинності персоналу за формулою 

(2.4): 
%9,20100

487
928351812




плК . 

Приклад 2.3 
Програма випуску продукції гірничо-хімічного підприємст-

ва «Сірка» наведена в таблиці 2.1.  
 

Таблиця 2.1. Вихідні дані до вирішення прикладу 2.3 
Найменування продукції Фактичний випуск 

продукції, тис. т/рік 
Трудомісткість 
виготовлення 
1 т, н. - год. 

Виконання 
норм, % 

Сірчана кислота баштова, 
тис. т 300 4,14 115 

Суперфосфат простий, тис. т 600 1,17 120 
Суперфосфат гранульований, 
тис. т 400 2,35 110 

Борні добрива, тис. т 85 3,92 115 
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Фактичний фонд робочого часу одного робочого становить 
1800 год. Визначити: 

- явочну чисельність основних робочих-відрядників, які за-
йняті на машино-ручних та ручних операціях; 

- явочну чисельність всіх робочих, якщо допоміжні робочі-
погодинники складають 60% від кількості основних робочих; 

- облікову чисельність робочих, якщо коефіцієнт переходу 
від явочного складу до облікового становить 1,3; 

- облікову чисельність всього промислово-виробничого пе-
рсоналу, якщо чисельність керівників, спеціалістів та службовців 
становить 8%, 6% та 2% відповідно від загальної чисельності ро-
бочих. 

Рішення 
1. Визначимо явочну чисельність основних робочих за тру-

домісткістю окремих видів продукції за формулою (2.8): 
- на виробництві сірчаної кислоти: 

600
15,11800

30014,4





сірч
оснЧ  чол. 

- на виробництві простого суперфосфату: 
325

2,11800
60017,1.. 



прфосф
оснЧ  чол. 

- на виробництві гранульованого суперфосфату: 
7,474

1,11800
40035,2.. 



гранфосф
оснЧ ; приймаємо 475 чол. 

- на виробництві борних добрив: 
161

15,11800
8592,3. 



добр
оснЧ  чол. 

2. Визначимо загальну явочну чисельність основних робо-
чих підприємства: 

1561161475325600 оснЧ  чол. 
3. Визначимо явочну чисельність допоміжних робочих під-

приємства: 
6,93615616,0 допЧ ; приймаємо 937 чол. 

4. Визначимо загальну явочну чисельність робочих підпри-
ємства: 

24989371561 явЧ  чол. 
5. Визначимо загальну облікову чисельність робочих підп-

риємства: 
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4,32473,12498 облЧ ; приймаємо 3247 чол. 
6. Визначимо облікову чисельність керівників, спеціалістів 

та службовців: 
  5,51902,006,008,03247,, слспкерЧ ; приймаємо 520 чол. 

6. Визначимо облікову чисельність всього промислово-
виробничого персоналу підприємства: 

37675203247 ПВПЧ  чол. 
Приклад 2.4 

Облікова чисельність промислово-виробничого персоналу 
цеху синтезу аміаку становить 1000 працівників. У звітному році 
обсяг товарної продукції становив 54 млн. грн., працівниками це-
ху відпрацьовано 1830 тис. чол.–год. Визначити середньогодинну 
та середньорічну продуктивність у звітному році, та зміну показ-
ників продуктивності у порівнянні з минулим роком, якщо серед-
ньогодинна продуктивність у минулому році становила 25,1 грн., 
середньорічна – 51,5 грн.  

Рішення 
1. Визначимо середньогодинну продуктивність у звітному 

році за формулою (2.11): 
51,29

1830
54000

. годП  грн. /год. 
2. Визначимо середньорічну продуктивність у звітному ро-

ці за формулою (2.12): 
00,54

1000
54000

. річП  грн. /чол. 
3. Визначимо зміну середньогодинної продуктивності: 

6,17100
10,25

10,2551,29
. 


 годП  % 

4. Визначимо зміну середньорічної продуктивності: 
9,4100

50,51
50,5100,54

. 


 річП  % 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 2.1 
Чисельність працівників хімічного комбінату на 1.02.20__ р. 

становила 950 осіб. Зміна чисельності працівників протягом міся-
ця наведена в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2. Вихідні дані до вирішення задачі 2.1 
 

Дата Прийнято Звільнено 
5.02 8 - 
10.02 5 2 
12.02 8 3 
18.02 - 2 
25.02 12 - 
27.02 5 3 

Крім того відомо, що з числа звільнених 1 особа була звіль-
нена за порушення трудової дисципліни, 5 осіб за власним бажан-
ням. Визначити середньооблікову чисельність працівників за лю-
тий місяць, а також коефіцієнти обороту за прийомом та вибут-
тям, коефіцієнти плинності та стабільності персоналу на підпри-
ємстві. 

Задача 2.2 
На заводі по виробництву кисню та рідких газів плановий 

обсяг виготовлення кисню становить 9800 тис. м3/рік. Середньос-
пискова чисельність робітників – 1600 чоловік. Кількість виходів 
на 1-го робітника – 22 зміни/ місяць. Визначити змінну та річну 
продуктивність праці робітника; трудомісткість виготовлення 1 
м3 кисню. 

 
Задача 2.3 

На заводі біохімічних препаратів у звітному році виробле-
но продукції на 180 млн. грн. при чисельності робітників 2400 
особи. В плановому році передбачається збільшити обсяг проду-
кції на 8% при скороченні чисельності робітників на 25 чоловік. 
Розрахувати середньорічний рівень продуктивності праці в пла-
новому періоді та його зростання в порівнянні зі звітним. 

Задача 2.4 
Середньооблікова чисельність промислово-виробничого пе-

рсоналу ВАТ «Олексіївський завод хімічних реактивів» у базово-
му році становила 520 осіб, обсяг випуску продукції 45 млн. грн. У 
розрахунковому році обсяг продукції має становити 48,5 млн. грн., 
а продуктивність праці має підвищитися на 7%. Визначити рівень 
продуктивності праці у базовому та розрахунковому роках та чи-
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сельність промислово-виробничого персоналу в розрахунковому 
році. 

Задача 2.5 
На підставі даних таблиці 2.3 розрахуйте наступні показни-

ки стану та ефективності використання чисельності персоналу 
державного підприємства «Екоантілід»: 

- облікову чисельність на кінець року, середньооблікову чи-
сельність персоналу; 

- коефіцієнти обороту (за прийомом та вибуттям), плинності 
та стабільності персоналу; 

- середньорічну продуктивність праці одного працівника та 
трудомісткість виробництва продукції. 

Таблиця 2.3. Вихідні дані до вирішення задачі 2.5 
 

Показник Значення пока-
зника 

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.  76500 
Чисельність персоналу на початок року, осіб 1200 
Прийнято протягом року, осіб 58 
Звільнено протягом року, осіб,  20 

у т.ч. за власним бажанням  12 
за порушення трудової дисципліни 2 
у зв’язку із виходом на пенсію 6 

Відпрацьовано чоловіко-годин усіма праців-
никами, чол.-год. 2350232 

Задача 2.6 
Визначити загальну економію чисельності робітників та 

приріст продуктивності праці за рахунок скорочення понадпла-
нових простоїв, якщо у плановому періоді кожний робітник по-
винен був відпрацювати 230 днів. Через скорочення кількості не-
виходів фактично кількість відпрацьованих днів протягом року 
склала 235 днів. Чисельність промислово-виробничого персоналу 
становить 580 осіб, частка робітників складає 0,8. 

Задача 2.7 
Середньоблікова чисельність працюючих на підприємстві 

«Хімтек» становить 850 осіб. Планується, що протягом року при-
ріст чисельності працюючих становитиме 60 осіб. При цьому об-
сяг виробництва продукції зросте зі 180 млн. грн. до 200 млн. грн. 
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Визначити приріст обсягу виробництва продукції, який буде до-
сягнуто унаслідок приросту продуктивності праці. 

Задача 2.8 
У минулому році обсяг виробництва аміачної селітри на 

підприємстві «Азот» становив 453,6 млн. грн., середньооблікова 
чисельність робітників становила 210 осіб. Середня тривалість 
робочого дня 7,9 годин, кількість фактично відпрацьованих днів 
219. У звітному році підприємство виробило аміачної селітри на 
465,0 млн. грн., середньооблікова чисельність робітників стано-
вила 187 осіб, середня тривалість робочого дня 7,8 годин, кіль-
кість фактично відпрацьованих днів 220. Визначити зміну проду-
ктивності праці: а) за годину; б) за день; в) за рік. 

Задача 2.9 
Визначити приріст продуктивності праці на підприємстві 

«Хімтек», якщо унаслідок впровадження заходів по удосконален-
ню організації виробництва чисельність вивільнених працівників, 
що зайняти у процесі виробництва синтетичного каучуку, стано-
вить 12 осіб, хімічного волокна – 9 осіб. Чисельність працюючих 
до впровадження заходів становила 280 осіб.  

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Промислово-виробничий персонал підприємства – це: 
А сукупність всіх постійних працівників підприємства 
Б працівники основних, допоміжних та обслуговуючих вироб-

ництв 
В працівники основних, допоміжних та обслуговуючих вироб-

ництв, науково-дослідних, управлінських підрозділів і лаборато-
рій, складів, охорони, зайнятих основною діяльністю 

Г всі відповіді характеризують категорію промислово-
виробничого персоналу 

2. Визначте, які працівники відносяться до непромислового пер-
соналу? 
А робітники підсобного господарства 
Б працівники дитсадків і ясел 
В інженерно-технічні працівники заводоуправління 
Г прибиральниці їдальні 
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3. Трудові ресурси — це: 
А сукупність постійних і тимчасових працівників, які отримали 

необхідну професійну підготовку 
Б люди, які вже працюють або будуть залучені до праці в майбут-

ньому 
В промислово-виробничий персонал 
Г явочна чисельність працівників 
 
4. Персонал підприємства поділяється на промислово-
виробничий і непромисловий за такими ознаками: 
А характером участі у виробничій діяльності 
Б характером виконуваних функцій 
В складністю виконуваних робіт 
Г віковим і професійним складом 
 
5. Працівник підприємства, який готує і оформлює документацію, 
належить до категорії: 
А керівник 
Б спеціаліст 
В службовець 
Г робітник 
 
6. Структура персоналу — це питома вага: 
А промислово-виробничого персоналу 
Б окремих категорій працівників 
В працівників певного рівня кваліфікації 
Г певної групи професій 
 

7. Показник рівня дисципліни — це: 
А кількість звільнених за прогули та інші порушення 
Б відношення кількості звільнених з усіх причин до середньооблі-

кової чисельності 
В відношення неявок на роботу до середньооблікової чисельності 

працюючих 
Г кількість доган та інших адміністративних стягнень до поруш-

ників дисципліни за певний період 
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8. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних 
спеціальних знань і практичних навичок, називається: 
А категорією 
Б кваліфікацією 
В спеціальністю 
Г професією 
 
9. Дайте визначення кваліфікації: 
А вид трудової діяльності, здійснення якої потребує комплексу 

спеціальних знань та практичних навичок 
Б вузький різновид трудової діяльності 
В сукупність спеціальних знань та практичних навичок, які обумо-

влюють виконання завдань різної складності 
Г рівень професійної майстерності 

 
10. Продуктивність праці характеризується: 
А обсягом випущеної продукції 
Б обсягом випущеної за одиницю часу продукції розрахунку на од-

ного працюючого 
В обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюю-

чого 
Г кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу 
 
12. Обсяг випущеної продукції у звітному році становить 5200 
тис. грн., середньоспискова чисельність промислово-виробничого 
персоналу 65 осіб. Якщо у плановому періоді обсяг випущеної 
продукції збільшиться на 15%, а чисельність ПВП скоротиться на 
2%, тоді продуктивність праці на підприємстві зросте на: 
А 21,1% 
Б 2,0% 
В 15,0% 
Г 17,4% 
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ТЕМА 3. ПРОДУКЦІЯ 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 
 

Продукція  - матеріально-речовинний результат діяль-
ності підприємства. Обсяг продукції може 
бути виражений у натуральному та вартіс-
ному виді. 
Натуральні одиниці виміру залежать від 
характеристик продукції (наприклад, т, мЗ, 
л, у хімічному виробництві вони можуть 
бути перерахованими на вміст корисних 
речовин). Вартісними показниками виміру 
обсягів виробництва є: валова, товарна, ре-
алізована, чиста та нормативно-чиста про-
дукція.  

Валовий  оборот     - це сукупна вартість усіх видів виробленої 
продукції незалежно від того, використана 
вона на внутрішні виробничі потреби або 
реалізована споживачам, а також вартість 
робіт промислового характеру і послуг, 
наданих споживачам і власним цехам. 

Валова продукція  А) вартість готової продукції; 
Б) вартість напівфабрикатів власного ви-
робництва, призначених для реалізації на 
сторону; 
В) вартість продукції підсобних і допомі-
жних цехів,  в тому числі  електроенергія, 
пара і вода, вироблені на підприємстві і 
призначені для реалізації на сторону; 
Г) вартість тари власного виготовлення, 
якщо у відпускній ціні не врахована її вар-
тість 
Д) зміну за звітний період залишків напів-
фабрикатів власного виробництва. 

Внутрішньо-заводський 1) Вартість переробки на підприємстві  
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виробничий оборот  напівфабрикатів власного виробництва; 
2) вартість електроенергії, пари, води, 
стислого повітря і холоду власного вироб-
ництва для технологічних цілей, вентиля-
ції, освітлення і опалення цехів, заводсь-
ких складів будівель, заводоуправління 
тощо; 
3) вартість використовуваних для вироб-
ничих потреб інструментів, запчастин, до-
поміжних матеріалів власного виготовлен-
ня; 
4) вартість матеріалів власного виробни-
цтва, витрачених під час поточних ремон-
тів і під час обслуговування обладнання; 
5) вартість тари власного виготовлення, 
якщо вона включена до оптових цін на 
продукцію. 

Товарна продукція  - частина виготовленої підприємством і 
призначеної для реалізації споживачам 
продукції. На відміну від валової товарна 
продукція не охоплює зміни залишків не-
завершеного виробництва, а також напів-
фабрикатів власного виробництва, призна-
чених для використання в цехах для виро-
бничого споживання.  

Реалізована продукція  - включає вартість відвантаженої продук-
ції, яка сплачена споживачами.  

Чиста продукція  - вартість товарної продукції за відраху-
ванням вартості сировини та матеріалів. 

Нормативні чиста про-
дукція  

- вартість товарної продукції за відраху-
ванням вартості сировини, матеріалів, 
амортизації. 

Ціна  - це грошове вираження вартості товару. 
Ціна виконує наступні функції: облікову, 
розподільчу, стимулюючу, регулюючу. 
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Облікова функція ціни  - функція, що відбиває суспільне необхідні 
витрати праці на випуск і реалізацію про-
дукції.  

Розподільча функція ці-
ни  

- функція, яка виражається в тому, що 
держава через ціноутворення перерозподі-
ляє національний дохід між галузями еко-
номіки, державним і недержавним секто-
рами, окремими регіонами, соціальними 
групами населення.  

Стимулююча функція 
ціни  

- функція, яка виявляється в тому, що ціна 
за певних умов може стимулювати певні 
бажані процеси на підприємстві: приско-
рення НТП, поліпшення якості продукції, 
збільшення обсягів випуску продукції і 
попиту на неї тощо. 

Регулююча функція ціни - функція, яка передбачає врегулювання 
пропорцій окремих виробництв, забезпе-
чує збалансованість між виробництвом і 
споживанням, попитом і пропозицією. У 
цьому разі ціна відіграє роль індикатора 
диспропорцій у сферах виробництва і обі-
гу, дає змогу досягти відповідності попиту 
й пропозиції. 

Ціноутворення  - це процес встановлення ціни на конкрет-
ний товар, який включає наступні етапи: 
визначення мети ціноутворення, визначен-
ня попиту на товар; оцінка витрат вироб-
ництва, аналіз цін і товарів конкурентів, 
вибір методу ціноутворення.  

Якість продукції - відображає сукупність властивостей про-
дукції, що зумовлюють ступінь її здатності 
задовольняти потреби споживачів відпові-
дно до свого призначення  

Конкурентоспроможність - спроможність продукції бути проданою 
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продукції на ринку в умовах широкої пропозиції до 
інших конкуруючих товаровиробників 

Показники якості проду-
кції  

- кількісна характеристика однієї або кіль-
кох властивостей продукції, які складають 
її якість, що розглядається стосовно до пе-
вних умов її створення або споживання 

Виробничо-технологічні 
показники продукції  

- характеризують продукцію як об’єкт ви-
робництва в умовах промислового підпри-
ємства 

Експлуатаційні показни-
ки продукції  

- характеризують продукцію як об’єкт 
споживання і відображають властивості, 
які пов’язані із задоволенням потреб спо-
живача 

Економічні показники - відображають капіталовкладення у виро-
бництво й експлуатацію продукції, еконо-
мічну ефективність 

ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

Обсяг валової продукції ( ВП ):  
ВнОВОВП  ,                                              (3.1) 

де ВО - запланований обсяг валового обороту, грн.; 
     ВнО - внутрішній оборот підприємства, грн. 
Обсяг товарної продукції (ТП ): 

НФВПТП  ,                                          (3.2) 
де НФ  - зміна залишків напівфабрикатів на складі, грн.  
Обсяг реалізованої продукції ( РП ): 

 пк НРНРТПРП  ,                                            (3.3) 
де кп НРНР ,  - залишки нереалізованої продукції на складі на 

початок та на кінець планового періоду відповідно, грн.; 
Обсяг чистої продукції (ЧП ): 

матВТПЧП  ,                                         (3.4) 
де матВ - вартість матеріальних витрат, грн. 
Коефіцієнт рівня якості ( яК ): 

  221

2211

ЦВПВП
ЦВПЦВПК я 


 ,                                     (3.5) 
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де 21, ВПВП  - випуск продукції нижчого і вищого рівня якос-
ті відповідно; 

       21, ЦЦ  - ціна одиниці продукції відповідного рівня яко-
сті, грн./од. 

Середньозважена ціна 




n

i
ii ЦЦ

1
 ,                                                (3.6) 

де i  - питома вага продукції і-го ґатунку, частка од.; 
iЦ  - ціна одиниці продукції і-го ґатунку, грн./од. 

Річний економічний ефект від виробництва продукції 
підвищеної якості ( рЕ ): 

  р
I

Н
I

р ВКЕПЕ   ,                                    (3.7) 
де IП  - приріст прибутку від реалізації продукції підвище-

ної якості, грн./т; 
     IК - питомі додаткові капітальні вкладення, пов’язанні з 

виробництвом продукції підвищеної якості, грн./т;  
     НЕ  - коефіцієнт прибутковості капіталовкладень 

( НЕ =0,15); 
    рВ - річний обсяг виробництва продукції підвищеної яко-

сті, т. 
Термін окупності додаткових капіталовкладень з метою 

поліпшення якості продукції ( окТ ): 

р

р
I

ок Е
ВК

Т


 .                                             (3.8) 

Інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності про-
дукції ( К ): 

еп

тп

І
ІК  ,                                              (3.9) 

де тпІ , епІ  – індекси за технічним та економічним парамет-
ром відповідно. 

Індекс технічних параметрів: 

і

п

і
тп
о

тп
і

тп а
q
qІ 

1
,                                            (3.10) 

де тп
іq , тп

оq – технологічні параметри проектної продукції та 
базового підприємства відповідно; 
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       іа – ваговий коефіцієнт значимості і–го параметру у за-
гальній сумі параметрів, ( 1 iа ). 

Індекс економічних параметрів: 

о
еп Ц

ЦІ  ,                                                  (3.11) 

де Ц , оЦ – ціна проектної продукції та базового підприємст-
ва відповідно, грн. 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 3.1 
Валовий оборот підприємства «Хімпром» у плановому пе-

ріоді складає 1400 млн. грн. Внутрішній оборот підприємства 
складає 1290 млн. грн., розмір залишків напівфабрикатів на скла-
ді на кінець планового періоду збільшиться на 1020 млн. грн. За-
лишки нереалізованої продукції на складі на початок планового 
періоду складуть 2160 млн. грн., на кінець періоду – 800 млн. грн. 
Визначити обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої проду-
кції, якщо вартість матеріальних витрат складає 55% товарної 
продукції. 

Рішення 
1. Розмір валової продукції визначимо за формулою (3.1): 

12710129014000 ВП  млн. грн.  
2. Обсяг товарної продукції визначимо за формулою (3.2): 

11690102012710 ТП млн. грн.  
3. Обсяг реалізованої продукції визначимо за формулою 

(3.3): 
13050800216011690 РП  млн. грн. 

4. Обсяг чистої продукції визначимо за формулою (3.4): 
5,5260

100
551169011690 ЧП млн. грн. 

Приклад 3.2 
Виробниче об’єднання «Екохімтехнологія» планує підви-

щити якість мінеральних добрив. Прибуток від реалізації 1 т ка-
лійних добрив – 120 грн. замість 70 грн. у базовому виробництві. 
Питомі додаткові капітальні вкладення, пов’язані з підвищенням 
якості мінеральних добрив, дорівнюють 90 грн. Обчислити річ-
ний економічний ефект від виробництва продукції підвищеної 
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якості, враховуючи, що річний обсяг калійних добрив 200 тис. 
тон. За результатами розрахунків сформулювати загальний ви-
сновок про доцільність такого заходу. 

 
Рішення 

1. Визначимо приріст прибутку на 1 т від підвищення якості 
: 

5070120  бн
I ППП грн.  

2. Визначимо річний економічний ефект від підвищення 
якості продукції за формулою (3.7): 

  73002009015,050 рЕ  тис. грн./ рік 
3. Визначимо термін окупності додаткових капіталовкла-

день, спрямованих на  поліпшення якості продукції за формулою 
(3.8): 

5,2
7300

20090



окТ років.  

Висновок: річний економічний ефект від виробництва міне-
ральних добрив підвищеної якості становитиме 7300 тис. грн./ рік. 
Оскільки термін окупності менший, ніж нормативна величина (6,7 
років), то впровадження заходів є доцільним. 

Приклад 3.3 
Розроблені проектні заходи дозволять уможливити переве-

дення сульфату амонію з 1 ґатунку (базовий варіант) у вищий ґа-
тунок (проектний варіант). Згідно з прейскурантом ціна 1 тони 
сульфату амонію 1 ґатунку становить 850,00 грн./т, 1 тони вищо-
го ґатунку – 872,10 грн./т. 

Розрахувати коефіцієнт конкурентоспроможності сульфату 
амонію. Вихідні дані наведені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. Якісна характеристика сульфату амонію 
 

Показники Перший ґа-
тунок 

Вищий ґату-
нок 

Ваговий ко-
ефіцієнт 

Вміст азоту, % 20,8 21 0,3 
Вільна сірчана кислота, % 0,05 0,025 0,3 
Волога, % 0,3 0,2 0,2 
Фракція більш 0,25 мм, % 70 85 0,2 
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Рішення 
1. Визначимо індекс технічних параметрів за формулою 

(3.10): 
44,12,0

70
852,0

2,0
3,03,0

025,0
05,03,0

8,20
21

тпІ  

2. Визначимо індекс економічних параметрів за формулою 
(3.11): 

026,1
0,850
1,872
епІ  

3. Визначимо коефіцієнт конкурентоспроможності сульфа-
ту амонію за формулою (3.9): 

403,1
026,1
44,1

К . 

Висновок: розрахункове значення коефіцієнту конкуренто-
спроможності перевищує одиницю, що доводить доцільність 
проектних заходів. 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 3.1 
Річний обсяг випуску продукції цеху рідкого хлору та со-

ляної кислоти у натуральному виразі по рідкому хлору – 8 тис. т, 
каустику – 40 тис. т, соляній кислоті – 2,5 тис. т. Оптова ціна за 1 
т рідкого хлору – 4100 грн., каустику – 3500 грн., соляної кислоти 
– 2500 грн. Залишки готової продукції на початок планованого 
року 2560 тис. грн., готова продукція, відвантажена споживачеві, 
але не оплачена їм у даному періоді, коштує 1700 тис. грн., зали-
шки нереалізованої продукції на кінець року склали 1800 тис. 
грн. Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі. 

Задача 3.2 
Визначити обсяг валової і товарної продукції виробничого 

підприємства «Біосинтез», якщо основними цехами виготовлено 
продукції на 980 тис. грн., у тому числі на внутрішньовиробничі 
потреби витрачено продукції на 90 тис. грн.; допоміжними цеха-
ми для реалізації вироблено продукції на 100 тис. грн.; ремонтні 
роботи – 55 тис. грн.; послуги, зроблені своєму непромисловому 
господарству – 10 тис. грн. Залишок незавершеного виробництва 
дорівнює на початок року 70 тис. грн., на кінець року – 60 тис. 
грн.  
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Задача 3.3 
Розрахувати відсоток виконання плану по товарній та реа-

лізованій продукції за рік за даними таблиці 3.1. 
Таблиця 3.1. Вихідні дані до вирішення задачі 3.3 

тис. грн.  
Показники План Факт 

1. Річний обсяг випуску продукції 2800 2950 
2. Напівфабрикати власного виробництва для реалі-
зації на сторону 

620 600 

3. Послуги промислового характеру іншим підпри-
ємствам 

980 1020 

4. Готова продукція на складі підприємства: 
на початок року; 
на кінець року 

 
40 
30 

 
80 
65 

5. Кошти, отримані за відвантажену продукцію у ба-
зовому році 

85 50 

6. Собівартість продукції відвантаженої, але неопла-
ченої на кінець року 

50 110 

Задача 3.4 
Виробничим підприємством «Дніпрошина» заплановано 

виготовити в плановому році 180 тис. шин для сільгосптехніки, у 
тому числі вищого ґатунку 85% загальної кількості. Ціна однієї 
шини першого ґатунку 3700 грн., а до ціни вищого ґатунку вста-
новлена надбавка в розмірі 20% ціни 1-го ґатунку. Визначити се-
редньозважену ціну в плановому році; коефіцієнт рівня якості 
продукції підприємства в плановому році та його зміну у порів-
нянні зі звітним роком, якщо у звітному році він становить 0,91.  

Задача 3.5 
Обчислити річний економічний ефект від виробництва по-

ліхлорвінілової продукції побутового призначення підвищеної 
якості. Відомо, що підприємством «Хлорвініл» щороку випуска-
тиметься 1500 тис. одиниць продукції підвищеної якості. Прибу-
ток від реалізації одиниці цієї продукції становитиме 3,4 грн. за-
мість 2,1 грн. до підвищення якості. Додаткові капіталовкладення 
на реалізацію заходу з підвищення якості продукції дорівнюють 5 
млн. грн. Встановити доцільність проектного заходу.  

Задача 3.6 
Річний обсяг випуску лакофарбової продукції по підприємс-

тву «Сміла» наведено в таблиці 3.2. Оцінити зміну якості продук-
ції за показником «середньозваженої ціни». 
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Таблиця 3.2. Вихідні дані до вирішення задачі 3.6 

Ґатунок Кількість виробів, од. Ціна за одиницю, грн. за планом фактично 
І 80000 87000 46,00 
ІІ 24000 23000 38,60 

Задача 3.7 
Підсумки роботи підприємств «Біотоніка», «Біолайф» та 

«Біолік» об’єднання «Біотехнологія» характеризуються даними 
таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. Вихідні дані до вирішення задачі 3.7 

Показники 
Всього, тис. од. У т.ч. за ґатунками 

1 
«Біотоніка» 

2 
«Біолайф» 

3 
«Біолік»  

І ІІ 
1 2 3 1 2 3 

План випу-
ску продук-
ції, т 

20 25 17 12 15 9 8 10 8 

Фактичний 
випуск, т 25 24 17 20 16 14 5 8 3 

Ціна,  
грн. / т - - - 1600 1550 1600 1500 1430 1500 

Визначити: 1) середньозважену ціну по підприємствах за 
планом і фактично; 2) середній коефіцієнт рівня якості продукції 
по об’єднанню за планом і фактично. 

 
Задача 3.9 

За даними, наведеними в таблиці 3.5, визначити рівень 
конкурентоспроможності карбаміду марки Б. 

Таблиця 3.5. Вихідні дані до вирішення задачі 3.9 
 

Найменування параметру Вищий ґа-
тунок 

Перший 
ґатунок 

Ваговий кое-
фіцієнт 

Технічні параметри     
Масова частка, %    

 азоту в перерахунку на суху ре-
човину, не менше 46,3 46,2 0,2 

 біурету, не більше 1,4 1,4 0,1 
Води, не більше при випробуваннях    
           методом висушування 0,3 0,3 0,1 
Масова частка гранул, %, розміром, мм:    

 1-4, не менше 94 94 0,2 
 2-4, не менше 70 50 0,1 
 1, не більше 3 5 0,1 
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Статична міцність гранул, Н/гранулу, не 
менше  7 5 0,1 

Розсипчастість, % 100 100 0,1 
Економічні параметри     

Ціна, грн./т 2410 2340  
Задача 3.8 

Визначити рівень конкурентоспроможності продукції хімі-
чного виробництва (кислоти азотної неконцентрованої) за дани-
ми, наведеними в таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4. Вихідні дані до вирішення задачі 3.8 
Показники Перший ґатунок 

(базовий варіант)  
Вищий ґатунок 

(проектний варіант) 
Ваговий кое-

фіцієнт 
Вміст азотної кислоти, 
%, не менше 56,0 57,0 0,6 

Вміст оксидів азоту, %, 
не більше (у перерахунку 
на N2O4)  

0,07 0,1 0,2 

Вміст залишку після 
прокалювання, %, не бі-
льше  

0,02 0,004 0,2 

Згідно з прейскурантом ціна 1 тони кислоти азотної некон-
центрованої 1 ґатунку становить 280,00 грн./т, 1 тони вищого ґа-
тунку – 345,00 грн./т. 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Які з наведених нижче показників не відносяться до вартісних 
показників виробничої програми підприємства? 
А товарна продукція 
Б реалізована продукція 
В витрати на 1 грн. товарної продукції 
Г валова продукція 
 
2. Загальну вартість усіх видів готової продукції, напівфабрика-
тів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для про-
дажу або реалізації різним споживачам називають: 
А товарною продукцією 
Б валовою продукцією 
В реалізованою продукцією 
Г чистою продукцією 
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3. Що з наведеного переліку відповідає визначенню валового 
обороту? 
А вартість готових виробів і напівфабрикатів (виготовлених як з 

власної сировини, так і з матеріалів замовників) з урахуванням 
встановлених на них виробничих цін, до якої також входить вар-
тість робіт промислового характеру, але вираховується вартість 
продукції власного виробництва, яка йде на промислово-
виробничі потреби всередині конкретного підприємства 

Б продукція, призначена для відпуску споживачам 
В вартість всіх відвантажених матеріалів, які були оплачені спо-

живачами 
Г сукупна вартість валового випуску всіх видів продукції незалеж-

но від того, використовуються вони в переробці на тому ж підп-
риємстві чи призначені для відпуску споживачам, а також вар-
тість робіт промислового характеру і послуг, наданих спожива-
чам і власним цехам 

4. Які елементи включаються до вартості товарної продукції під-
приємства? 
А готова продукція, включаючи вироби широкого вжитку (вигото-

влені як з повноцінної сировини, так і з відходів), призначена 
для відпуску споживачам, а також для різних невиробничих пот-
реб підприємства 

Б продукція підсобних і допоміжних цехів, в тому числі електрое-
нергія, пара і вода, вироблені на конкретному підприємстві, при-
значені для відпуску споживачам, а також для різних невироб-
ничих потреб підприємства 

В продукція промислового характеру, виконувана на замовлення 
споживача 

Г всі вказані елементи включають у вартість товарної продукції 
підприємства 

 
5. Документи, що регулюють діяльність кожного виробничого 
процесу; складові одиниці, норми, вимоги і методи в сфері роз-
робки й організації виробництва виробів; технологічні процеси, 
норми і вимоги до них; обмеження за застосовуваною номенкла-
турою матеріалів, деталей; форми і методи управління є... 
А стандартами 
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Б сертифікатами якості 
В ліцензіями 
Г патентами 
 
6. Який метод оцінки конкурентоспроможності заснований на 
використанні одиничних параметрів аналізованої продукції і бази 
порівняння, їх зіставленні; він дає можливість лише констатувати 
факт конкурентоспроможності аналізованої продукції чи наявно-
сті в неї недоліків у порівнянні з товаром-аналогом, проте не вра-
ховує вплив на переваги споживача при виборі товару вагомості 
кожного параметра? 
А комплексний метод  
Б диференціальний метод  
В коефіцієнтний метод  
Г експертний метод  
 
7. До методів вимірювання і поточного контролю показників сис-
теми якості відносять: 
А вивчення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін 
Б проведення внутрішніх аудитів та самооцінювання 
В вимірювання фінансових показників   
Г всі відповіді вірні 
 
8. Яка група показників відображає рівень економічних вимог 
виробництва продукції і придбання її споживачем? 
А термін безаварійної роботи 
Б коефіцієнт патентної чистоти 
В оригінальність форми 
Г рівень експлуатаційних витрат 
 
9. Сертифікат продукції – це документ, який : 
А засвідчує рівень якості продукції 
Б засвідчує право власності на продукцію 
В є необхідним для реалізації продукції на міжнародних ринках 
Г підтверджує рівень конкурентоспроможності продукції 
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10. До факторів, що впливають на якість продукції відносять:  
А технічні та організаційні 
Б економічні 
В суб’єктивні 
Г всі відповіді вірні 

 
 

ТЕМА 4. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 
 

Операційні витра-
ти 

Витрати, що зумовлюються основним видом дія-
льності підприємства (виробництвом продукції, 
наданням послуг, виконанням робіт), або такі, що 
забезпечують її здійснення, називаються опера-
ційними. 

Витрати, пов'язані 
з інвестиційною 
діяльністю 

- витрати, які підприємство здійснює при довго-
терміновому вкладанні капіталу з метою отри-
мання прибутку (капітальне будівництво, розши-
рення та розвиток виробництва, придбання цін-
них паперів тощо). 

Витрати, пов'язані 
з фінансовою дія-
льністю 

- витрати, які, підприємство здійснює в разі спла-
ти відсотків за отримані від інших юридичних і 
фізичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів 
та позик, при первинному розміщенні на ринку 
цінних паперів акцій, облігацій власної емісії то-
що. 

Адміністративні 
витрати  

- це витрати на утримання адміністративно-
управлінського персоналу, основних засобів за-
гальногосподарського призначення (орендні пла-
тежі, податки, амортизація, страхування, поточ-
ний ремонт), комунальні послуги, охорону тощо, 
на зв'язок та інші витрати загальногосподарсько-
го призначення. 

Витрати на збут  - це витрати, пов'язані з реалізацією продукції 
(товарів): на пакувальні матеріали і ремонт тари; 
оплату праці й комісійні продавцям, торговим 
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агентам, працівникам відділу збуту і складів, во-
діям тощо; рекламу і дослідження ринку; інші, 
пов'язані зі збутом (відрядження, транспортуван-
ня продукції підприємства покупцям, страхуван-
ня доставки тощо). 

Інші операційні 
витрати  

- це витрати, що охоплюють собівартість реалізо-
ваних виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) 
борги дебіторів (боржників) підприємства; втра-
ти від знецінення запасів; інші витрати, що вини-
кають під час операційної діяльності підприємст-
ва, крім тих, що входять у собівартість реалізова-
ної продукції (товарів, робіт, послуг). 

Витрати на проду-
кцію  

- витрати, які безпосередньо пов'язані з виробни-
цтвом продукції: це витрачені сировина і матері-
али, заробітна плата з нарахуваннями на неї, амо-
ртизація виробничого обладнання. 

Витрати періоду  - витрати, які безпосередньо не стосуються виро-
бництва і розглядаються як витрати періоду, в 
якому їх було здійснено. Це витрати на управлін-
ня, маркетинг, дослідження ринку тощо, тобто 
всі операційні витрати, крім витрат на виробниц-
тво.  

Прямі витрати  - витрати, які безпосередньо пов'язані з виготов-
ленням певного виду продукції і можуть бути 
прямо віднесені на одиницю продукції. Якщо на 
підприємстві виробляється один вид продукції, 
то всі витрати на її виробництво є прямими.  

Непрямі витрати  - витрати, які неможливо прямо віднести до ви-
робництва якогось одного виду продукції.  

Основні витрати  - це сукупність прямих витрат на виробництво 
продукції. Розрізняють прямі матеріальні витра-
ти, на оплату праці та інші. До прямих матеріа-
льних витрат належать вартість витрачених мате-
ріалів, які стали частиною готової продукції і 
можуть бути прямо віднесені до певного виробу. 
Прямі витрати на оплату праці включають заро-
бітну плату робітників, які безпосередньо виго-
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товляють продукцію. Витрати на оплату праці 
інших категорій працівників, які забезпечують 
або обслуговують виробничий процес, належать 
до виробничих накладних витрат. 
Інші прямі витрати — це ті, що не належать до 
прямих матеріальних витрат і прямих витрат на 
оплату праці.  

Виробничі накла-
дні  

-  витрати, пов'язані з процесом виробництва, які 
не можуть бути віднесені прямо до певного виду 
виробу.  

Релевантні витра-
ти  

- витрати, які можуть зменшитися внаслідок при-
йняття певних рішень 

Нерелевантні ви-
трати  

- витрати, які не залежать від прийняття того чи 
іншого рішення. 

Одноелементні 
витрати  

- витрати, які мають єдиний економічний зміст і є 
первинними.  

Комплексні витра-
ти  

- витрати різнорідні за складом і охоплюють кі-
лька одноелементних витрат.  

Постійні витрати  - витрати, які не залежать від обсягу виготовленої 
продукції, а змінюються лише з часом.  

Змінні витрати  - витрати, які змінюються зі зміною обсягу виро-
бництва продукції 

Маргінальні ви-
трати  

- витрати на виробництво однієї додаткової оди-
ниці продукції 

Середні витрати  - середні витрати, що припадають на виготовлен-
ня однієї продукції. 

Контрольовані ви-
трати 

- витрати, які керівництво підприємства може 
безпосередньо контролювати або на які може 
суттєво впливати: ступінь корисного викорис-
тання матеріалів, робочого часу та ін. 

Неконтрольовані 
витрати  

- витрати, які підприємство не може контролюва-
ти або суттєво на них впливати. Наприклад, це 
витрати, спричинені дією руху ринкових цін на 
сировину, тарифів на енергію тощо. 

Собівартість про-
дукції  

- це вираження у грошовій формі поточних ви-
трат підприємства на підготовку виробництва 
продукції, її виготовлення і збут.  
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Нормативна собі-
вартість продукції 

- собівартість, що формується з витрат на вироб-
ництво і реалізацію продукції, які визначають за 
діючими нормами витрат ресурсів. 

Планова собівар-
тість продукції  

 - собівартість, що визначається перед початком 
планового періоду за прогресивними нормами 
витрат ресурсів і діючих цін на ресурси в момент 
складання плану.  

Фактична собівар-
тість продукції  

- собівартість, яка відбиває фактичні витрати пі-
дприємства на виробництво і реалізацію продук-
ції за даними бухгалтерської обліку. Вона може 
бути нижчою від планової собівартості або пере-
вищувати її. 

Кошторисна собі-
вартість продукції  

- собівартість, яка відбиває витрати підприємства 
на виріб або замовлення, які виконуються в оди-
ничному (індивідуальному) виробництві або в 
разовому порядку. 

Цехова собівар-
тість продукції  

- собівартість, що включає всі прямі поточні ви-
трати, пов'язані з виробництвом продукції в ме-
жах цеху підприємства (сировина, заробітна пла-
та основних працівників, нарахування на заробі-
тну плату основних працівників, амортизація об-
ладнання цеху). 

Виробнича собіва-
ртість продукції  

- собівартість, яка охоплює витрати на виробниц-
тво продукції в межах підприємства, тобто як 
прямі, так і накладні виробничі витрати (витрати 
на енергію, спожиту в технологічних цілях, на 
утримання і експлуатацію обладнання, амортиза-
цію будівлі виробничого корпусу та ін.). 

Повна собівартість 
продукції підпри-
ємства  

- це сукупність витрат, що становлять виробничу 
собівартість, і позавиробничих витрат підприєм-
ства (адміністративних, на збут та інших). 

Калькулювання  
собівартості про-
дукції.  

 - процес обчислення собівартості одиниці про-
дукції, який передбачає встановлення об'єкта ка-
лькуляції, вибір калькуляційних одиниць, визна-
чення калькуляційних статей витрат. 
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ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 
Витрати на 1 грн. товарної продукції ( 1В ): 

ТП
СВ 1 ,                                               (4.1) 

де С  - собівартість товарної продукції, грн.; 
    ТП  - обсяг товарної продукції, грн.  
Ставка розподілу накладних витрат ( ..внК ): 

Б
ВК н

вн
.

..  ,                                          (4.2) 

де .нВ - загальна сума накладних витрат, грн.; 
      Б  - загальна величина базового показника (т, од., год.) 
Сума накладних витрат, що припадає на певний вид 

продукції ( iнВ . ): 
... внiiн КБВ  ,                                        (4.3) 

де .iБ  - величина базового показника, для і-го виду продук-
ції,  

(  ББі ). 
Умовно-змінні витрати, що припадають на одиницю 

продукції ( 1
змВ ): 

 
ВП
ВВ зм

зм 1 ,                                              (4.4) 

де змВ  - умовно-змінні витрати на загальний обсяг виробни-
цтва, грн.; 

    ВП  - обсяг виробництва, т. 
Повні витрати ( повнВ ): 

ВПВВВ зм
заг
постповн  1 ,                                     (4.5) 

де заг
постВ  - постійні витрати на загальний обсяг виробництва, 

грн.; 
    I

змВ  - змінні витрати на одиницю продукції, грн. 
Дохід ( Д ): 

ВПЦД  1  ,                                             (4.6) 
де 1Ц  - ціна одиниці продукції, грн./т 
Критичний обсяг виробництва (беззбитковий обсяг ви-

робництва або крапка беззбитковості) ( крВП ):  

       11
зм

заг
пост

кр ВЦ
В

ВП


 .                                     (4.7) 
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Запас безпеки виробництва ( бК ): 

100



ВП

ВПВП
К кр

б ,                                 (4.8) 

Витрати по статті «Сировина та матеріали» ( мВ ):  





п

і
івідхівідх

п

і
мімім ЦНЦНВ

1
..

1
,                            (4.9) 

де n  - кількість видів сировини (матеріалів), які використо-
вують для виробництва одиниці продукції; 

     міН  - норма витрат і-го виду сировини (матеріалів) на 
виробництво одиниці продукції, натур. од.; 

     міЦ  - ціна придбання і-го виду сировини (матеріалів), 
грн./од.; 

    івідхН .  - витрати і-го виду сировини (матеріалів), що згідно 
з технологією виробництва йде у відходи, натур, од.; 

    івідхЦ .  - ціна можливої реалізації відходів і-го виду сиро-
вини (матеріалів), грн. 

Витрати по статті «Паливо та енергія на технологічні 
цілі» ( .енВ ):  





п

і
іеніенен ЦНВ

1
... ,                                      (4.10) 

де n  - кількість видів палива, енергії, які використовують 
для виробництва одиниці продукції; 

     іенН .  - норма витрат і-го виду палива, енергії на виробни-
цтво одиниці продукції, натур. од.; 

     іенЦ .  - ціна (тариф) на використання і-го виду палива, 
енергії, грн./од. 

Витрати по статті «Основна заробітна плата» ( озпВ ):  

ВП
ФОЗП

В р
озп  ,                                          (4.11) 

де рФОЗП - фонд основної заробітної плати основних робіт-
ників, грн.  

Витрати по статті «Додаткова заробітна плата» ( дзпВ ): 

ВП
ФДЗП

В р
дзп  ,                                          (4.12) 

де рФДЗП  - фонд додаткової заробітної плати основних ро-
бітників, грн.  
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Розмір відрахувань на соціальні заходи ( відрВ ): 
  соцдзпозпвідр ВВВ  ,                                     (4.13) 

де соц  - встановлена норма відрахувань, частках одиниці. 
Амортизаційні відрахування на одиницю продукції 

( АВ ):  

ВП
АВА  ,                                             (4.14) 

де А  - загальна сума амортизаційних відрахувань, від вар-
тості основного технологічного обладнання, грн.  

Розмір витрат на одиницю продукції за комплексними 
статтями («Витрати на утримання й експлуатацію устатку-
вання», «Загальновиробничі витрати», «Загальногосподарсь-
кі витрати» та «Інші витрати») ( загВ ): 

ВП
ВКВзаг  ,                                                (4.15) 

де ВК  – загальна сума комплексних витрат, визначена за 
відповідним кошторисом, грн. 

Факторний аналіз собівартості продукції (метод прямо-
го розрахунку): 

- вплив організаційно-технічних факторів ( .. техоргС  ): 
  101.. ВПССС техорг   ,                                (4.16) 

де 10 , СС  - витрати на одиницю продукції до і після впрова-
дження заходу, грн.; 

     1ВП  - обсяг виробництва даної продукції після впрова-
дження заходу в плановому періоді, грн.  

- вплив зміни обсягу виробництва продукції ( .. пуС  ): 

 АС
К

АС
С базпу

в

базпу
пу 


 


 1...

...
.. ,                     (4.17) 

де ... базпуС  – абсолютна сума витрат у базовому періоді, грн.; 
     А – частка умовно-постійних витрат у собівартості; 
    Кв – коефіцієнт зміни виробництва у плановому періоді. 
- коефіцієнт зміни виробництва (Кв) : 

0

1

ВП
ВПКв  ,                                                 (4.18) 

- вплив зниження норм витрат матеріалів ( мЕ ): 
  110 ВПЦННЕ мммм  ,                           (4.19) 
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де 10 , мм НН  - норма витрат матеріалів до і після впроваджен-
ня заходу, нат. од.; 

     мЦ  - ціна матеріального ресурсу, грн.  
- вплив зростання продуктивності праці (зниження трудо-

місткості продукції) ( прЕ ): 

  11100 100
1

100
1 ВПТТТТЕ ВІДРДЗП

ггпр 


























 ,                 (4.20) 

де 10 , ТТ  - трудомісткість виготовлення одиниці продукції 
до і після впровадження заходу, н. – год.; 

     10 , гг ТТ   - середньогодинна тарифна ставка робітників до і 
після впровадження заходу, грн.; 

    ДЗП  - відсоток додаткової заробітної плати, %; 
    ВІДР  - відсоток відрахувань на соціальні заходи, %. 
Факторний аналіз зміни собівартості продукції (індекс-

ний метод): 
- за рахунок зміни норм витрат на матеріали ( ..мнC ):  

  ...... 1 вмцмнмн ІІC  ,                                     (4.21) 
де цмн ІІ ,..  - індекси зміни норм витрат матеріалів на одини-

цю продукції та зміни ціни матеріального ресурсу відповідно; 
      ..вм  - частка матеріальних витрат у собівартості продук-

ції, %. 
- за рахунок зростання продуктивності праці ( .прC ): 

..
.

..
. 1 пз

пр

пз
пр І

ІC 









 ,                                            (4.22) 

де ... , прпз ІІ  - індекси зростання середньої заробітної плати та 
продуктивності праці відповідно; 

      ..пз - частка заробітної плати у собівартості продукції, 
%. 

- за рахунок зміни умовно-постійних витрат ( .. змумC  ): 

..
..

.. 1 постум
ВП

постум
змум I

I
C 


 








  ,                                (4.23) 

де ВПпостум II ,..  - індекси зростання умовно-постійних витрат 
та обсягу виробництва відповідно; 
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       .. постум   - частка умовно-постійних витрат у собівартості 
продукції, %. 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 4.1 
На підприємстві «Дніпропластик» виготовляється три види 

продукції, а саме: листи полівінілхлоридні, лаки бакелітові, смоли 
фенольно-формальдегідні. Протягом звітного періоду загальна 
сума накладних витрат підприємства становила 2500 тис. грн. 
Здійснити розподіл накладних витрат за видами продукції, якщо за 
базу розподілу обрано прямі витрати на оплату праці. Відомості 
про суми прямих витрат на оплату праці основних робітників, що 
зайняті на виробництві трьох видів продукції надані в таблиці 4.1. 

 
Таблиця 4.1. Вихідні дані до вирішення прикладу 4.1 

Продукція Прямі витрати на оплату праці, 
тис. грн. 

Листи полівінілхлоридні 820 
Лаки бакелітові 500 
Смоли фенольно-формальдегідні 750 
Всього: 2070 

Рішення 
І спосіб – застосування ставки розподілу. 
1. Ставку розподілу накладних витрат визначимо за фор-

мулою (4.2): 
208,1

2070
2500

.. внК . 
2. Суму накладних витрат, що припадає на певний вид про-

дукції визначимо за формулою (4.3) та зведемо до таблиці 4.2. ро-
зподіл накладних витрат між видами продукції  

Таблиця 4.2. Розподіл накладних витрат за першим способом 
 

Продукція 
Прямі витрати на 
оплату праці, тис. 

грн. 

Накладні витрати, 
тис. грн.  

Листи полівінілхлоридні 820 820·1,208=990,6 
Лаки бакелітові 500 500·1,208=604,0 
Смоли фенольно-формальдегідні 750 750·1,208=905,4 
Всього: 2070 2500 
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ІІ спосіб – розподіл накладних витрат пропорційно до част-
ки прямих витрат на оплату праці при виготовленні окремого виду 
продукції. 

Розрахунки зведемо в таблицю 4.3.  
Таблиця 4.3. Розподіл накладних витрат за другим способом 

Продукція 

Прямі витрати на оплату 
праці, тис. грн. Накладні витрати, 

тис. грн.  тис. грн.  
у частках оди-
ниці від загаль-
ної суми витрат 

Листи полівінілхлоридні 820 0,3961 2500·0,3961=990,6 
Лаки бакелітові 500 0,2415 2500·0,2415=604,0 
Смоли фенольно-
формальдегідні 

750 0,3624 2500·0,3624=905,4 

Всього: 2070 1,00 2500 
Приклад 4.2 

На об’єднанні «Склопластик» обсяг товарної продукції у 
минулому році становив 80500 тис. грн. Частка витрат на вироб-
ництво в 1 грн. товарної продукції становить 0,85 грн., рівень 
умовно – постійних витрат дорівнює 25%. У плановому році пе-
редбачається збільшення обсягу виробництва на 12% за рахунок 
впровадження нового обладнання, при цьому буде досягнута еко-
номія матеріальних ресурсів у 800 тис. грн. З’ясувати вплив фак-
торів на собівартість товарної продукції та зміну рівня витрат на 
виробництво 1 грн. товарної продукції у плановому році.  

Рішення 
1. Визначимо собівартість товарної продукції у минулому 

році: 
6842585,080500 базC  тис. грн. 

2. Визначимо розмір умовно-змінних витрат у плановому 
році: 

5667780012,175,068425.. 
пл

змумВ  тис. грн. 
3. Визначимо розмір умовно-постійних витрат у плановому 

році: 
3,1710625,068425.. 

пл
постумВ  тис. грн. 

4. Визначимо собівартість товарної продукції у плановому 
році: 
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3,737833,1710656677 плС  тис. грн. 
5. Визначимо рівень витрат на виробництво 1 грн. товарної 

продукції у плановому році за формулою (4.1): 
82,0

12,180500
3,73783

1 


В  грн. /грн.  

6. Визначимо зміну загального рівня витрат на виробництво 
1 грн. товарної продукції: 

53,3100
85,0

85,082,0
1 


В % 

Таким чином, планові витрати на виробництво 1 грн. това-
рної продукції знизяться порівняно з минулим роком на 3,53%. 

Приклад 4.3 
ВАТ «Вістколор» виробляє один вид лакофарбової продук-

ції, річний обсяг виробництва становить 3500 одиниць. Постійні 
витрати за рік становлять 30 тис. грн. Ціна одиниці продукції – 
35,50 грн., змінні витрати на річний обсяг виробництва продукції 
– 45 тис. грн. Визначити крапку беззбитковості виробництва ана-
літично і графічно та запас безпеки хімічного виробництва. 

Рішення 
1. Визначимо змінні витрати, що припадають на одиницю 

продукції за формулою (4.4): 
86,12

3500
450001 змВ грн. 

2. Визначення критичного (беззбиткового) обсягу виробни-
цтва. 

2.1. Крапку беззбитковості (беззбитковий обсяг виробницт-
ва) аналітичним методом визначимо за формулою (4.7): 

1325
86,1250,35

30000



крВП  одиниць. 

2.2. Визначимо крапку беззбитковості графічним методом.  
Розрахункові значення, необхідні для побудови ліній пов-

них витрат та доходу, знаходимо за формулами (4.5)-(4.6) та пред-
ставляємо у вигляді таблиці: 

Таблиця 4.4. Розрахунок параметрів графіку  
Випуск продукції, од. ВП  0 1000 2000 
Повні витрати, тис. грн.  повнВ  30 42,9 55,7 
Дохід, тис. грн.  Д  0 35,5 71,0 
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Рис. 4.1. Графік беззбиткового обсягу виробництва 

 
3. Запас безпеки хімічного виробництва визначимо за форму-

лою (4.8): 
%62100

3500
13253500




бК . 

Приклад 4.4 
Визначити собівартість 1 тони карбаміду, якщо додаткова 

заробітна плата становить 24% від основної заробітної плати; від-
рахування на соціальні заходи – 37,5% від суми основної та додат-
кової заробітної плати; річний обсяг продукції – 450 тис. т. Інші 
вихідні дані для вирішення наведені в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5. Вихідні дані до вирішення прикладу 4.3 
 

Найменування витрат Кількість витрат на 
одиницю продукції  

Ціна за од. 
виміру, грн.  

Сума витрат 
на загальний 

обсяг, грн. 
Сировина та матеріали    
сілікогель технічний, т 0,002345 5,32  
смола КФС, т 0,0101 1668,21  
Напівфабрикати    
аміак, т 1,01 1100  
азот, тис.м3 0,0169 470,94  
вуглекислий газ, тис.м3 0,413877 6,87  
Відходи    
конденсат зворотній, тис.м3 0,005538 3050,76  
відходи карбаміду, т 0,0108 520,00  
відходи карбаміду, т 0,001974 403,00  

Обсяг виробництва, од. 1000 2000 

заг
постВ  

ВПкр=1325 

100 

50 

повнВ  

Д  
Д

ох
ід

, п
ов

ні
 в

ит
ра

ти
   

   
   

   
   

ти
с.

 г
рн

. 
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Паливо та енергія на технологічні 
цілі 

   

електроенергія, кВт/год 0,2058 470,00  
пар, гкал 1,8 45,25  
свіжа вода, тис.м3 0,008227 895,36  
електроенергія на пуск, кВт/год 0,007232 470,00  
пар на зупинку, гкал 0,001909 80,47  
свіжа вода на зупинку, тис.м3 0,000215 1451,46  
повітря висушене, тис.м3 0,016485 149,53  
Основна заробітна плата    2703634 
Амортизація   12979585 
Загальновиробничі витрати   28463569 
Загальногосподарські витрати   17894131 
Інші витрати   523643 

Рішення 
Використовуючи формули (4.9) – (4.17) визначимо собівар-

тість 1 т карбаміду. 
Результати розрахунку за статтями калькуляції наведено у 

таблиці 4.6. 
Таблиця 4.6. Розрахунок собівартості карбаміду 

Калькуляційна одиниця: т 
Обсяг продукції – 450000 т 

Найменування статей 
витрат 

На одиницю продукції На весь обсяг 
кількість ціна сума кількість сума 

1 2 3 4 5 6 
1. Сировина та матеріали 
сілікогель техн., т 0,002345 5,32 0,01 1055,25 5613,93 
смола КФС, т 0,0101 1668,21 16,85 4545,00 7582014,45 
Разом:   16,86  7587628,38 
2. Напівфабрикати 
аміак, т 1,01 1100 1111 454500 499950000 
азот, тм3 0,0169 470,94 7,96 7605 3581498,7 
вуглекислий газ, м3 0,413877 6,87 2,84 186244,65 1279500,75 
Разом:   1121,80  504810999 
3. Відходи(-) 
конденсат зворотн., тм3 0,005538 3050,76 16,90 2492,1 7602799 
відходи карбаміду, т 0,0108 520,00 5,62 4860 2527200 
відходи карбаміду, т 0,001974 403,00 0,80 888,3 357984,9 
Разом:   23,32  10487983,9 
Разом без відходів:   1115,34  501910643,48 
4. Паливо та енергія на технологічні цілі 
електроенергія, кВт/год 0,2058 470,00 96,73 92610 43526700 
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пар, гкал 1,8 45,25 81,45 810000 36652500 
свіжа вода, тм3 0,008227 895,36 7,37 3702,15 3314757,02 
електроенергія на пуск, 
кВт/год 

 
0,007232 

 
470,00 

 
3,40 

 
3254,4 

 
1529568 

пар на зупинку, гкал 0,001909 80,47 0,15 859,05 69127,75 
свіжа вода на зупинку, 
тм3 

 
0,000215 

 
1451,46 

 
0,31 

 
96,75 

 
140428,76 

повітря висушене 0,016485 149,53 2,47 7418,25 1109250,92 
Разом:   191,88  86342332,45 
5. Основна заробітна плата  6,00  2703634 
6. Додаткова заробітна плата  1,44  648872,16 
7. Відрахування на соц. страхування  2,79  1255500 
8. Амортизація 28,84  12979585 
9. Загальновиробничі витрати 63,25  28463569 
10. Загальногосподарські витрати 39,76  17894131 
11. Інші витрати 1,16  523643 
Собівартість виробництва 1450,46  652707000 

Приклад 4.5 
У звітному періоді собівартість товарної продукції стано-

вить 100 тис. грн., частка основної заробітної плати виробничих 
робітників у ній – 30%, матеріальних витрат – 52%. На плановий 
період передбачено досягнення зростання продуктивності праці 
одного працюючого на 4,5%, середньої заробітної плати – на 
1,8% та зниження матеріальних витрат – на 7,5%. Як зміниться 
собівартість товарної продукції у плановому періоді? 

Рішення 
1. Визначимо зміну собівартості продукції за рахунок зрос-

тання продуктивності праці за формулою (4.22): 
78,030

045,1
018,11. 








 прC % 

2. Визначимо зміну собівартості продукції за рахунок зни-
ження матеріальних витрат за формулою (4.21): 

  9,352925,01..  мнC % 
3. Загальне зниження собівартості продукції у плановому 

році: 
68,49,378,0  загС % 

4. Планова собівартість товарної продукції: 
32,95

100
68,4100100000 


C  тис. грн.  
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 4.1 
Виручка від реалізації 15000 одиниць продукції підприємс-

тва «Екміколор» становить 60 тис. грн., умовно-постійні витрати 
підприємства складають 11 тис. грн., умовно-змінні витрати на 
одиницю продукції – 2,7 грн. Визначити беззбитковий обсяг ви-
робництва продукції, а також обсяг виробництва продукції за 
умов: 

а) якщо умовно-постійні витрати підприємства зменшаться 
на 3%; 

б) якщо умовно-постійні витрати підприємства зростуть на 
3%; 

в) якщо ціна продукції знизиться на 5%; 
г) якщо ціна продукції зросте на 5%. 

Задача 4.2 
На підставі даних, наведених в таблиці 4.7, визначити собі-

вартість 1 т карбаміду; собівартість річного обсягу карбаміду; оп-
тову ціну 1 т карбаміду. 

Таблиця 4.7. Вихідні дані до вирішення задачі 4.2 
 

Показники Значення показни-
ка 

Річний обсяг виробництва карбаміду, тис. т 300 
Рентабельність продукції, % 15 
Витрати на виробництво, грн./ т: 

- сировина та матеріали  
- напівфабрикати 
- відходи (зворотні) 
- паливо та енергія на технологічні цілі 
- основна та додаткова заробітна плата 
- відрахування на соціальні заходи 
- амортизація 
- загальновиробничі витрати 

 
16,87 
1065,9 
22,43 
84,25 
15,10 
5,66 
7,90 

25,10 

Задача 4.3 
ВАТ «Дельтахим» реалізувало у звітному році 15 тис. т тех-

нічного вуглецю за ціною 11 тис. грн. /т. Змінні витрати у розра-
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хунку на 1 т становлять 7,1 тис. грн., постійні витрати дорівнюють 
37050 тис. грн. З метою збільшення обсягу реалізації продукції, 
підприємство прийняло рішення зменшити ціну за 1 т технічного 
вуглецю на 1,0 тис. грн. і збільшити витрати на рекламу на 50 тис. 
грн. Внаслідок цих заходів підприємство планує збільшити обсяг 
реалізації продукції на 20%. Визначити крапку беззбитковості хі-
мічного виробництва до та після зниження ціни. 

Задача 4.4 
У цеху синтезу аміаку за звітний період вироблено продук-

ції в кількості 75000 т. Оптова ціна продукції – 1000 грн. Сума за 
окремими статтями витрат та їх розподіл на умовно-змінні та 
умовно-постійні наведено в 4.8.  

Таблиця 4.8. Вихідні дані до вирішення задачі 4.4 

Найменування витрат 

Сума 
витрат, 

грн. 

Розподіл витрат 
на 

змінні 
(%) 

постійні 
(%) 

1. Сировина та матеріали 31,70 100 - 
2. Напівфабрикати 510,17 100 - 
3. Паливо, енергія на технологічні 
цілі 

100,56 100 - 

4. Основна заробітна плата виробни-
чих робітників  

18,70 100 - 

5. Додаткова заробітна плата вироб-
ничих робітників  

7,8 100 - 

6. Відрахування на соціальне страху-
вання  

10,0 100 - 

7. Загальновиробничі витрати 98,70 20 80 
8. Загальногосподарські витрати  87,15 20 80 
9. Інші   12,11 5 95 

 

Визначити беззбитковий обсяг виробництва. 
Задача 4.5 

На підставі даних, наведених в таблиці 4.9, визначити: 
1) собівартість виробництва одиниці продукції; 
2) оптову ціну, якщо рентабельність продукції 10%.; 
3) структуру витрат у собівартості виробництва. 
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Таблиця 4.9. Вихідні дані до вирішення задачі 4.5 
 

Найменування статей витрат Величина на оди-
ницю продукції 

1. Сировина та матеріали, грн. 470 
2. Напівфабрикати, грн. 105 
3. Відходи (зворотні), грн. 6 
4. Паливо та енергія на технологічні цілі, грн. 61 
5. Основна заробітна плата, грн. 6 
6. Додаткова заробітна плата, % від основної за-
робітної плати 

45 

7. Відрахування на соціальні заходи, % від суми 
основної та додаткової заробітної плати 

37,5 

8. Амортизація, грн. 14 
9. Загальновиробничі витрати, грн. 4 
10. Загальногосподарські витрати, грн. 3 

Задача 4.6 
Цех композиційних матеріалів виробляє три види продук-

ції. Основні показники виробництва наведені в таблиці 4.10. Ви-
значити повну собівартість кожного виду продукції, використо-
вуючи метод розподілу комплексних статей «пропорційно заро-
бітній платі виробничих робітників». 

Таблиця 4.10. Вихідні дані до вирішення задачі 4.6 
 

Показники / види продукції А Б В 
Річний випуск продукції, од. 200 500 300 
Витрати на сировину та основні матеріали, 
грн./ од. 1200 520 850 

Заробітна плата виробничих робітників, грн./ 
од. 420 280 600 

Відрахування на соціальні заходи, % 37,5 
Витрати на утримання обладнання, грн.  102000 
Загальновиробничі витрати, грн.  85000 
Адміністративні витрати, % від виробничої 
собівартості 10 

Задача 4.7 
На підприємстві «ДельтаХім» передбачається планове зро-

стання продуктивності праці на 10% і середньої зарплати – на 
9%. Питома вага зарплати в собівартості продукції становить 
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14%. Крім того, передбачається зростання обсягу виробництва 
продукції на 12%. Питома вага змінних витрат складає 0,75. Ви-
значити зміну собівартості продукції за рахунок цих факторів. 

 
Задача 4.8 

Визначити зниження собівартості продукції, якщо в звіт-
ному періоді в порівнянні з плановим норма витрат матеріалів 
знизилась на 5% за незмінної ціни. Зростання обсягу виробництва 
складе 5%, продуктивність праці зросте на 4%, середня заробітна 
плата збільшиться на 5,5%, витрати на управління виробництвом 
– на 5%. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції – 
0,53; заробітної плати з відрахуваннями – 0,30; адміністративних 
витрат – 3%. 

Задача 4.9 
Ціна реалізації комплекту хіміко-лабораторного посуду у 

1-му кварталі становила 200 грн., загальна сума постійних витрат 
складає 21500 грн., питомі змінні витрати – 110 грн. Як зміниться 
критичний обсяг реалізації продукції, якщо у 2-му кварталі ціна 
підвищиться на 10% за інших рівних умов.  

Задача 4.10 
Розрахувати загальновиробничі витрати, що приходяться 

на одиницю продукції, якщо за калькуляцією їх сума становить 
850 тис. грн. Вихідні дані для розрахунків надані в таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11. Вихідні дані до вирішення задачі 4.10 
 

Показники А Б В 
Програма випуску, од. 1250 8000 250 
Основна заробітна плата на одиницю 
продукції, грн./од.  7,5 15,0 32,5 

Задача 4.11 
На підставі даних таблиці 4.12, визначити зниження розра-

хункової собівартості 1 т аміаку в порівнянні з базовою та річну 
економію від зниження собівартості усього обсягу виробництва 
аміаку. 
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Таблиця 4.12. Вихідні дані до вирішення задачі 4.11 
 

Показники Значення показника 
Базовий обсяг виробництва аміаку, тис. т 250 
Обсяг виробництва аміаку збільшується на, 
% 

8 

Статті витрат у базовій калькуляції: 
 
 

 
Сировина та матеріали 
Напівфабрикати 
Енергія на технологічні цілі 
Заробітна плата робітників з нарахуваннями 
Витрати на експлуатацію і утримання обла-
днання 
Загальновиробничі витрати 

Сума,  
грн./ т 

Частка 
умовно-

постійних 
витрат,% 

175,70 
870,36 
365,40 
16,15 
 
40,38 
24,23 

- 
- 
- 

90 
 

60 
80 

Задача 4.12 
На підставі даних, наведених в таблиці 4.13, визначити: 

- беззбитковий обсяг виробництва амофосу (аналітичним і 
графічним методами); 

- обсяг виробництва амофосу, що забезпечує цільовий при-
буток у розмірі 75 млн. грн.; 

- ціну, яку належить встановити для отримання прибутку в 
розмірі 98,5 млн. грн. за умов незмінного обсягу виробни-
цтва. 

Таблиця 4.13. Вихідні дані до вирішення задачі 4.12 
 

Показник Величина 
показника 

Обсяг виробництва продукції, тис. т/рік 200 
Загальні умовно – постійні витрати, млн. грн.  137,60 
Ціна 1 т продукції, грн./т  2400 
Змінні витрати на 1 т продукції, грн./т  1605 

Задача 4.13 
На підставі даних, наведених в таблиці 4.14, визначити: 

- беззбитковий обсяг виробництва сульфату амонію; 
- розмір прибутку, який отримає підприємство при змен-

шенні змінних витрат на 7 % і постійних витрат на 12 млн. 
грн. 
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Таблиця 4.14. Вихідні дані до вирішення задачі 4.13 
 

Показники Величина показника 
1. Обсяг виробництва продукції, тис. т 120 
2. Ціна 1т продукції, грн./т 2500 
3. Змінні витрати в розрахунку на 1 т 
продукції, грн./т  

1550 

4. Постійні витрати на весь обсяг про-
дукції, тис. грн. 

61920 

Задача 4.14 
Річний обсяг виробництва продукції цеху синтезу аміаку 

становить – 350 тис. т. Визначити критичний обсяг діяльності та 
побудувати графік беззбитковості виробництва, якщо постійні ви-
трати на річний обсяг виробництва становлять 198,27 млн. грн., 
ціна 1 т продукції – 1900 грн./т, змінні витрати на річний обсяг ви-
робництва становлять 462,63 млн. грн.  

Задача 4.15 
У цеху карбамід-1 у плановому році передбачається збіль-

шити обсяг товарної продукції на 9%. На підставі даних, наведе-
них в таблиці 4.15, визначити суму умовно-постійних витрат по 
видах витрат, питому вагу умовно-постійних витрат у собівартос-
ті товарної продукції й абсолютну величину зниження собіварто-
сті товарної продукції. 

Таблиця 4.15. Вихідні дані до вирішення задачі 4.15 
 

Показники 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. До операційних витрат підприємства відносять: 
А витрати на придбання сировини і матеріалів 
Б виплати грошових коштів для погашення отриманих позик 
В витрати на придбання акцій інших підприємств 
Г суми дивідендів, сплачені грошовими коштами 
 
2. Постійними називаються витрати: 
А що постійно повторюються при калькулюванні собівартості 

одиниці продукції 
Б що пов’язані з постійним асортиментом продукції 
В що постійно зростають із ростом обсягу виробництва продукції 
Г загальна сума яких, не змінюється при зміні обсягу виробництва 

продукції 
3. На основі економічних елементів витрат складається: 
А кошторис витрат на виробництво 
Б планова калькуляція 
В розрахунок обсягу необхідних інвестицій 
Г запит на фінансування будівельно – монтажних робіт 
 
4. Зниження собівартості продукції може бути досягнуте за раху-
нок таких джерел: 
А підвищення технічного рівня виробництва 
Б вдосконалення організації виробництва і праці 
В зміни структури та обсягу виробництва 
Г всі відповіді вірні 
 
5. Калькулювання собівартості – це: 
А розрахунок витрат на весь обсяг продукції 
Б процес обчислення собівартості одиниці продукції 
В коригування собівартості товарної продукції на зміну залишків 

нереалізованої продукції 
Г процес обмеження собівартості одиниці продукції 
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6. За відношенням до видів виробничих процесів операційні ви-
трати поділяють на: 
А одноелементні та комплексні 
Б регульовані та нерегульовані 
В основні і накладні 
Г змінні та постійні 
 
7. За однорідністю економічного змісту операційні витрати поді-
ляють на: 
А одноелементні та комплексні 
Б регульовані та нерегульовані 
В основні і накладні 
Г змінні та постійні 
 
8. Витрати по переробці в собівартості продукції це: 
А витрати на утримання основних засобів в працездатному стані 
Б витрати на поточний ремонт основних засобів 
В усі витрати даного цеху, які пов’язані з переробкою сировини, 

матеріалів та напівфабрикатів у кінцеву продукцію 
Г утримання змінного обладнання, малоцінних та швидкозношу-

ваних приладів та інструменту 
9. Виробнича собівартість продукції — це: 
А сировина + заробітна плата основних робітників 
Б сировина + заробітна плата основних робітників + амортизація 

основних виробничих фондів 
В сировина + заробітна плата основних робітників + енергія, спо-

жита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих 
фондів 

Г сировина + заробітна плата основних працівників + енергія спо-
жита на технологічні цілі + амортизація основних виробничих 
фондів + невиробничі накладні витрати 

 
10. На якому з графіків правильно відображена поведінка пропо-
рційних умовно – змінних витрат залежно від обсягу виробницт-
ва продукції? 
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11. За ступенем залежності від зміни обсягів виробництва опера-
ційні витрати поділяють на: 
А одноелементні та комплексні 
Б регульовані та нерегульовані 
В основні і накладні 
Г змінні та постійні 

12. Які витрати не відносять до прямих матеріальних витрат? 

А вартість сировини та основних матеріалів 
Б вартість купованих напівфабрикатів та комплектуючих 
В втрати від браку 
Г витрати на рекламу 
13. Беззбитковий обсяг виробництва визначається за формулою: 
А %100

..


фв

кр В
ПВП  

Б   %100


 І

ІІ

кр С
СЦВП  

В 
11
зм

заг
пост

кр ВЦ
ВВП


  

Г 
11
зм

ціл
заг
пост

кр ВЦ
ПВ

ВП



  

14. Річний обсяг виробництва аміаку становить – 75 тис. т. Пос-
тійні витрати на річний обсяг виробництва – 15400 тис. грн., змін-
ні витрати на річний обсяг виробництва – 46500 тис. грн., ціна 1 т 
аміаку – 900 грн. 

Обсяг 
виробниц-
тва 

0 0 

Витрати, 
грн.  

Г 

Обсяг виро-
бництва 

0 0 

Витрати, грн.  

В 

Обсяг ви-
робництва 

0 0 

Витрати, 
грн.  

Б 

Обсяг ви-
робництва 

0 0 

Витрати, грн.  

А 



78 

 78

Критичний обсяг виробництва: 
А 55 тис. т 
Б 50 тис. т 
В 52 тис. т 
Г 45 тис. т 
15. Річний обсяг виробництва карбаміду  становить – 500 тис. т. 
Постійні витрати на річний обсяг виробництва – 140 млн. грн., 
змінні витрати на річний обсяг виробництва – 400 млн. грн., ціна 1 
т карбаміду – 1150 грн. 
Критичний обсяг виробництва:  
А 455 тис. т 
Б 450 тис. т 
В 400 тис. т 
Г 435 тис. т      
16. Витрати за статтями калькуляції собівартості карбаміду: си-
ровина та матеріали – 87,85 грн., напівфабрикати – 568,33 грн., 
відходи – 8,53 грн., паливо та енергія на технологічні цілі – 
135,25 грн., основна та додаткова заробітна плата – 32,10 грн., ві-
драхування на соціальне страхування – 12,00 грн., амортизація – 
27,90 грн., загальновиробничі витрати – 145,10 грн.  Рентабель-
ність продукції 15%. 
Собівартість 1 т карбаміду та оптова ціна 1 т карбаміду відповід-
но складуть:   
А 1000 грн. і 1200 грн. 
Б 1000 грн. і 1150 грн. 
В 800 грн. і 1150 грн. 
Г 800 грн. і 1200 грн.  
 
 

ТЕМА 5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯ-
ЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 

 
Дохід підприємст-
ва від операційної 
діяльності  

складається з доходу від його основної діяльності 
та інших операційних доходів. 
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Доходи від фінан-
сово-інвестиційної 
діяльності 

- включають доходи від участі в капіталі та інші 
фінансові доходи. До доходів від участі в капіталі 
належить прибуток, отриманий підприємством 
від здійснених ним інвестицій в асоційовані, до-
чірні або спільні підприємства, облік яких здійс-
нюється за методом участі в капіталі. Згідно з 
цим методом отриманий такими підприємствами 
чистий прибуток не розподіляється між підпри-
ємствами-інвесторами, а пропорційно до їх час-
ток у капіталі цих підприємств збільшує балан-
сову вартість їхніх інвестицій. Якщо ж інвестиції 
підприємства у статутний капітал іншого підпри-
ємства не перевищують 25 % його загального об-
сягу, то отримані від таких інвестицій доходи на-
лежать до інших фінансових доходів. До інших 
фінансових доходів належать також отримані ди-
віденди, відсотки, доходи від фінансової оренди 
(наданих в оренду майнових об'єктів з правом їх 
викупу орендаторами) та інші доходи, отримані 
від фінансових інвестицій (крім доходів, отрима-
них за методом участі в капіталі).  

Дохід (виручка) 
від реалізації про-
дукції (товарів, 
робіт, послуг)  

- це загальний дохід підприємства від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), тобто з ураху-
ванням включених сум непрямих податків (акци-
зного збору, податку на додану вартість) і без 
урахування наданих знижок, вартості повернених 
покупцями товарів.  

Чистий дохід (ви-
ручка) від реаліза-
ції продукції (то-
варів, робіт, пос-
луг)  

- це дохід підприємства, зменшений на суму по-
датків, зборів і відрахувань, серед яких виділя-
ють: 
1) податок па додану вартість - це сума податку 
на додану вартість, що входить до доходу (виру-
чки) від реалізації продукції (товарів, послуг); 
2) акцизний збір - це сума, врахована в доході 
(виручці) від реалізації підакцизної продукції 
(товарів, робіт, послуг); 
3) інші вирахування з доходу - це сума наданих 
знижок, вартість реалізованих, але повернених 
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покупцями товарів та інші суми, що підлягають 
вирахуванню з доходу від реалізації. 

Фінансовий ре-
зультат від опера-
ційної діяльності 
підприємства 

це різниця між валовим прибутком (збитком) і 
операційними витратами. Він коригується на су-
му доходів (збільшується) і витрат (зменшуєть-
ся), пов'язаних з інвестиційною та фінансовою 
діяльністю підприємства. 

Валовий дохід  це загальний дохід підприємства від усіх видів 
його діяльності, отриманий або нарахований про-
тягом певного періоду у грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формі як на території Украї-
ни, так і за її межами. 

Валовий прибуток  - різниця між чистим доходом та собівартістю 
реалізованої продукції, що формується з опера-
ційних витрат, безпосередньо пов'язаних з виро-
бництвом цієї продукції. 

Чистий прибуток  - це різниця між отриманим підприємством при-
бутком і податком на прибуток  

Маргінальний 
прибуток  

- це різниця між чистим доходом підприємства та 
змінними витратами, пов’язаними з виробницт-
вом реалізованої продукції (виконаних робіт, на-
даних послуг) 

Рентабельність ре-
сурсів (активів) за 
чистим прибутком  

- це чистий прибуток, що припадає на одиницю 
коштів, інвестованих в активи підприємства 

Рентабельність 
виробничих фон-
дів  

- це чистий прибуток, що припадає на одиницю 
вартості виробничих фондів 

 
ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) ( чД ):  

ПДВДД прч  .. ,                                          (5.1) 
де ..прД - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), грн.; 
     ПДВ – податок на додану вартість, грн.  
Сума податку на додану вартість ( ПДВ ): 
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100
%.. ПДВД

ПДВ пр 
 ,                                        (5.2) 

Валовий прибуток від господарської діяльності ( валП ): 
    ..Д прчвал СП  ,                                         (5.3) 

де ..прС - собівартість реалізованої продукції, грн.  
Операційний прибуток від господарської діяльності 

( опП ):  
опзбаопвалоп ВВВДПП  ,                              (5.4) 

де опД - інші операційні доходи, грн.; 
    аВ - адміністративні витрати, грн.; 
    збВ - витрати на збут, грн.; 
    опВ - інші операційні витрати, грн. 
Чистий прибуток ( чП ): 

      пропч ППП  ,                                        (5.5) 
де прП - податок на прибуток, грн. 
Сума податку на прибуток ( прП ): 

      %проппр ППП  ,                                      (5.6) 
Ефективність господарської діяльності підприємства за 

критерієм рентабельності продажів ( продР ): 

             100
ч

ч
прод Д

ПР .                                         (5.7) 

Рентабельність окремих видів продукції ( продР ):  

100



i

ii
прод С

СЦР ,                                         (5.8) 

де іЦ - ціна за 1 т і-го виду продукції, грн.; 
    iС - собівартість 1 т  і-го виду продукції, грн. 
Рентабельність виробництва ( ..фвР ): 

100
....

..
.. 




нобфо

дзв
фв ВВ

ПР ,                                     (5.9) 

де ..фвР - рентабельність виробництва, %; 
    ..дзвП - прибуток від звичайної діяльності після оподатку-

вання, грн.; 
    ОФВ - середньорічна вартість основних фондів, грн.; 
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    ОбФВ - середньорічна вартість нормованих оборотних за-
собів, грн. 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 
( I

дзвП .. ):  
       .... дніопнii

I
дзв ЗДBСЦП  ,                        (5.10) 

де нВ - річний обсяг виробництва, т; 
      іопД - прибуток від іншої операційної діяльності, грн.; 
     ..днЗ - збитки від неопераційної діяльності, грн. 
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування 

( ..дзвП ):  
 

100
%..

....
пр

І
дзвІ

дзвдзв

ПП
ПП


 ,                                        (5.11) 

де І
дзвП .. - прибуток від звичайної діяльності до оподаткуван-

ня, грн.; 
      %прП - ставка податку на прибуток, %. 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 5.1 
Розрахувати валовий, операційний та чистий прибуток від 

господарської діяльності підприємства «Елакс». Визначити ефек-
тивність його господарської діяльності у даному періоді за кри-
терієм рентабельності продажів на основі показників, наведених 
у таблиці 5.1. 

Податок на додану вартість – ПДВ%=20% від доходу від ре-
алізації продукції, ставка податку на прибуток – Ппр%=23% від за-
гального (операційного) прибутку. 

Таблиця 5.1. Вихідні дані до вирішення прикладу 5.1 
                                                                                                            тис. грн. 

Показник Умовне 
познач. 

Значення 
показника 

1. Дохід (виручка від реалізації продукції) Др.п. 1271,6 
2. Собівартість реалізованої продукції Ср.п. 568,9 
3. Інші операційні доходи Доп. 85,1 
4. Адміністративні витрати Ва. 84,5 
5. Витрати на збут Взб. 89,8 
6. Інші операційні витрати Воп. 208,1 
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Рішення 
1. Для визначення валового прибутку розраховуємо чистий 

дохід, використовуючи формули (5.1) та (5.2): 
  28,10172,06,12716,1271 чД  тис. грн. 

Валовий прибуток розраховуємо за формулою (5.3): 
38,4489,56828,1017 валП  тис. грн. 

2. Розраховуємо операційний прибуток за формулою (5.4): 
08,1511,2088,895,841,8538,448 опП  тис. грн. 

3. Розраховуємо чистий прибуток, використовуючи форму-
ли (5.5) та (5.6): 

  33,11623,008,15108,151 чП , тис. грн. 
4. Визначаємо рентабельність продажів за формулою (5.7): 

%4,11100
28,1017

33,116
продР . 

Приклад 5.2 
Визначити оптову ціну та рентабельність 1 т на кожному з 

підприємств, зайнятих випуском карбаміду, якщо плановий пока-
зник рентабельності продукції в галузі становить 18%. Собівар-
тість 1 т карбаміду і обсяг випуску на кожному з підприємств на-
дано в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. Вихідні дані до вирішення прикладу 5.2 
 

Показник 
Підприємство 

І ІІ ІІІ ІV V 
Собівартість виробництва, грн. /т  827,64 777,68 767,3 793,01 686,25 
Річний обсяг випуску,  
тис. т /рік  461 455 433 457 420 

Рішення 
1. Визначимо середньогалузеву собівартість 1 т карбаміду: 

8,771
420457433455461

42025,68645701,7934333,76745568,77746114,827
.. 




гсС  грн. /т 

2. Визначимо оптову ціну 1 т карбаміду: 
72,910

100
1818,771 






 оЦ  грн.  

3. Визначимо прибуток на 1 т карбаміду для кожного підп-
риємства: 

.57,8364,82772,9101 грнП   
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.04,13368,77772,9102 грнП   
.42,1433,76772,9103 грнП   
.71,11701,79372,9104 грнП   
.47,22425,68672,9105 грнП   

4. Визначимо рентабельність 1 т карбаміду для кожного з 
підприємств за формулою (5.8): 

%1,10100
14,827
58,83

1 вР      %8,14100
01,793
71,117

4 вР  

%1,17100
68,777
04,133

2 вР      %7,32100
25,686
47,224

5 вР  

%7,18100
3,767

42,143
3 вР  

Приклад 5.3 
У першому кварталі року підприємство «Барвінок» реалі-

зувало 12000 одиниць лакофарбової продукції за ціною 55 грн. за 
одиницю, що покрило витрати підприємства, але не дало прибут-
ку. Загальні умовно-постійні витрати складають 103000 грн., пи-
томі змінні – 42 грн. У другому кварталі було виготовлено та ре-
алізовано 15000 одиниць продукції. У третьому кварталі плану-
ється збільшити прибуток на 15% у порівнянні з другим. На скі-
льки необхідно збільшити обсяг виробництва продукції для збі-
льшення прибутку на 15%? 

Рішення 
1. Визначимо прибуток від операційної діяльності (реаліза-

ції продукції) в 2-му кварталі: 
9200010300015000421500055 опП  грн.  

2. Визначимо додатковий приріст обсягу виробництва про-
дукції в 3-му кварталі в порівнянні з 2-м кварталом для збіль-
шення прибутку на 15%: 

1062
4255

15,092000





ТП  од. 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 5.1 
На підставі даних, наведених у таблиці 5.3, визначити змі-

ну рентабельності виробництва, якщо в планованому році перед-
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бачається зменшити середньорічну вартість залишків оборотних 
засобів на 12% та собівартість продукції – на 5%, збільшити фон-
довіддачу на 5%. 

Таблиця 5.3. Вихідні дані до вирішення задачі 5.1 

Показники Значення 
показника 

Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн.  15800,3 
Середньорічна вартість оборотних засобів, млн. 
грн. 

3680,0 

Вартість реалізованої продукції, млн. грн. 33120,0 
Собівартість продукції, млн. грн. 31470,5 

Задача 5.2 
Розрахувати показники рентабельності продукції і рентабе-

льності виробничих фондів (за чистим прибутком) підприємства 
«Армопласт» за даними, наданими в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4. Вихідні дані до вирішення задачі 5.2 
 

Показник Умовне 
познач. 

Значення 
показника 

Річний обсяг виробництва, т нВ  12000 
Ціна матеріалу композиційного, грн./т іЦ  1450 
Собівартість матеріалу композиційного, грн./т iС  1320 
Прибуток від іншої операційної діяльності, грн.  іопД  14000 
Збитки від неопераційної діяльності, грн. ..днЗ  5000 

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. ОФВ  12200 
 

Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, 
тис. грн. ОбФВ  3800 

Ставка податку на прибуток, % %прП  23 

Задача 5.3 
Виробнича собівартість концентрату пігментів для фарбу-

вання термопластів становить 15 тис. грн./т. Витрати на збут 60 т 
концентрату становили 110 тис. грн., адміністративні витрати – 
115 тис. грн., рівень рентабельності 5%. Визначити ціну виробни-
цтва та ціну реалізації 1т концентрату пігментів, якщо ставка ПДВ 
дорівнює 20%. 
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Задача 5.4 
Витрати на виробництво 1000м3 аргону за економічними 

елементами становлять: матеріальні витрати – 1650 грн.; витрати 
на оплату праці – 301 грн.; відрахування на соціальні заходи – 112 
грн.; амортизація основних фондів – 145 грн.; інші витрати – 130 
грн. Прибуток - 20% від повної собівартості, ставка ПДВ – 20%. 
Встановити ціну виробництва та ціну реалізації аргону. 

Задача 5.5 
Протягом року підприємство по виробництву хімічних реа-

ктивів виготовило та реалізувало 20 тис. т продукції. Ціна вироб-
ництва 1 т продукції становить 560 тис. грн. Виробнича собівар-
тість 1 т реалізованої продукції становить 445 тис. грн. Витрати на 
збут продукції та адміністративні витрати склали 1050 млн. грн. та 
975 млн. грн. відповідно, інші операційні витрати – 165 млн. грн. 
Доходи від здавання підприємством приміщень невиробничого 
призначення в оренду – 15 млн. грн. Визначити чистий дохід, ва-
ловий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, 
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, 
суму податку на прибуток та фінансовий результат від звичайної 
діяльності підприємства. 

Задача 5.6 
Прибуток від операційної діяльності підприємства «Дель-

та», яке виробляє продукти побутової хімії у звітному році стано-
вив 2800 тис. грн., прибуток до оподаткування – 3017 тис. грн. Се-
редньорічна вартість виробничих фондів підприємства становить 
53,25 млн. грн., повні витрати на виробництво реалізованої проду-
кції – 56 млн. грн. Визначити показники рентабельності виробни-
чих фондів та продукції підприємства. 

Задача 5.7 
Визначити рівень рентабельності продукції та виробництва 

на підприємстві «Інтерхім», якщо план випуску готової продукції 
– 7,5 тис. т, повна собівартість 1 т – 2500 грн., оптова ціна – 3000 
грн., середньорічна вартість виробничих фондів підприємства 
складає 58,6 млн. грн. Ставка податку на прибуток становить 23%. 

Задача 5.8 
Визначити оптову ціну та рентабельність 1 т мінеральних 

добрив на кожному з чотирьох підприємств галузі, які спеціалізу-
ються на випуску даного виду продукції, якщо середня рентабель-
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ність 1 т мінеральних добрив по галузі становить 21%. Вихідні да-
ні для розрахунку надані в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5. Вихідні дані до вирішення задачі 5.8 
 

Підприємство Повна собівартість, 
грн./т  

Річний обсяг виро-
бництва, т/рік. 

ДніпроАзот 2380 210000 
СеверодонецькАзот 2259 200000 
РівнеАзот 2178 250000 
ЧеркасиАзот 2220 350000 

 

Задача 5.9 
У звітному році підприємство «Кремнійполімер» має насту-

пні показники діяльності: 
- рентабельність продукції – 16%; 
- рентабельність виробничих фондів – 120%; 
- обсяг реалізованої продукції – 150 млн. грн.  
Визначити: 
- рівень рентабельності продукції, який забезпечив би одер-

жання прибутку більшого на 12%, ніж у звітному році; 
- рівень рентабельності продукції, якщо середньорічна вар-

тість виробничих фондів збільшиться на 6%; 
- обсяг реалізованої продукції, який забезпечив би рентабе-

льність продукції 25%. 
Задача 5.10 

Вартість виробничих фондів цеху синтезу аміаку, яка при-
ходиться на 1 тонну аміаку складає 1260 грн. Вартість 1 т аміаку 
– 1900 грн./т, собівартість – 1711,10 грн./т. Після реконструкції 
цеху обсяг виробництва збільшився на 10%. Визначити рентабе-
льність виробництва до та після реконструкції, якщо рівень умо-
вно – змінних витрат у собівартості продукції складає 70%. 

Задача 5.11 
На підставі даних, наведених у таблиці 5.6, визначити змі-

ну рентабельності виробництва, якщо в планованому році перед-
бачається зменшити середньорічну вартість залишків оборотних 
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засобів на 11% та собівартість продукції – на 7%, збільшити фон-
довіддачу на 5%. 

Таблиця 5.6. Вихідні дані до вирішення задачі 5.12 
 

Показники Значення по-
казника 

Середньорічна вартість основних фондів, тис. 
грн.  

28063,70 

Вартість реалізованої продукції, тис. грн. 56400,00 
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 53600,50 
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів, 
об./рік 40 

Задача 5.12 
Дані звіту про фінансові результати діяльності підприємства 

були частково втрачені. Відновіть втрачені дані.  
Стаття За рік 

1-й 2-й 3-й 
Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 1500 ? 1200 
Податок на додану вартість ? 350 ? 
Акцизний збір - - - 
Інші вирахування з доходу 85 145 ? 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, 
послуг) 1165 ? 889 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 530 725 ? 
Валовий:     

прибуток ? ? 534 
збиток - - - 

Інші операційні доходи 56 - 25 
Адміністративні витрати ? 120 35 
Витрати на збут 45 65 ? 
Інші операційні витрати 20 35 12 
Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 546 ? 495 
збиток - - - 

Доход від участі в капіталі 29 - - 
Інші фінансові доходи - - ? 
Інші доходи 10 68 - 
Фінансові витрати 40 - - 
Витрати від участі в капіталі - 24 15 
Інші витрати 18 12 30 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:    

прибуток ? ? 478 
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збиток - - - 
Податок на прибуток від звичайної діяльності  121,21 ? ? 
Фінансові результати від звичайної діяльності:     

прибуток 405,79 532,84 ? 
збиток - - - 

Надзвичайні:    
доходи  70 - ? 
витрати - - - 

Податки з надзвичайного прибутку ? - 5,98 
Чистий:    

прибуток ? 532,84 ? 
збиток - - - 

Задача 5.13 
На підставі даних, наведених у таблиці 5.7, розрахувати 

розмір прибутку, який одержить підприємство за умови змен-
шення умовно – змінних витрат на 10% та умовно – постійних 
витрат на 15000 грн. 

Таблиця 5.7. Вихідні дані до вирішення задачі 5.13 
 

Показники Значення показ-
ника 

Поточний обсяг реалізованої продукції, тис. т 20 
Ціна одиниці продукції, грн./т  280 
Загальні умовно – постійні витрати, тис. грн.  88 
Змінні витрати на одиницю продукції, грн./т  110 

Задача 5.14 
Визначити валовий прибуток підприємства «Дніпрохімтех-

нологія», якщо виручка від реалізації продукції за рік склала 1125 
млн. грн., собівартість реалізованої продукції 820 млн. грн. (ставка 
ПДВ=20%). 

Задача 5.15 
Визначити суму прибутку, суму податку на прибуток і рен-

табельність підприємства «Екмі», використовуючи дані таблиці 
5.8. 
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Таблиця 5.8. Вихідні дані до вирішення задачі 5.15 
 

Показники Значення показ-
ника 

Обсяг реалізованої продукції , млн. грн.  820 
Собівартість реалізованої продукції, млн. грн.  650 
Середньорічна вартість основних фондів, 
млн. грн.  

900 

Середньорічна вартість оборотних коштів, 
млн. грн. 70 

Ставка податку на прибуток, % 25 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Дохід підприємства – це: 
А виручка від реалізації продукції за вирахуванням податку на до-

дану вартість та акцизного збору 
Б виручка від реалізації продукції та доходів від продажу цінних 

паперів 
В загальний дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

без вирахування знижок, повернення товарів та податків з про-
дажу 

Г загальний дохід від реалізації продукції та позареалізаційних 
операцій 

 
2. Прибуток підприємства – це: 
А частина загального доходу підприємства за вирахуванням витрат 

на виробництво і реалізацію продукції 
Б різниця між виручкою від реалізації продукції та виробничою 

собівартістю продукції 
В частина чистого доходу, що залишається підприємству після ві-

дшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції та 
інші види діяльності 

Г сума частини загального доходу підприємства та доходів від фі-
нансових операцій підприємства 
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3. Операційний прибуток підприємства визначається як: 
А балансовий прибуток, скоригований на різницю фінансових до-

ходів і фінансових витрат 
Б прибуток від операційної діяльності 
В балансовий прибуток, скоригований на різницю інших операцій-

них доходів та операційних витрат 
Г різниця між валовим прибутком та операційними витратами 
4. Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства пі-
сля сплати податку на прибуток, називається: 
А чистим 
Б звичайним 
В операційним 
Г балансовим 
5. Відносним показником ефективності роботи підприємства є: 
А прибуток 
Б рентабельність виробництва 
В ціна одиниці продукції 
Г собівартість продукції 
 
6. Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, не 
може бути використаним на: 

А розвиток підприємства 
Б стимулювання праці робітників підприємства 
В оплату поточних витрат підприємства 
Г виплату дивідендів за цінними паперами 
 

7. Рентабельність продукції визначається як співвідношення: 
А прибутку від звичайної діяльності до обсягу виробленої у нату-

ральному виразі продукції 
Б прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації 

(без ПДВ та акцизу) 
В прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна 

підприємства 
Г прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості основ-

них фондів та оборотних коштів 
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8. Рентабельність виробничих фондів визначається за формулою: 
А 100

....
.. 




зОбФО
фв ВВ

ПР  

Б 100
..

.. 
ФО

фв В
ПР  

В 100..
.. 

С
ПР до

фв  

Г 100.. 
ч

ч
фв Д

ПР  

 
9. У ринкових умовах господарювання прибуток підприємства 
виконує таку функцію: 
А є показником ефективності виробництва 
Б є джерелом самофінансування і розвитку підприємства 
В є основою доведення інноваційних рішень підприємства 
Г всі відповіді вірні 
 
10. Рентабельність окремого виробу визначається за формулою: 
А 100

..


фв

прод В
ПР  

Б   100


 І

ІІ

прод С
СЦР  

В 100.. 
С

ПР до
прод  

Г 100
ч

ч
прод Д

ПР  

 
11. Річний обсяг виробництва 20 тис. т, собівартість 1 т продукції 
2500 грн., ціна – 2875 грн., прибуток від інших видів діяльності 
складає 250 тис. грн., середньорічна вартість виробничих фондів 
52841 тис. грн., ставка податку на прибуток – 25 %.  
Рентабельність реалізованої продукції  та рентабельність вироб-
ництва відповідно складуть: 
А 15% та 10% 
Б 15% та 11% 
В 20% та 11% 
Г 20% та 10% 
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12. Поточний обсяг реалізованої продукції 3 млн. т, загальні умо-
вно – постійні витрати 2040 млн. грн., змінні витрати на 1 т про-
дукції 2050 грн., ціна 1 т продукції 4500 грн.     
Розмір прибутку, який одержить підприємство за умови змен-
шення змінних витрат на 10% та умовно – постійних витрат на 
75 млн. грн. складе: 
А 6000 млн. грн. 
Б 5000 млн. грн. 
В 3000 млн. грн. 
Г 12000 млн. грн. 
 
 
ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 

 
Матеріальне виро-
бництво  

процес створення матеріальних благ, необхідних 
для існування і розвитку суспільства 

Продукт матеріа-
льного виробниц-
тва 

матеріальне благо, що являє собою з'єднання ре-
човини природи і праці 

Організація виро-
бництва 

координація й оптимізація в часі й у просторі 
всіх матеріальних і трудових елементів виробни-
цтва з метою досягнення у визначений термін 
найбільшого виробничого результату з най-
меншими витратами 

Виробнича струк-
тура 

склад керованих ланок виробничої системи (ді-
лянок, цехів і ін.), що володіють технологічними 
і (чи) кооперованими взаємозв'язками 

Загальна структу-
ра підприємства  

охоплює виробничі ланки, служби і відділи 
управління підприємства (конструкторський, те-
хнологічний, плановий і ін.) 

Робоче місце частина виробничої площі, оснащеної необхід-
ним устаткуванням, інструментами і пристосу-
ваннями, за допомогою яких робітник або група 
робітників (бригада) виконує окремі операції по 
виготовленню продукції чи обслуговуванню 
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процесу виробництва 
Виробнича діль-
ниця 

сукупність територіально відособлених робочих 
місць, на яких виконується технологічно однорі-
дна робота чи здійснюються різні операції по ви-
готовленню однорідної продукції 

Цех  
 

виробничо, територіально й адміністративно від-
особлений підрозділ підприємства, де виконуєть-
ся визначений комплекс робіт відповідно до вну-
трішньозаводської спеціалізації 

Виробничий про-
цес  

сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів 
праці та природи, що потрібні для виготовлення 
продукції 

Принципи органі-
зації виробництва  

спеціалізації, пропорційності, паралельності, 
прямоточності, безперервності, ритмічності, ав-
томатичності, гнучкості, гомеостатичності 

Виробничий цикл інтервал часу від початку до завершення процесу 
виготовлення продукції 

Технологічний 
процес  

сукупність дій зі зміни стану предмета праці 

Основні способи 
поєднання опера-
цій технологічного 
циклу  

послідовний, паралельний, послідовно-
паралельний 

Тип виробництва комплексна характеристика організаційно-
технологічного рівня виробництва 

Основні типи ви-
робництва  

одиничне, серійне і масове 

Метод організації 
виробництва 

сукупність прийомів і способів реалізації вироб-
ничого процесу 

Методи організації 
виробництва  

непотоковий (поопераційний), потоковий, авто-
матизований 

 
ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

 
Середньозважений коефіцієнт ритмічності за визначе-

ний період ( рК ): 
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n

i
ірір УКК

1
,                                               (6.1) 

де n – кількість діб у періоді (тиждень, декада, місяць); 
ріК  – коефіцієнт ритмічності за визначений період; 

іУ  – частка продукції і-го періоду у загальному обсязі про-
дукції за визначений період.  

Коефіцієнт ритмічності за визначений період ( ірК . ): 

,1 пл
і

i
рі Q

Q
К


                                                      (6.2) 

де iQ  – обсяг недовиробництва (відхилення) продукції, т. 
Якщо iQ ≥ 0, ріК  =1. 

Абсолютне відхилення фактичного виробництва від 
планового виробітку ( iQ ): 

пл
i

факт
ii QQQ  ,                                                (6.3) 

де пл
i

факт
i QQ ,  – фактичний та плановий (по графіку) обсяг ви-

робництва продукції за і-й період (добу), т. 
Частка продукції і-го періоду у загальному обсязі проду-

кції за визначений період ( іУ ): 

факт

факт
i

i Q
QУ  ,                                                       (6.4) 

де фактQ  – фактичний обсяг продукції за визначений період, т. 
Тривалість технологічного циклу за умов використання 

послідовного виду руху предметів праці ( послТ ):  





m

i i

i
посл C

tnТ
1

,                                                      (6.5) 

де n – кількість одиниць (завантажень у апарат); 
m – кількість операцій в процесі; 
it  – норма часу на і – ту операцію і тривалість її виконання, 

хв.; 
iC  - кількість одиниць встановленого обладнання (робочих 

місць) для і – тої операції.  
Тривалість технологічного циклу за умов використання 

паралельного виду руху предметів праці ( парТ ): 
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i
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,                                       (6.6) 
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де трn – кількість одиниць в передавальній партії; 

     
max









i

i

C
t – найбільше співвідношення норми часу і-ї операції 

та кількості обладнання, закріпленого за і-ю операцією. 
Тривалість технологічного циклу за умов використання 

послідовно-паралельного виду руху предметів праці ( ппТ  ): 
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де  

  min1

1

















ii

ii

C
t - найменше зі значень тривалості операційного 

циклу двох суміжних операцій. 
Тривалість виробничого циклу при послідовному виді 

руху: 
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160
1 ,                              (6.8) 

де (60) – перевідний коефіцієнт, якщо основні розрахунки 
параметрів часу виконувалися у хвилинах;  

змТ , змп  – відповідно тривалість однієї зміни у годинах та їх 
кількість за добу; 

моT  – тривалість міжопераційних перерв (простоїв), хв.;  
прТ  – час природних процесів, днів. 

Тривалість виробничого циклу при паралельному виді 
руху:  
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Тривалість виробничого циклу при паралельно – послі-

довному виді руху: 
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ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 6.1 
Визначити коефіцієнт ритмічності роботи цеху карбамід-2 

по добам та за визначений період (декаду). 
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Результати розрахунків оформити у таблиці та відобразити 
на графіках. 

Таблиця 6.1. Вихідні дані до вирішення прикладу 6.1 
Дата Плановий виробіток, т Фактичний випуск, т 
1 180 85 
2 180 - 
3 130 - 
4 110 185 
5 200 270 
6 135 55 
7 180 215 
8 180 150 
9 170 40 
10 110 170 

Рішення 
Коефіцієнт ритмічності роботи цеху карбамід-2 визначаєть-

ся щодобово.  
1. Розрахунок його значення для першої доби здійснюється 

у наступній послідовності:  
1.1 Визначаємо відхилення фактичного виробництва від 

планового виробітку за формулою (6.3): 
95180851  Q  т. 

1.2 Визначаємо коефіцієнт ритмічності за визначений період 
(першу добу) за формулою (6.2): 

5,0
180
9511 рК . 

1.3 Визначаємо частку фактично випущеної продукції у пе-
ршу добу у загальному обсязі продукції за визначений період 
(декаду) за формулою (6.4): 

07,0
1170

85
1 У . 

1.4 Визначаємо середньозважений коефіцієнт ритмічності за 
першу добу: 

04,007,05,0 К  
Методика визначення коефіцієнта ритмічності роботи цеху 

карбамід-2 для наступних діб аналогічна. 
2. Визначимо середньозважений коефіцієнт ритмічності за 

визначений період (декаду) за формулою (6.1):  
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93,011,001,008,015,002,018,013,009,012,004,0 рК
Результати розрахунків заносимо у таблицю 6.2, оперативний 
план-графік виробництва карбаміду зображуємо на рис. 6.1. 

Таблиця 6.2. Розрахунок коефіцієнта ритмічності роботи цеху карбамід – 2 
П о к а з н и к и Д н і    м і с я ц я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Усього 
Плановий виробіток, т 180 180 130 110 200 135 180 180 170 110 1575 
Фактичний випуск, т 85 180 130 185 270 55 215 150 40 170 1480 
Відхилення від графіку, 
т (±) -95 0 0 75 70 -80 35 -30 -130 60 - 

Коефіцієнт ритмічності,  0,5 1 1 1 1 0,4 1 0,8 0,2 1 - 
Частка продукції за до-
бу у загальному обсязі 
за І декаду 

0,07 0,12 0,09 0,13 0,18 0,04 0,15 0,10 0,03 0,11 - 

Середньозважений ко-
ефіцієнт ритмічності за 
І декаду     

0,04 0,12 0,09 0,13 0,18 0,02 0,15 0,08 0,01 0,11 0,93 
 

 
Рис. 6.1. Оперативний план-графік виробництва карбаміду 

Приклад 6.2 
Визначити тривалість технологічної фази виробничого цик-

лу апаратурного процесу при послідовному, паралельно-
послідовному та паралельному видах руху предметів праці у 
процесі виробництва та побудувати графіки руху, якщо величина 
партії (кількість завантажень у апарат) дорівнює 5, норма часу на 
виконання 1-ї операції технологічного процесу – 8 хв., 2-ї опера-
цій – 9 хв., 3-ї операцій – 5 хв., 4-ї операцій – 3 хв. 

Рішення 
1. Тривалість технологічного циклу при послідовному виді 

руху предметів праці визначимо за формулою (6.5):  
  .12525535985 хвТпосл   

10
0 

20
0 

30
0 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Пл 

Ф 
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Графік технологічного циклу при послідовному виді руху 
предметів праці по операціях зображено на рис. 6.2. 

 
2. Тривалість технологічного циклу при паралельно - послі-

довному  виді руху предметів праці визначимо за формулою 
(6.7): 

    .6135815125 хвТ пп    
Побудуємо графік, користуючись наступними правилами: 
- якщо tm-1≤ tm , перпендикуляр опускати після першої пере-

давальної партії, і будувати графік праворуч; 
- якщо tm-1>tm, перпендикуляр опускати після останньої пе-

редавальної партії і будувати праворуч останню транспортну 
партію на цій операції, інші будувати ліворуч.  

Графік технологічного циклу при паралельно – послідовно-
му виді руху предметів праці по операціях зображено на рис. 6.3. 
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Рис. 6.2. Технологічний цикл при послідовному виді руху предметів 
праці по операціях 
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3. Тривалість технологічного циклу при паралельному виді 
руху предметів праці визначимо за формулою (6.6): 

    .613598915 хвТпар   
Будуємо графік за наступним алгоритмом: 
а) будується технологічний цикл для першої передавальної 

партії прn , як при послідовному виді руху; 
б) для операції, яка має найбільшу тривалість, будується 

повний операційний цикл для всієї партії n; 
в) для всіх передавальних партій, окрім першої, добудову-

ються операційні цикли на всіх операціях, окрім найбільш трива-
лої.  

Графік технологічного циклу при паралельному виді руху 
предметів праці по операціях зображено на рис. 6.4. 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок: найбільша тривалість технологічного циклу при 

послідовному виді руху предметів праці – Тпосл. = 125 хв. Цикл 
процесу при паралельному та паралельно-послідовному виді руху 
скорочено на 48,8%. 
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Рис. 6.4. Технологічний цикл при паралельному виді руху предметів 
праці по операціях 
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Приклад 6.3 
Визначити тривалість виробничого циклу виготовлення пар-

тії виробів (у календарних днях) при всіх видах руху предметів 
праці. Партія складається з n = 50 одиниць, передавальна партія – 
nтр = 10 од. Робота відбувається протягом двох змін по 8 годин, 
сумарний міжопераційний час дорівнює Тмо = 10 хв., тривалість 
природного процесу становить 1,5 д. Вихідні дані технологічного 
процесу приведені в таблиці 6.3.  

Таблиця 6.3. Технологічний процес 
№ опе-

рації 
Норми часу на виконання операцій 

технологічного процесу, хв. 
Кількість одиниць обладнання, 

закріплених за операціями  
1 9,6   2 
2 2,2 1 
3 4,7 1 
4 12 3 
5 8,4 2 
6 0,9 1 
7 7,8 2 
8 9,6 2 
9 4,2 1 

10 0,5 1 
 

Рішення 
1) Визначаємо тривалість виробничого циклу при послідов-

ному виді руху за формулою (6.8):  

06,45,1105,02,4
2
6,9

2
8,79,0

2
4,8

3
127,42,2

2
6,950

7,08260
1















 


посТ д.; 

2) Визначаємо тривалість виробничого циклу при паралель-
ному виді руху за формулою (6.9):   

  3,25,1105,02,4
2
6,9

2
8,79,0

2
4,8

3
127,42,2

2
6,910

2
6,91050

7,08260
1















 


посТ  д.; 

3) Визначаємо тривалість виробничого циклу при паралель-
но – послідовному виді руху за формулою (6.10):  

     7,25,1105,02,49,39,09,0442,22,210502,3450
7,08260

1



ппТ д. 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 6.1 
На підставі даних таблиці 6.4 зробити висновки про те, в 

якому році підприємство працювало більш ритмічно. 
Таблиця 6.4. Вихідні дані до вирішення задачі 6.1 

Рік 2010 2011 2012 
Квартал І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 
План, тис. т 65 60 60 75 75 90 80 45 60 60 70 60 
Факт, тис. т 75 45 65 90 75 110 70 25 70 75 55 75 

 

Задача 6.2 
Планові та фактичні показники виробництва мінеральних 

добрив приведені в таблиці 6.5. Визначити коефіцієнти ритмічнос-
ті роботи цехів А та Б помісячно та за рік. 

Таблиця 6.5. Вихідні дані до вирішення задачі 6.2 

Місяць Цех А, тис. т Цех Б, тис. т 
план факт план факт 

Січень 182,5 190,5 181 181 
Лютий 170 170 163 140 
Березень 181 180 180 180 
Квітень 184 185 174 175 
Травень 179 160 175 175 
Червень 172 170 172 175 
Липень 177 190,5 179 180 
Серпень 177,4 175 179 190 
Вересень 170 180 179 165 
Жовтень 176 185 172 170 
Листопад 166 170 177 180 
Грудень 170,5 180 180 180 

 

Задача 6.3 
Знайти коефіцієнт ритмічності виробництва за місяць, ви-

користовуючи дані таблиці 6.6. 
Таблиця 6.6. Виготовлення продукції фармацевтичним цехом за календар-

ними періодами місяця 
грн. 

Декада місяця План Факт 
І 23000 22000 
ІІ 23000 22500 
ІІІ 27000 29560 

Разом: 73000 74060 
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Задача 6.4 

Побудуйте графік руху предметів праці та розрахуйте три-
валість технологічного циклу для умов послідовного, паралельно-
послідовного та паралельного видів руху, якщо відомо, що кіль-
кість завантажень у апарат 5n , технологічний процес виготов-
лення включає m 5 операцій: t1= 2 хв.; t2 =9 хв.; t3 =5 хв.; t4 =8 
хв.; t5 =3 хв. Розмір передавальної (транспортної) партії 1прn  од. 
Кожна операція виконується на одній одиниці обладнання. 

Задача 6.5 
Вихідні дані технологічного процесу наведені в таблиці 

6.7.  
Таблиця 6.7. Вихідні дані до вирішення задачі 6.5 

№ операції 1 2 3 4 5 6 7 8 
Норма часу, хв.  12,0 3,0 2,0 5,0 8,0 10,0 2,5 6,0 
Кількість встанов-
леного обладнан-
ня, од.  

2 1 1 1 1 2 1 1 

 

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії 
виробів (50 штук) при послідовному виді руху у виробництві та 
побудувати графік. Як зміниться тривалість технологічного цик-
лу, якщо на 5-ій та 8-ій операціях кількість встановленого облад-
нання збільшити вдвічі? 

Задача 6.6 
На підприємстві за технічними вимогами є необхідність ро-

зділити другу операцію на дві самостійні операції тривалістю 3 і 4 
хв. Визначити, як зміниться тривалість технологічного циклу в ре-
зультаті зміни виробничих умов на підприємстві за такими вихід-
ними даними: величина партії виробів (кількість завантажень у 
апарат) – 50, вид руху виробів – паралельний, технологічний про-
цес складається із семи операцій, тривалість яких становить t1=3 
хв., t2=7 хв., t3=5 хв., t4=6 хв., t5=2 хв., t6=3 хв., t7=6 хв.  

Задача 6.7 
Розрахувати тривалість технологічного циклу при послідо-

вному та паралельно-послідовному видах руху за умови п = 4. За-
гальний процес обробки включає 3 операції. Тривалість 1-ї опе-
рації t1 =1 год., 2-ї – t2 =0,5 год., 3-ї – t3 =2 год. Як зміниться три-
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валість технологічного циклу, якщо на третій операції кількість 
робочих місць (апаратів) збільшити в два рази.  

Задача 6.8  
Партія дорівнює 6, або 6 завантажень в апарат. Норма часу 

1-ї операції 3 хв.; 2-ї – 5 хв.; 3-ї – 2 хв.*   
Кількість робочих місць на кожній операції – 1 робоче міс-

це. 
Кількість виробів в транспортній партії – 1 од. 
Визначити тривалість технологічного циклу і побудувати 

графіки обробки партії виробів при паралельному та послідовно-
паралельному видах руху предметів праці. 

______________ 
*В умовах задачі не враховувати час на транспортування, 

розбракування, перебування продукції на складах.  
Задача 6.9 

Партія дорівнює 6, або 6 завантажень в апарат. Норма часу 
1-ї операції 4 хв.; 2-ї – 3 хв.; 3-ї – 1 хв.; 4-ї – 3 хв.; 5-ї – 0,5 хв. Згі-
дно виробничих умов на 1-й та 2-й операції по 2 робочих місця, 
на інших – по одному.  

Визначити тривалість технологічного циклу і побудувати 
графіки обробки партії виробів при послідовному та паралельно-
му видах руху предметів праці. 

Задача 6.10 
Визначити тривалість виробничого циклу виготовлення пар-

тії виробів (у календарних днях) при послідовному та паралель-
ному видах руху предметів праці, якщо партія складається з n = 
40 одиниць, транспортна партія – nтр = 8 од. Робота відбувається 
протягом однієї зміни тривалістю 8 годин, тривалість природного 
процесу становить 1 день. Вихідні дані технологічного процесу 
приведені в таблиці 6.3.  

Таблиця 6.3. Технологічний процес 
Межопераційний час, хв. Тмо Норми часу на виконання операцій те-

хнологічного процесу, хв. ti 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-5 1 2 3 4 5 6 
2,17 5,48 17 3,91 2,54 9,6 2,6 4,7 12 1,4 0,9 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Компонентами виробничого процесу є: 
А енергія 
Б інформація 
В засоби праці 
Г люди 
2. Операції виробничого процесу поділяються на:  
А ручні 
Б машинні 
В апаратурні 
Г циклічні 
 
3. Організація виробництва – це процес координації та оптиміза-
ції у просторі та часі матеріальних і трудових елементів виробни-
цтва з метою …. 
А  підвищення продуктивності праці  
Б  підвищення рівня конкурентоспроможності продукції  
В  зниження витрат на виробництво продукції  
Г забезпечення ефективності діяльності підприємства  
 
4. Який принцип раціональної організації виробництва передба-
чає необхідність забезпечення найкоротшого шляху проходження 
предметів праці в процесі виробництва продукції? 
А  безперервності  
Б  прямоточності  
В  паралельності  
Г синхронізації  
 
5. Тривалість виробничого циклу залежить від: 
А трудомісткості та складності виготовлення продукції 
Б механізації та автоматизації основних операцій 
В режиму роботи підприємства 
Г постачання сировини та напівфабрикатів до місця роботи 
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6. Назвіть поєднання операцій, які застосовуються у виробничому 
процесі: 
А паралельні 
Б послідовні 
В ритмічні 
Г паралельно – послідовні 
 
7. Основою форми організації з паралельним видом руху предме-
тів праці є: 
А рух предметів праці на кожну наступну операцію тільки після за-

кінчення обробки усієї партії на попередній операції 
Б рух предметів праці з операції на операцію поштучно та без очі-

кування  
В частково паралельне проходження партії виробів по операціях те-

хнологічного процесу 
Г рух предметів праці з операції на операцію з перервами 
 
8. Основою форми організації з послідовним видом руху предме-
тів праці є: 
А рух предметів праці на кожну наступну операцію тільки після за-

кінчення обробки усієї партії на попередній операції 
Б рух предметів праці з операції на операцію поштучно та без очі-

кування  
В частково паралельне проходження партії виробів по операціях те-

хнологічного процесу 
Г рух предметів праці з операції на операцію з перервами 
 
9. Основними характеристиками неперервних виробничих проце-
сів є: 
А завантаження у апарати усього обсягу сировини здійснюється 

одночасно 
Б зростання поточних витрат на виробництво одиниці продукції  
В можливість повної механізації (автоматизації) виробничого про-

цесу 
Г створення умов для ритмічного випуску продукції  
 
10. Паралельність робіт в процесі виробництва досягається за ра-
хунок: 



107 

 107

А одночасної обробки декількох предметів праці на одному ро-
бочому місці 

Б за рахунок узгодженості деяких елементів процесу і перш за 
все з продуктивності та виробничої потужності 

В одночасного виготовлення предметів праці на деяких операці-
ях технологічного процесу 

Г за рахунок зближення окремих операцій, яке включає зворот-
ний рух предметів праці в процесі виробництва 

11. Робочим місцем є: 
А частина виробничої площі, яка обладнана технічними засо-

бами і пристроями у відповідності до характеру виконува-
них робіт та яка закріплена за виконавцями цих робіт 

Б певна форма організації виробничих одиниць або робочих 
місць, яка забезпечує переміщення предметів праці в просторі 
й часі у відповідності з даним рівнем серійності 

В група територіально відокремлених робочих, які виконують 
технологічно однорідну роботу або різні операції з виготов-
лення одноманітної продукції 

Г організаційно і технічно відокремлена ланка підприємства, 
яка виконує певну частину виробничого процесу 

 
12. Які процеси виконуються машинами без участі робітника? 
А автоматизовані 
Б циклічні 
В автоматичні 
Г апаратурні 
 
13. Частина виробничого процесу, що виконується на одному ро-
бочому місці над предметом праці без переналагодження облад-
нання, називається… 
А технологічним прийомом 
Б технологічним процесом 
В технологічним циклом 
Г технологічною операцією 
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14. Як називається інтервал календарного часу виготовлення від-
повідної продукції незалежно від її кількості? 
А технологічний цикл 
Б виробничий цикл 
В змінний цикл 
Г операційний цикл 
 
15. Як співвідносяться тривалості технологічних циклів при пос-
лідовному і паралельно-послідовному рухах предметів праці? 
А пппосл ТТ   
Б пппосл ТТ   
В пппосл ТТ   
Г пппосл ТТ   
 
16. Як співвідносяться виробничий і технологічний цикли проце-
су виробництва? 
А виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в кале-

ндарному часі 
Б виробничий цикл дорівнює технологічному з урахуванням суми 

міжопераційних перерв 
В виробничий цикл з урахуванням суми міжопераційних перерв і 

тривалості природних процесів, переведених у календарний час 
Г виробничий цикл дорівнює технологічному, вираженому в робо-

чих днях 
 
17. Якщо фактичний обсяг виробництва більше запланованого, то 
коефіцієнт ритмічності за визначений період: 
А = 1 
Б > 1 
В < 1 
Г немає вірної відповіді 
 

18. Формула 



n

i
іі УКК

1
, використовується для визначення: 
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А коефіцієнту пропорційності 
Б середньозваженого коефіцієнту ритмічності за визначений пері-

од  
В коефіцієнту ритмічності за визначений період  
Г коефіцієнту прямоточності 
 
19. Тривалість технологічного циклу за умов використання пара-
лельного виду руху предметів праці визначається за формулою: 
А   




m

i
ii ttnТ
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max1  
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20. Тривалість технологічного циклу за умов використання пос-
лідовного виду руху предметів праці визначається за формулою: 
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21. Тривалість технологічного циклу за умов використання пара-
лельно-послідовного виду руху предметів праці визначається за 
формулою: 
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22. Тривалість виробничого циклу за умов використання послідо-
вного виду руху предметів праці визначається за формулою: 
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23. Тривалість виробничого циклу за умов використання парале-
льно-послідовного виду руху предметів праці визначається за 
формулою: 
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24. Тривалість виробничого циклу за умов використання парале-
льного виду руху предметів праці визначається за формулою: 
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25. Передавальна партія дорівнює 5, або 5 завантажень в апарат. 
Норма часу 1-ї операції 2 хв.; 2-ї – 5 хв.; 3-ї – 3 хв., 4-ї – 1 хв. 
Тривалість технологічного циклу при паралельному виді руху 
предметів праці складе: 
А 75 хв. 
Б 55 хв. 
В 36 хв. 
Г 31 хв. 
 
26. Передавальна партія дорівнює 5, або 5 завантажень в апарат. 
Норма часу 1-ї операції 2 хв.; 2-ї – 5 хв.; 3-ї – 3 хв., 4-ї – 1 хв. 
Тривалість технологічного циклу при паралельно-послідовному 
виді руху предметів праці складе: 
А 75 хв. 
Б 55 хв. 
В 36 хв. 
Г 31 хв. 
 
27. Передавальна партія дорівнює 5, або 5 завантажень в апарат. 
Норма часу 1-ї операції 2 хв.; 2-ї – 5 хв.; 3-ї – 3 хв., 4-ї – 1 хв. 
Тривалість технологічного циклу при послідовному виді руху 
предметів праці складе: 
А 75 хв. 
Б 55 хв. 
В 36 хв. 
Г 31 хв. 
 
28. Передавальна партія дорівнює 8, або 8 завантажень в апарат. 
Норма часу 1-ї операції 8 хв.; 2-ї – 5 хв.; 3-ї – 12 хв. Як зміниться 
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тривалість технологічного циклу при паралельному виді руху 
предметів праці, якщо третю операцію розділити на дві самостійні 
операції тривалістю 6 і 6 хв.: 
А зменшиться на 20 хв. 
Б зменшиться на 28 хв. 
В збільшиться на 5 хв. 
Г збільшиться на 15 хв. 
 
29. Планові показники виробництва хімічного волокна за тиждень 
наступні, т: 55, 60, 72, 60, 60, 70т, 75, а фактичні,т: 50, 50, 75, 75, 
70, 70, 70. Коефіцієнт ритмічності роботи цеху за тиждень складе: 
А 0,958 
Б 0,962 
В 0,965 
Г 1,000 
 
30. Квартальні планові показники виробництва лакофарбової про-
дукції за рік наступні: І квартал – 300т, ІІ – 300т, ІІІ – 300т, ІV – 
300т; фактичні – І – 280т, ІІ – 320т, ІІІ – 180т, ІV – 300т. Коефіці-
єнт ритмічності роботи підприємства за рік складе: 
А 0,75 
Б 0,79 
В 0,81 
Г 0,85 
 
 

ТЕМА 7. ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 
 

Підготовчо-
заключний час  

- прийом та передача зміни;                               
- отримання матеріалів, інструментів; 
- проходження інструктажу; 
- прибирання робочого місця на початку та на-
прикінці зміни 
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Робота основна  - активне спостерігання за ходом технологічного 
процесу по контрольно-вимірювальним приладам 
та його регулювання; 
- пасивне спостерігання за ходом технологічного 
процесу, періодичний контроль показників ре-
жиму (температура, тиск) без його регулювання; 
- ручна робота 

Робота допоміжна  - ведення записів у виробничому журналі; 
- передача готової продукції та її оформлення; 
дрібний ремонт, профілактика обладнання протя-
гом зміни; 
- відбір проб; 
- переходи, пов’язані з обслуговуванням облад-
нання; 
- службові розмови; 
- прибирання робочого місці протягом зміни 

Робота випадкова, 
що залежить від 
виконавця  

робота, яка не входить в обов’язки виконавця та 
виконується за його власною ініціативою на вла-
сному чи іншому робочому місці; 
виправлення дефектів, браку, які утворилися в 
наслідок невірних дій виконавця 

Робота випадкова, 
що не залежить від 
виконавця   

- робота, яка не входить в обов’язки виконавця та 
виконується по розпорядженню адміністрації; 
інструктаж учеників, стажерів по розпорядженню 
адміністрації; 
- виправлення браку, що утворився по незалеж-
ним від робітника причинам 

Перерви, що зале-
жать від робітника 

- відсутність на робочому місці у зв’язку з запіз-
ненням або передчасним закінченням роботи; 
розмови не службового характеру; 
- відпочинок протягом часу, що перевищує вста-
новлений 

Перерви, що не 
залежать від робі-
тника 

- регламентовані перерви (їжа, виробнича гімнас-
тика, відпочинок, особисті потреби); 
- очікування подачі сировини, матеріалів, енергії, 
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послуг; 
- очікування закінчення технологічних операції; 
відсутність на робочому місці з зв’язку з викли-
ком до адміністрації  

Час продуктивної 
роботи 

робота протягом якої здійснюється обробка пре-
дметів праці з метою отримання готової продук-
ції 

Час непродуктив-
ної роботи 

- час завантаження обладнання сировиною; 
- очікування ремонтних послуг; 
- очікування подачі сировини, напруги, тиску 

Норма часу час, що необхідний для виробництва одиниці 
продукції, або виконання заданого обсягу робіт 
за умов найбільш повного використання облад-
нання 

Норма виробітки кількість продукції, яку повинен виготовити ро-
бочий за певний період часу 

Норма обслугову-
вання 

кількість обладнання, яку може обслугувати один 
робочий протягом зміни 

Норма штату мінімальна чисельність робочих цеху (відділен-
ня), яка необхідна для підтримання нормального 
ходу технологічного процесу протягом зміни 

Методи вивчення 
витрат робочого 
часу спостережен-
ням 
 

- фотографія використання часу; 
- хронометраж; 
- фотохронометраж; 
-метод моментних спостережень; 
- елементне та мікроелементне нормування 

 
ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

 
Норма обслуговування апаратів-дублерів ( обсН ): 

p

ц
обс t

Т
Н     або    1

p

a
обс t

tН ,                                    (7.1) 

де цТ  - тривалість циклу, хв.; 
at  - апаратурний час, хв.        
pt  - ручний час, хв. 
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Норма обслуговування апаратів з однаковою триваліс-
тю але різною структурою циклу, та апаратів із різною три-
валістю і структурою циклу ( обсН ): 

1



p

a
обс t

t
Н .                                                (7.2) 

Тривалість простоїв апаратів-дублерів та апаратів із 
однаковою тривалістю але різною структурою циклу ( ..обпрТ ): 

   цpобсобпр TtНТ . .                                         (7.3) 
Тривалість простоїв апаратів із різною тривалістю і 

структурою циклу ( ..обпрТ ) для кратних циклів та для некрат-
них циклів за умов, якщо б

цp Tt  : 
    aобсpобпр tНtТ 1. ,                                   (7.4) 

де б
цT  - тривалість більшого циклу, хв. 

Тривалість простоїв апаратів із різною тривалістю і 
структурою циклу для некратних циклів ( ..обпрТ ) за умов, якщо 

б
цp Tt  : 

 м
ц

б
цмобпр ТТКТ . ,                                       (7.5) 

де мК - кількість апаратів з меншим циклом; 
     м

цT  - тривалість меншого циклу, хв. 
Тривалість простоїв робітника, який обслуговує апара-

ти-дублери та апарати із однаковою тривалістю але різною 
структурою циклу( рпрТ . ): 

 pцрпр tТТ . .                                             (7.6) 
Тривалість простоїв робітника, який обслуговує апара-

ти із різною тривалістю та різною структурою циклу ( рпрТ . ): 
 p

б
црпр tТТ .. .                                           (7.7) 

Норма виробітки за зміну при періодичних процесах 
(

вирН ): 

шт

пззм
вир Т

ТТН 
 ,                                             (7.8) 

або 
 

опн

нвонормпззм
вир Т

ТТТТ
Н


 ,                                   (7.9) 

де змТ  - тривалість зміни, хв.;  
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пзТ  - підготовчо-заключний час (за зміну), хв.; 
штТ  - норма штучного часу, хв.; 
ормТ  - час на обслуговування робочого місця (за зміну), 

хв.; 
нвонТ  - час на відпочинок та особисті потреби (за зміну), 

хв.; 
опнТ  - час на виконання основної та допоміжної роботи 

(оперативний час), хв. 
Оперативний час протягом зміни ( опнТ ): 

нвонормпззмопн ТТТТТ  .                                       (7.10) 
Норма штучного часу ( штТ ): 







 


100
1 

опншт ТТ ,                                           (7.11) 

де  - час на обслуговування робочого місця (у % від опнТ ); 
                  - час на відпочинок та особисті потреби (у % від опнТ ). 

Норма штучно-калькуляційного часу ( .. кштТ  ): 

шт
вир

пз
кшт Т

Н
ТТ  .. .                                           (7.12) 

Норма виробітки за зміну при безперервних процесах 
(

вирН ): 

  iі

m

і
ізмвир NПТТН 

1
,                                        (7.13) 

де змТ – тривалість зміни, хв.; 
іТ  – нормативний час простоїв апаратів і-го типу, хв.; 
іП  – годинна продуктивність одного апарату і-го типу, 

кг/год.; 
iN  – кількість апаратів і-го типу; 

m – кількість типів апаратів. 
Чисельність основних робітників ( оснЧ ): 
- за трудомісткістю робіт:  

..нвд
осн КФ

tЧ


 ,                                              (7.14) 

де t - трудомісткість виробничої програми, чол. – год.; 
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дФ - дійсний (фактичний) фонд робочого часу працівни-
ків, год.; 

..нвК - коефіцієнт виконання норм виробітку основними ро-
бітниками. 

- за нормами виробітку: 

..нвдв
осн КФН

ВПЧ


 ,                                              (7.15) 

де ВП - обсяг виробництва продукції, грн.; 
     вН  - норма виробітку одним робітником, т/год.; 
- за нормами обслуговування: 

о

споб
осн Н

КSКЧ 
 ,                                              (7.16) 

де обК  - кількість апаратів (агрегатів); 
S  - кількість змін за добу; 

спК  - коефіцієнт облікового складу;  
оН  - норма обслуговування на одного робітника (брига-

ду). 
Коефіцієнт оперативної роботи ( опК ): 

100



зм

допосн
оп Т

ТТК ,                                                (7.17) 

де допосн ТТ ,  - основний та допоміжний час відповідно, хв.  
Коефіцієнт продуктивної роботи ( прК ): 

100



зм

пздопосн
пр Т

ТТТК ,                                           (7.18) 

Коефіцієнт завантаження ( завК ): 

100



зм

реглпздопосн
зав Т

ТТТТ
К ,                                    (7.19) 

де реглТ  - регламентовані перерви, хв.  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 7.1 
Визначити норму паралельного обслуговування однакових 

фільтрпресів, час простоїв обладнання та робітника. Тривалість 
циклу багатоапаратурної роботи 30 хв., час ручної роботи – 11 хв. 

Рішення 
1. Норму обслуговування визначимо за формулою (7.1): 
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73,2
11
30

обсН , приймаємо 3 апарати 

2. Тривалість простоїв апаратів визначимо за формулою 
(7.3): 

  930333. обпрТ  хв. 
3. Тривалість простоїв робітника визначимо за формулою 

(7.6): 
03330. рпрТ .  

Висновок: за умови  цp Tt  спостерігаються простої апара-
тів. 

Графік процесу зображено на рис. 7.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Приклад 7.2 

На підставі вихідних даних організувати багатоапаратурне обслугову-
вання апаратів з різними тривалістю та структурою циклів (цикли кратні). 

Таблиця 7.1. Вихідні дані до вирішення прикладу 7.2 
 Апарат І Апарат ІІ Апарат ІІІ 

Тривалість циклу, хв. 40 40 20 
Апаратурний час, хв.  30 30 10 
Ручний час, хв.  10 10 10 

Рішення 
Сутність раціональної організації багатоапаратурного об-

слуговування у тому, щоб намагатися одержати таке співвідно-
шення суміщення операцій і апаратів, при якому забезпечується 

Умовні позначення:                         - ручний час;                - апаратурний час.         
                                                     
                                                       - простої апаратів або робітника 

 Рис. 7.1. Графік зміни апаратурного та ручного часу         
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максимальне завантаження всього обладнання й повна зайнятість 
робітників. 

1. Тривалість простоїв апаратів визначимо за формулою 
(7.4): 

  10701330. обпрТ хв.  
2. Тривалість простоїв робітника визначимо за формулою 

(7.7): 
103040.. рпрТ хв.  

Як видно із розрахунків простоїв апаратів нема, але просто-
їв робітника не завжди можливо уникнути. Так як тривалості 
операцій на сумісних апаратах кратні (40:20:20), то можливо по-
будувати графік за схемою 1-3-2. За такою схемою побудови є 
можливість ліквідувати простої робітника.                                        

Графік процесу зображено на рис. 7.2. 
  
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Приклад 7.3 
Розрахувати норму штучного та штучно-калькуляційного 

часу й норму виробітки для апаратів періодичної дії. На пресі по-
тужністю 50 т пресується виріб, тривалість зміни 420 хв. В прес-
формі 1 гніздо. Вихідні дані наведені в таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. Вихідні дані для вирішення прикладу 7.3 
 

Найменування елементу Норма 
часу, хв.  

1. Підготовчо-заключний час (за зміну) 5 
2. Основний час (витримка при пресуванні)  0,71  

 Рис. 7.2. Графік зміни апаратурного та ручного часу          
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3. Час на виконання допоміжної роботи  1,03  
4. Час на обслуговування робочого місця (за зміну) 12 
5. Час на відпочинок та особисті потреби (за зміну) 30 

 
Рішення 

1. Оперативний час протягом зміни визначимо за форму-
лою (7.9): 

37330125420 опнТ  хв.  
2. Визначимо час на обслуговування робочого місця (у % 

від опнТ ): 

%3100
373
12

ормТ  (α) 

3. Визначимо час на відпочинок та особисті потреби (у % 
від опнТ ): 

%8100
373
30

нвонТ  (β) 

4. Норму штучного часу визначимо за формулою (7.10): 
  93,1

100
83171,003,1 





 
штТ хв. 

5. Норму виробітки за зміну визначимо за формулою (7.8): 

215
93,1

5420



вирН  шт., або   215

74,1
30125420




вирН  шт. 

6. Норму штучно-калькуляційного часу визначимо за фор-
мулою (7.11): 

95,193,1
215
5

.. кштТ  хв. 

Приклад 7.4 
Розрахувати норму виробітки за зміну (8 годин) при виро-

бництві аміаку. У відділенні синтезу аміаку встановлено 4 коло-
ни, продуктивність кожної 1380 кг / год. Об'єм каталізатора в ко-
жній колоні 4,5 м3.  

Рішення 
Норму виробітки за зміну при безперервних процесах ви-

значимо за формулою (7.12) 
43200413808 вирН кг. 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 7.1 
На підставі даних таблиці 7.3 визначити норму обслугову-

вання апаратів-дублерів з коротким циклом при однократному 
відвідуванні робочого місця за цикл, тривалість простоїв облад-
нання та робітників. Побудувати графік завантаженості апарату 
та робітника протягом двох циклів. 

Таблиця 7.3. Вихідні дані для вирішення задачі 7.1 
Тривалість циклу, хв.    30 30 30 
Апаратурний час, хв.       20 20 20 
Ручний час, хв.               10 10 10 

 

Задача 7.2 
На підставі даних таблиці 7.4 визначити норму обслугову-

вання апаратів з однаковими короткими циклами, але різною 
структурою циклу при однократному відвідуванні робочого місця 
за цикл, тривалість простоїв обладнання та робітників. Побудува-
ти графік завантаженості апарату та робітника протягом двох ци-
клів. 

Таблиця 7.4. Вихідні дані для вирішення задачі 7.2 
 

Тривалість циклу, хв.    30 30 30 
Апаратурний час, хв.       18 20 24 
Ручний час, хв.               12 10 6 

Задача 7.3 
На підставі даних таблиці 7.5 визначити норму обслугову-

вання апаратів із різними короткими циклами при однократному 
відвідуванні робочого місця за цикл. Побудувати графік заванта-
женості апарату та робітника протягом двох циклів. 

Таблиця 7.5. Вихідні дані для вирішення задачі 7.3 
Тривалість циклу, хв.    40 30 30 
Апаратурний час, хв.       30 15 15 
Ручний час, хв.               10 15 15 
 

Задача 7.4 
На підставі даних таблиці 7.6 розрахувати норму обслуго-

вування для одного робітника. Побудувати графік завантаженості 
апарату та робітника протягом двох циклів. 
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Таблиця 7.6. Вихідні дані для вирішення задачі 7.4 
 

Тривалість циклу, хв. Час ручної роботи, хв. 
56 10 

Задача 7.5 
Розрахувати норму штучного та штучно-калькуляційного 

часу й норму виробітки для апаратника, який обслуговує центри-
фуги.  

Норми часу обслуговування за елементами: 
- підготовчо-заключний час (за зміну) пзТ = 5 хв.  
- основний час оТ = 0,73 хв. 
- час на виконання допоміжної роботи дТ  = 1,04 хв. 
- час на обслуговування робочого місця (за зміну) ормТ  = 

14 хв. 
- час на відпочинок та особисті потреби (за зміну) нвонТ  

= 30 хв. 
Тривалість зміни 7 годин або 420 хв. 

Задача 7.6 
Проаналізуйте структуру витрат робочого часу операторів, 

що встановлені за фотографією робочого часу (ФРЧ) та методом 
нормування. Зробіть висновки про ефективність використання 
часу операторами, розрахувавши коефіцієнти оперативної робо-
ти, продуктивної роботи та завантаження. 

Таблиця 7.7. Вихідні дані для вирішення задачі 7.6 

Найменування елементу 
ФРЧ  

оператора 
№1 

ФРЧ  
операто-

ра№2 

Норматив 
витрат 

Підготовчо-заключний час, хв.  24 30 20 
Оперативний час, хв.  400 380 440 
Час обслуговування робочого місця, хв.  18 20 10 
Витрати часу по організаційно-технічним 
причинам, що обумовлені самим операто-
ром, хв.  

8 12 - 

Технологічні перерви, хв.  - 10 - 
Організаційно-технологічні перерви, хв.  10 13 - 
Відпочинок та особисті потреби, хв.  15 15 10 
Порушення трудової дисципліни, хв.  5 - - 
Разом: 480 480 480 
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Задача 7.7 
Розрахувати норму виробітки за зміну (8 годин) при виро-

бництві сірчаної кислоти. Установка контактної системи містить 
4 печі однакової потужності, продуктивність однієї печі – 1350 т 
кислоти (в перерахунку на моногідрат). 

Задача 7.8 
Розрахувати норму штучного та штучно-калькуляційного 

часу й норму виробітки на 8-ми годинну зміну, якщо час основної 
роботи, яка виконується ручним способом, становить 12 хв. на 
операцію, час допоміжної роботи – 6 хв., норматив часу на відпо-
чинок, особисті потреби та обслуговування робочого місця – 10% 
від оперативного часу, підготовчо-заключний час на 16 однако-
вих операцій – 10 хв. 

Задача 7.9 
Норма обслуговування одного слюсаря-ремонтника стано-

вить 12 апаратів за зміну. Визначити явочну чисельність слюсарів 
- ремонтників на першу зміну та на добу, якщо: коефіцієнт змін-
ності дорівнює 2,7; кількість апаратів у цеху – 132. 

Задача 7.10 
Розрахувати місячну норму для комплексної бригади осно-

вного корпусу цеху синтезу аміаку, режим роботи безперервний 
без вихідних та святкових днів. Вихідні дані для розрахунку наве-
дені в таблиці 7.8. 

Таблиця 7.8. Вихідні дані для вирішення задачі 7.10 
 

Показник  Значення 
показника 

1. Годинна продуктивність, т/год. 40  
2. Час роботи за зміну (із урахуванням тривалості пе-
рерв), год. 

7,5  

3. Кількість календарних днів на місяць 30 
4. Кількість змін на планово - 
    попереджувальний ремонт 

6 

Задача 7.11 
Норма обслуговування апаратника очищення газу – 12 ба-

лонів за зміну. Визначити планову (добову та змінну) середньоо-
блікову чисельність апаратників у цеху, який працює у 2 зміни, 
номінальний фонд робочого часу – 260 змін, фактичний – 232 
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зміни на рік. Кількість балонів, що обслуговуються за зміну – 360 
одиниць.   

Задача 7.12 
За даними таблиці 7.9 розрахувати норму обслуговування. 

Визначити втрати робочого часу робітника та обладнання. Побу-
дувати графік завантаження апаратів та робітника протягом трьох 
циклів.  

Таблиця 7.9. Вихідні дані для вирішення задачі 7.12 
 1 апарат 2 апарат 3 апарат 

Тривалість циклу, хв. 40 40 40 

Апаратурний час, хв. 35 35 35 
Задача 7.13 

 
За даними таблиці 7.10 розрахувати норму обслуговуван-

ня. Визначити втрати робочого часу робочого та обладнання. По-
будувати графік завантаження апаратів та робітника протягом 
трьох циклів.  

Таблиця 7.10. Вихідні дані для вирішення задачі 7.13 
 1 апарат 2 апарат 3 апарат 

Тривалість циклу, хв. 40 40 40 

Апаратурний час, хв. 25 25 25 
 

Задача 7.14  
 

У цеху хімічного комбінату працює 50 апаратурних систем. 
Кожна з них обслуговується бригадою з трьох робітників при 3-х 
змінному графіку безперервної роботи (3 зміни по 8 год. без ви-
хідних і святкових). Кількість вихідних днів і днів відпочинку в 
розрахунку на одного робітника на рік становить 110, невиходи, 
що плануються – 33 дні. Визначити явочну та облікову чисель-
ність робітників на плановий рік. 

 
Задача 7.15 

 
В цеху хімічного комбінату працює 60 апаратів для вироб-

ництва мінеральних добрив. Кожен апарат обслуговується лан-



125 

 125

кою у складі трьох чоловік. Графік роботи 4-х змінний (зміна по 
6 годин). Підприємство працює безперервно, кожен робочий – 
259 днів на рік, кількість неробочих днів на рік – 73 дні. Визначи-
ти явочну й облікову чисельність робочих.  

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Технічне нормування – це: 
А систематичне вивчення організації виробничих процесів 
Б дослідження витрат робочого часу 
В контроль та аналіз виконання робітниками встановлених норм 
Г усі відповіді вірні 
2. Основним завданням технічного нормування є: 
А встановлення розрахунково-технічних норм на підприємстві 
Б розробка нормативів 
В визначення мотивації підприємства 
Г розробка цілей та задач 
 
3. Норма виробітку – це: 
А регламентований час виконання певного обсягу робіт за умов 

найбільш повного використання обладнання  
Б регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний 

одним робітником за одиницю часу 
В кількість одиниць устаткування, яку може обслуговувати один 

робочий протягом зміни  
Г кількість працівників, яка необхідна для виконання певного об-

сягу робіт 
 
4. Норма часу – це: 
А регламентований час виконання певного обсягу робіт за умов 

найбільш повного використання обладнання  
Б регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний 

одним робітником за одиницю часу 
В кількість одиниць устаткування, яку може обслуговувати один 

робочий протягом зміни  
Г кількість працівників, яка необхідна для виконання певного об-

сягу робіт 
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5. Норма обслуговування – це: 
А регламентований час виконання певного обсягу робіт за умов 

найбільш повного використання обладнання  
Б регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний 

одним робітником за одиницю часу 
В кількість працівників, яка необхідна для виконання певного об-

сягу робіт 
Г кількість одиниць устаткування, яку може обслуговувати один 

робочий протягом зміни  
6. Норма штату – це: 
А регламентований час виконання певного обсягу робіт за умов 

найбільш повного використання обладнання  
Б регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний 

одним робітником за одиницю часу 
В кількість одиниць устаткування, яку може обслуговувати один 

робочий протягом зміни  
Г кількість працівників, яка необхідна для виконання певного об-

сягу робіт 
 
7. Час перерв містить: 
А час, який не залежить від робітника 
Б час продуктивної роботи 
В час не продуктивної роботи  
Г час, який залежить від робітника 
 
8. Основний технологічний час – це: 
А час, який витрачається на виконання операції 
Б час, який витрачається на виконання тієї частини технологічного 

циклу, яка змінює предмет праці 
В час на обслуговування робочого місця 
Г усі відповіді вірні 
 
9. Час перерв, що залежать від робітника містить: 
А втрати часу через порушення трудової дисципліни 
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Б відсутність на робочому місці у зв'язку з запізненням  
В розмови не службового характеру 
Г відпочинок протягом часу, що перевищує встановлений 
 
10. Норма штучного часу – це: 
А вихідна величина для встановлення змінних та годинних норм 
Б час  виконання виробничого циклу 
В час однієї робочої зміни 
Г немає вірної відповіді 
 
11. Витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції, на-
зиваються: 
А швидкість праці 
Б трудомісткість 
В ефективність праці 
Г коефіцієнт виробітку 
 
12. Який вид трудомісткості відображає усі витрати праці основ-
них робітників відрядників та погодинників? 
А виробнича трудомісткість 
Б технологічна трудомісткість 
В повна трудомісткість 
Г трудомісткість обслуговування 
 
13. Який вид трудомісткості відображає усі витрати праці основ-
них та допоміжних робітників? 
А виробнича трудомісткість 
Б технологічна трудомісткість 
В повна трудомісткість 
Г трудомісткість обслуговування 
 
14. Який вид трудомісткості відображає витрати праці усіх кате-
горій промислово-виробничого персоналу? 
А виробнича трудомісткість 
Б технологічна трудомісткість 
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В повна трудомісткість 
Г трудомісткість обслуговування 
 
15. Який вид трудомісткості відображає усі витрати праці допо-
міжних робітників? 
А виробнича трудомісткість 
Б технологічна трудомісткість 
В повна трудомісткість 
Г трудомісткість обслуговування 
 
16. Виробничий фактор, дія якого на робітника може призвести 
до захворювання останнього, називається: 
А шкідливим 
Б небезпечним 
В смертельним 
Г містичним 
 
17. Виробничий фактор, дія якого на робітника може призвести 
до травмування останнього, називається: 
А шкідливим 
Б небезпечним 
В смертельним 
Г жахливим 
18. Умови праці з оптимальними фізичними, розумовими та нер-
вово-емоційними навантаженнями, що позитивно впливають на 
продуктивність праці, мають назву: 
А комфортні 
Б нормативні 
В екстремальні 
Г несприятливі 
 
19. Умови праці, які є на межі можливості людини, мають назву: 
А комфортні 
Б нормативні 
В екстремальні 
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Г несприятливі 
 
20. Умови праці, які відповідають вимогам санітарних норм, ста-
ндартів безпеки та фізіологічним нормативам, мають назву: 
А комфортні 
Б нормативні 
В екстремальні 
Г несприятливі 
 
21. Умови праці, які викликають підвищення м’язового, психоло-
гічного та нервово-емоційного навантаження, погіршення показ-
ників фізіологічних функцій та зниження продуктивності праці, 
мають назву: 
А комфортні 
Б нормативні 
В екстремальні 
Г несприятливі 
 
22. Норма обслуговування апаратів-дублерів визначається за фо-
рмулою: 
А 1

a

p
обс t

t
Н  

Б 1
p

a
обс t

tН  

В 
p

ц
обс t

Т
Н   

Г 1
p

a
обс t

tН  

 
23. Тривалість простоїв робітника, який обслуговує апарати-
дублери та апарати із однаковою тривалістю але різною структу-
рою циклу визначається за формулою: 
А  pцрпр tТТ .  
Б цpрпр ТtТ .  
В цpрпр ТtТ .  
Г  pцрпр tТТ .  
 



130 

 130

24. За формулою  м
ц

б
цмобпр ТТКТ .  визначається: 

А тривалість простоїв апаратів-дублерів та апаратів із однаковою 
тривалістю але різною структурою циклу  

Б тривалість простоїв апаратів із різною тривалістю і структурою 
циклу для кратних циклів 

В тривалість простоїв апаратів із різною тривалістю і структурою 
циклу для некратних циклів за умов, якщо б

цp Tt   
Г тривалість простоїв апаратів із різною тривалістю і структурою 

циклу для некратних циклів за умов, якщо б
цp Tt   

25. Норма виробітки за зміну при періодичних процесах визнача-
ється за формулою: 
А 

шт

пззм
вир Т

ТТН 
  

Б 
орм

шт

пззм
вир Т

Т
ТТН 


  

В 
опн

нвонормпз
вир Т

ТТТ
Н


  

Г  
опн

нвонормпззм
вир Т

ТТТТ
Н


  

26. Норма виробітки за зміну при безперервних процесах визна-
чається за формулою: 
А   iі

m

і
ізмвир NПТТН 

1
 

Б   i

m

і
ізмвир NТТН 

1
 

В   iі

m

і
ізмвир NПТТН 

1
 

Г   iі

m

і
ізмвир NПТТН 





1

1
 

 
27. Тривалість циклу становить 40 хв., час ручної роботи – 10 хв. 
Норма обслуговування, час простоїв обладнання та робітника ві-
дповідно складуть: 
А 4 апарати, 2 хв., 10 хв. 
Б 4 апарати, 0 хв., 10 хв. 
В 2 апарати, 0 хв., 5 хв. 
Г немає вірної відповіді  
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28. Тривалість циклу становить 45 хв., час ручної роботи – 17 хв. 
Норма обслуговування, час простоїв обладнання та робітника ві-
дповідно складуть: 
А 2 апарати, 12 хв., 0 хв. 
Б 3 апарати, 18 хв., 0 хв. 
В 3 апарати, 18 хв., 6 хв. 
Г 4 апарати, 0 хв., 18 хв. 
 
29. Оперативний час становить опнТ = 378 хв., час на обслугову-
вання робочого місця – 4 % від опнТ , час на відпочинок та особисті 
потреби – 7 % від опнТ . Норма штучного часу складе: 
А 8,658 
Б 8,112 
В 8,346 
Г немає вірної відповіді 
 
30. Тривалість зміни – 420 хв., підготовчо-заключний час за зміну 
– 8 хв.; норма штучного часу – 2,0 хв. Норма виробітки за зміну 
становить: 
 210 од. 

Б 205 од. 
В 206 од. 
Г 198 од. 

 
 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 
 

Графік змінності  графічне зображення черговості виходу робі-
тників на роботу, чергування днів роботи і ві-
дпочинку, порядку переходу робітників із 
зміни в зміну 

Явочна чисельність максимально допустима чисельність робітни-
ків, що необхідна для виконання заданого об-
сягу робіт і повного укомплектування робо-
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чих місць (зон обслуговування) у кожному 
структурному підрозділі протягом робочої 
зміни 

Штатна чисельність  чисельність робітників, що необхідна для ве-
дення виробничого процесу й обслуговування 
устаткування протягом доби 

Облікова чисельність  розмір повної потреби в кадрах 
Заробітна плата 
 

виражена в грошовій формі частина сукупно-
го продукту, що виплачується працівникові 
відповідно до витраченої ним праці 

Номінальна заробітна 
плата  

сума коштів, отриманих працівником за його 
роботу впродовж розрахункового періоду 
(день, рік, місяць).  

Реальна заробітна 
плата  

кількість товарів та послуг, що можна придба-
ти на номінальну заробітну плату (купівельна 
спроможність номінальної заробітної плати)  

Організація 
заробітної плати  

правильне використання основних положень 
законодавства про працю, спрямованих на ви-
значення розмірів оплати праці різних 
категорій працівників, намагання встановити 
оптимальні співвідношення між номінальною 
та реальною заробітною платою 

тарифна система являє собою сукупність нормативів, за допо-
могою яких диференціюється та регулюється 
оплата праці робітників 

Основні елементи  
тарифної системи  
 

тарифні ставки; 
тарифні сітки; 
тарифно-кваліфікаційні довідники 

форми оплати праці погодинна; 
відрядна 

Плановий фонд 
заробітної плати 

сума коштів, що призначена для оплати праці 
в плановому періоді 

Загальний фонд 
заробітної плати 
(ФЗП)  

складається з фонду основної заробітної плати 
(ФОЗП) і фонду додаткової заробітної плати 
(ФДЗП) 
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ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

Загальний фонд заробітної плати (ФЗП ): 
ФДЗПФОЗПФЗП  ,                                            (8.1)  

де ФОЗП  - фонд основної заробітної плати, грн.; 
     ФДЗП - фонд додаткової заробітної плати, грн. 
Фонд основної заробітної плати (ФОЗП ): 

ефгтар ТЧТЗФОЗП  ,                                      (8.2) 
де тарЗ - заробітна плата по тарифу, грн.; 

гТ - годинна тарифна ставка, грн. /год.; 
Ч - чисельність робітників відповідно штатному розкладу, 

чол.; 
ефТ  - ефективний фонд робочого часу, міс. 

Середньогодинна тарифна ставка ( гТ ): 


 


і

іі
г Ч

ЧТ
Т ,                                                  (8.3) 

де іТ  - годинна тарифна ставка і-го розряду, грн. /год.; 
    іЧ - чисельність робітників, що мають і-й розряд, чол. 
Фонд додаткової заробітної плати (ФДЗП ): 

інпрсвнв ДДДДДФДЗП  ,                                (8.4) 
де інпрсвнв ДДДДД ,,,, - доплата за роботу у вечірній час, нічний 

час, світкові дні, преміальні, інші доплати відповідно, грн. 
Доплата за роботу у вечірній час ( вД ): 

втарв tЗД  2,0 ,                                               (8.5) 
де  вt - час вечірньої роботи, 

6
1

вt . 

Доплата за роботу в нічний час ( нД ): 
нтарн tЗД  4,0 ,                                                (8.6) 

де  нt - час нічної роботи, 
3
1

нt . 

Доплата за роботу у святкові дні ( свД ): 
2

365
8







 тарсв ЗД .                                        (8.7) 

Преміальні виплати ( прД ): 

100
ХЗД тарпр  ,                                          (8.8) 
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де Х - розмір преміальних виплат, %. 
Інші доплати ( інД ): 

14,0 тарін ЗД .                                                       (8.9) 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 8.1 
Розрахувати річний фонд заробітної плати основних робіт-

ників цеху карбамід-2. Розмір преміальних виплат – 30% від за-
робітної плати по тарифу. Вихідні дані для розрахунку надані в 
таблиці 8.1. 

Таблиця 8.1. Вихідні дані для вирішення прикладу 8.1 

Найменування професії 

Змінність 
роботи 

Розряд 
 

Штатна  
чисельність, 
чол. 

Тарифна 
ставка в 
місяць, 
грн.  

Основні робітники 
Апаратник виробництва 
сечовини (старший) 3 6 14 2300,15 

Апаратник виробництва 
сечовини 3 5 36 2120,10 

Апаратник випарювання 3 5 16 1980,07 
Апаратник гранулювання 3 4 20 1920,14 
Машиніст компресорних 
установок 3 4 24 1920,14 

Машиніст насосних уста-
новок 3 4 20 1920,14 

Машиніст насосних уста-
новок 3 5 20 2120,10 

Разом:   150  
Рішення 

1. Розрахунок фонду основної заробітної плати. 
Середню місячну тарифну ставку визначимо за формулою 

(8.3): 
65,2036

150
6414,19201607,19805610,21201415,2300




гТ  грн.  
Фонд основної заробітної плати визначимо за формулою 

(8.2): 
58,33604751115065,2036  ефгтар ТЧТЗФОЗП грн.  

2. Розрахунок фонду додаткової заробітної плати. 
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Доплату за роботу у вечірній час, нічний час, світкові дні, 
преміальні та інші доплати визначимо за формулами (8.5)-(8.9) 
відповідно: 

85,112015
6
12,058,3360475 вД грн.  

41,448063
3
14,058,3360475 нД грн.  

52,1473082
365
858,3360475 






свД грн.  

67,10081423,058,3360475 прД грн. 
58,47046614,058,3360475 інД грн. 

Фонд додаткової заробітної плати визначимо за формулою 
(8.4): 

03,218599758,47046667,100814252,14730841,44806385,112015 ФДЗП
грн. 

3. Загальний фонд заробітної плати визначимо за форму-
лою (8.1): 

61,554647203,218599758,3360475 ФЗП грн. 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 8.1 
На підставі вихідних даних, наданих в таблиці 8.2 розраху-

вати річний фонд заробітної плати основних робітників синтезу 
аміаку № 1-Б. Розмір преміальних виплат – 25% від заробітної 
плати по тарифу. 

Таблиця 8.2. Вихідні дані для вирішення задачі 8.1 
 

№ 
п/п Найменування професії 
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1 2 3 4 5 6 
Основні робітники 
Основний корпус 

1. Апаратник синтезу (старший) 3 6 5 2580,34 
2. Апаратник конверсії 3 6 13 2580,34 
3. Апаратник очищення газу 3 6 12 2580,34 
4. Апаратник синтезу 3 6 5 2580,34 
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5. Машиніст компресорних устано-
вок 3 6 8 2580,34 

6. Апаратник очищення рідини корп. 
543 3 5 4 2520,27 

Склад рідкого аміаку 
7. Машиніст компресорних устано-

вок (старший) 3 6 4 2550,97 

8. Машиніст компресорних устано-
вок 3 5 14 2520,27 

Газодувка 
9. Апаратник одержання інертного 

газу 3 5 4 2520,27 

Дільниця водоочищення 
10. Апаратник очищення рідини 

(старший) 3 5 7 2520,27 

11. Апаратник очищення рідини 3 4 4 2472,73 
12. Апаратник розкладання корп. 545 3 5 4 2520,27 
13. Апаратник центрифугування корп. 

546 3 5 4 1520,27 

14. Апаратник нейтралізації корп. 596 3 4 4 2472,73 

15. Машиніст насосних установок 
корп. 568 3 5 6 2550,97 

Задача 8.2 
На підставі вихідних даних, наданих в таблиці 8.3 розраху-

вати річний фонд заробітної плати допоміжних робітників цеху 
синтезу аміаку № 1-Б. Розмір преміальних виплат – 16% від заро-
бітної плати по тарифу. 

Таблиця 8.3. Вихідні дані для вирішення задачі 8.2 

№ 
п/п Найменування професії 
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Допоміжні робітники* 
1. Слюсар-ремонтник 1 6 1 1802,40 
2. Слюсар-сантехнік 1 6 1 1729,02 
3. Слюсар- ремонтник (змінний) 3 6 12 1802,40 
4. Слюсар- сантехнік 1 5 1 1607,50 
5. Слюсар з КВПтаА (змінний) 3 6 5 1802,40 
6. Лаборант хімічного аналізу 1 5 3 1489,57 
7. Лаборант хімічного аналізу (змін- 3 5 5 1458,87 
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ний) 
8. Прибиральник виробничих при-

міщень 3 - 4 1370,76 

9. Комірник 1 - 1 1350,34 
 

Задача 8.3 
На підставі вихідних даних, наданих в таблиці 8.4 розраху-

вати річний фонд заробітної плати керівників, фахівців та служ-
бовців цеху рідкого хлору та соляної кислоти. Розмір преміаль-
них виплат – 10% від основної заробітної плати. 

Таблиця 8.3. Вихідні дані для вирішення задачі 8.2 

№ 
п/п Найменування посад 
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Керівники* 
1. Начальник цеху 1 1 3730,78 
2. Заступник начальнику цеху 1 1 3190,67 
3. Начальник лабораторії 1 1 3015,4 
4. Начальник зміни 3 5 2516,5 
5. Старший майстер з експлуатації тех-

нологічного устаткування 1 2 2215,4 

6. Майстер з підготовки та ремонту ко-
тлів і арматури хлорних цистерн 3 6 2215,4 

7. Майстер з ремонту та обслуговуван-
ня електроустаткування 1 2 2215,4 

8. Начальник дільниці рідкого хлору 1 1 2615,4 
9. Начальник дільниці соляної кислоти 1 1 2615,4 

Фахівці 
10. Механік 1 1 2227,78 
11. Енергетик 1 1 2227,78 
12. Інженер-технолог  1 1 2227,78 

Службовці 
13. Секретар-друкарка 1 1 1535,93 
14. Обліковець 1 1 1535,93 

 
Задача 8.4 

Місячний оклад начальника дільниці синтезу та грануляції 
цеху карбамід-1 становить 3250 грн. Розрахувати його розмір за-
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робітної плати у поточному місяці, якщо з 23 робочих днів за 
графіком він відпрацював 20 днів, 3 дні виконував державні 
обов’язки зі збереженням середньої заробітної плати. Розмір 
премії в поточному місяці – 30%, у минулому місяці за графіком 
було 22 робочих дні.   

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Що в ринковій економіці розуміється під терміном «заробітна 
плата»? 
А грошова або матеріальна винагорода робітника за участь в роботі 

підприємства 
Б форма грошової винагороди робітника за працю 
В сукупний дохід робітника за відпрацьований ним час 
Г величина соціальних виплат та пільг 
 
2. Яка форма виплати заробітної плати є основною? 
А натурально-уречевлена 
Б грошова 
В матеріальна 
Г комбінована 
 
3. На підставі якого фактору будується ринкова ціна одиниці 
праці? 
А корисності праці робітника 
Б зміни цін на споживчі товари й послуги 
В співвідношення попиту та пропозиції 
Г умов договору між профспілкою й роботодавцями 
 
4. Чим визначається ставка заробітної плати робітника? 
А вартістю його робочої сили 
Б кваліфікацією робітника 
В результатом роботи кожного робітника 
Г внеском кожного робітника в загальний результат підприємства 
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5. Величина якого виду доходу є орієнтиром ставки заробітної 
плати для підприємства? 
А планового 
Б нормативного 
В досягнутого 
Г мінімального 
 
6. Метою якого виду преміювання є створення у робітників заці-
кавленості у загальних результатах роботи бригади (дільниці)? 
А індивідуального 
Б колективного  
В загальноцехового 
Г планового 
 
7. Сутністю якої функції заробітної плати є оптимізація розмі-
щення трудових ресурсів по регіонах, галузях економіки, підпри-
ємствах? 
А стимулюючої 
Б регулюючої 
В ресурсно-розміщувальної 
Г відтворювальної 
 
8. Сутністю якої функції заробітної плати є забезпечення можли-
вості відтворювання робочої сили? 
А стимулюючої 
Б регулюючої 
В ресурсно-розміщувальної 
Г відтворювальної 
 
9. Який принцип засновано на необхідності посилення матеріаль-
ної зацікавленості робітників у підвищенні своєї кваліфікації? 
А підвищення реальної заробітної плати  
Б диференціація заробітної плати  
В однакова оплата за однакову працю 
Г державне регулювання оплати праці 
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10. Який принцип в ринкових умовах є основним при організації 
системи заробітної плати на підприємстві? 
А підвищення реальної заробітної плати  
Б диференціація заробітної плати  
В однакова оплата за однакову працю 
Г державне регулювання оплати праці 
 
11. У чому різниця між фондом оплати праці (ФОП) та фондом 
заробітної плати (ФЗП)? 
А ФОП менше за ФЗП 
Б дві різні назви того ж самого фонду 
В ФЗП характеризує ту частину ФОП, яка входить до собівартості 

продукції 
Г не має вірної відповіді 
 
12. На підставі якого основного показника регулюється рівень 
оплати праці робочих-відрядників? 
А виконання норм виробітку 
Б обсягу виготовленої продукції 
В собівартості продукції 
Г підвищення продуктивності праці 
 
13. Що є вихідною величиною для встановлення рівня заробітної 
плати? 
А тарифна ставка 
Б норма часу 
В внесок робітника в загальний результат підприємства 
Г кваліфікаційний розряд 
 
14. Який показник визначається як добуток середнього тарифного 
коефіцієнту на тарифну ставку першого розряду? 
А середня тарифна ставка 
Б мінімальна тарифна ставка 
В максимальна тарифна ставка 
Г трудомісткість робіт 
 
15. Назвіть три основні види виплат робітникам підприємства: 
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А фонд заробітної плати, соціальні виплати, інші виплати, що не 
увійшли до перших двох 

Б фонд заробітної плати, фонд матеріального заохочення, виплати 
за лікарняними листками 

В фонд заробітної плати, преміальний фонд, соціальні виплати 
Г не має вірної відповіді 
 
16. Яка принципова різниця, з точки зору економічної сутності, 
існує між відрядною та погодинною формами оплати праці? 
А різна нормативна база 
Б різні методи розрахунку розміру заробітної плати 
В відрядна форма є первинним методом  
Г не існує різниці 
 
17. Який показник найповніше ураховує якість, напругу й твор-
чий характер праці? 
А коефіцієнт виконання норм 
Б коефіцієнт інтенсивності праці 
В норматив затрат праці 
Г відрядна розцінка 
 
18. Що є основним фактором визначення розміру тарифних ста-
вок? 
А середньогалузевий рівень заробітної плати 
Б рівень формування податків до держбюджету 
В розмір засобів, що передбачені держбюджетом 
Г рентабельність роботи підприємств галузі 
 
19. Кому надається право вибору системи оплати праці робітни-
ків? 
А трудовому колективу 
Б керівникові 
В профспілковому комітету 
Г безпосередньо робітникам 
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20. Яка форма оплати праці робітників доцільна на допоміжних 
роботах, де забезпечується зростання продуктивності праці в ме-
жах загальних незмінних обсягів робіт? 
А погодинна 
Б акордна 
В відрядна 
Г комбінована 
 
21. Які системи оплати праці використовуються при визначенні 
виду оплати для робітників, які обслуговують основне виробниц-
тво? 
А погодинна 
Б акордна 
В відрядна 
Г комбінована 
 
22. За допомогою якого коефіцієнта здійснюється розподіл бри-
гадного заробітку? 
А трудової участі 
Б приробітку 
В виконання норм виробітку 
Г обслуговування машин та апаратів 
 
23. Які результати є підставою для визначення заробітку робітни-
ків при індивідуальній прямій відрядній системі заробітної пла-
ти? 
А підприємства у цілому 
Б дільниці, цеху 
В галузі 
Г особистої праці 
 
24. Як змінюється заробіток робочих у порівнянні з їх виробітком 
при відрядно-прогресивній оплаті праці? 
А падає 
Б залежить від загальних результатів праці 
В не змінюється 
Г зростає пропорційно 
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25. На підставі якого документу визначається сума заробітку ро-
бітників, які виконують роботу згідно акордного наряду? 
А кошторису 
Б договору 
В тарифної ставки 
Г одиничної розцінки 
 
26. Формування якого фонду відображує умови оплати праці, га-
рантії та компенсації, що визначені на підставі колективних та 
трудових договорів? 
А матеріального заохочення 
Б заробітної плати 
В резервного 
Г соціального страхування 
27. За формулою 


 


і

іі
г Ч

ЧТ
Т  розраховується: 

А середньогодинна тарифна ставка 
Б тарифний коефіцієнт і-го розряду 
В усі відповіді вірні 
Г не має вірної відповіді 
28. Місячні тарифні ставки основних робітників цеху складають: 
1чол. – 4,2 тис.грн., 2чол. – 3,8 тис.грн., 8чол. – 3,2 тис.грн., 
12чол. – 3,0 тис.грн. Середня місячна тарифна ставка складе: 
А 3,00 тис. грн. 
Б 3,19 тис. грн. 
В 3,25 тис. грн. 
Г 3,50 тис. грн. 
 
29. Фонд основної заробітної плати становить 5560,40 тис. грн. 
Розмір преміальних та інші доплат відповідно складає 25% та 
12%. Загальний фонд заробітної плати складе: 
А 7500,12 тис. грн. 
Б 6950,50 тис. грн. 
В 6227,65 тис. грн. 
Г 7617,75 тис. грн. 
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30. Середньогодинна тарифна ставка – 2,85 тис. грн., чисельність 
робітників у цеху – 280 чол., дійсний фонд часу роботи робітни-
ків – 11 місяців. Фонд основної заробітної плати складе:  
А 8778 тис. грн. 
Б 8000 тис. грн. 
В 9200 тис. грн. 
Г 5623 тис. грн. 
 
 

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УМОВАХ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

 
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 

 
Інвестиції 
 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 
видів діяльності з метою отримання прибутку або 
досягнення соціального ефекту 

Інвестування  процес вкладання капіталу  
Інвестор юридична або фізична особа, що здійснює процес 

інвестування 
Залежно від об'єк-
та вкладання кош-
тів  

реальні інвестиції; 
фінансові інвестиції 

За характером 
участі в інвесту-
ванні  

прямі інвестиції; 
непрямі інвестиції 

За термінами інве-
стування  

короткострокові інвестиції; 
довгострокові інвестиції 

За формою влас-
ності інвестицій-
них ресурсів 

приватні інвестиції; 
державні інвестиції; 
іноземні інвестиції; 
спільні інвестиції 

За регіональною 
ознакою  

внутрішні інвестиції; 
зовнішні інвестиції 

Капітальні вкла-
дення, або вироб-

інвестиції, що забезпечують підприємству зміц-
нення і розвиток його матеріально-технічної ба-
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ничі інвестиції зи, упровадження нових технологій виробництва, 
зростання потужностей тощо 

Основні базові 
принципи при 
оцінюванні ефек-
тивності капітало-
вкладень  
 

1. Оцінювати ефективність проектів інвестуван-
ня капіталу потрібно на основі порівняння обсягу 
інвестованих коштів, з одного боку, і сум та тер-
мінів повернення інвестованого капіталу — з ін-
шого. 
2. При визначенні необхідного обсягу інвести-
ційних витрат слід ураховувати як основні, так і 
супутні витрати капіталу.  
3. Повернення інвестованого капіталу оцінюєть-
ся на основі показника грошового потоку від ін-
вестицій. 

Грошовий потік 
від інвестицій  

отримані від їх реалізації чистий прибуток і суми 
амортизаційних відрахувань 

Дисконтування  передбачає коригування майбутніх потоків гро-
шей на коефіцієнт, який відповідає певній диско-
нтній ставці, що враховує ризик та невизначе-
ність, пов'язані з фактором часу 

Чиста теперішня 
вартість  

характеризує загальний абсолютний ефект від 
реалізації інвестицій і обчислюється як різниця 
між теперішньою вартістю майбутніх грошових 
потоків, отриманих протягом періоду експлуата-
ції об'єкта інвестування, і сумою початкових ін-
вестицій 

Індекс прибутко-
вості  

порівнює теперішню вартість майбутніх грошо-
вих потоків з початковими інвестиціями 

Період окупності 
інвестицій 

характеризує кількість років, за які будуть відш-
кодовані початкові інвестиції 

Внутрішня ставка 
доходу  

характеризує рівень прибутковості здійснених 
інвестицій, що дорівнює дисконтній ставці, за 
якої чиста теперішня вартість проекту дорівнює 
нулю 

 
ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

 
Розмір капіталовкладень у поліпшення технічного рів-

ня виробництва ( .устК ): 
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 ...... 1 мбзтустуст КККЦК  ,                                 (9.1) 
де .устЦ  - витрати на придбання устаткування, грн.; 

..зтК  - коефіцієнт, який враховує транспортно-
заготівельні витрати; 

.бК  - коефіцієнт, який враховує витрати на будівельні та 
монтажні роботи; 

.мК  - коефіцієнт, який враховує витрати на монтаж та на-
лагодження устаткування. 

Величина капітальних вкладень на реалізацію проект-
них заходів, що розраховується на основі питомих капіталь-
них вкладень ( К ): 

 РВК ,                                                    (9.2) 
де РВ  – річний обсяг продукції передбачений проектом, т; 
      – питомі капітальні вкладення на 1 т продукції, грн./ т. 
Приведені витрати ( привВ ) : 

КЕВВ нприв  ,                                          (9.3) 
де В  – витрати на виробництво річного випуску продукції, 

грн.; 
     нЕ  – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовк-

ладень. 
Приріст прибутку ( П ):  

базпр ППП  ,                                              (9.4) 
де прбаз ПП ,  – базовий прибуток та прибуток, одержаний за-

вдяки впровадженню проектних заходів, грн.  
Річна сума прибутку від реалізації проекту ( tП ): 

  





 


100
1 ВВСЦП Рt ,                                       (9.5) 

де Ц - оптова ціна 1т продукції по проекту, грн. 
С - виробнича собівартість 1т продукції по проекту, грн.  

РВ - річний обсяг виробництва продукції, тис. т.; 
В - приріст обсягу виробництва продукції, %. 

Ціна 1т продукції ( Ц ): 











100
1 прР

СЦ ,                                            (9.6) 

де прР  - рентабельність продукції, яка планується, %.  
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Річна сума чистого прибутку від реалізації проекту 
(  чtП ): 

  оtчt ППП  ,                                            (9.7) 
де оП - розмір податку на прибуток, грн. 
Розмір податку на прибуток ( оП ): 

І
оtо ППП  ,                                              (9.8) 

де І
оП  - розмір ставки податку на прибуток згідно діючого 

законодавства, %. 
Рентабельність інвестицій (капітальних вкладень) ( ICР ):  

  100
IC

П
Р чt

IC ,                                          (9.9) 
де IC - інвестиції (капітальні вкладення), грн. 
Термін окупності капітальних вкладень (Т ): 

 чtП
ІСТ  , або                                               (9.10) 

П
ІСT


 .                                                     (9.11) 

Чиста приведена вартість ( NPV ):  
ІСПКNPV д  , або                                      (9.12) 
ICPVNPV  ,                                            (9.13) 

де дК  – дисконтний множник постійного ануїтету (прийма-
ється згідно додатку А, таблиці А.1); 

   PV - приведений грошовий потік до моменту вкладання 
інвестицій (капіталовкладень), грн. 

Приведений грошовий потік ( PV ): 

 
 


T

t
t

t

i
FVPV

1 1
,                                            (9.14) 

де i - дисконтна ставка, частках одиниці. 
Грошовий потік t-го року ( tFV ): 

  tчtt АПFV  ,                                           (9.15) 
де  чtП - чистий прибуток t-го року, грн.; 

t  – число періодів часу, за який нараховується прибуток, 
t  = 1,2,3..n; 

tА  – розмір амортизаційних відрахувань t-го року, грн. 
Індекс прибутковості інвестицій ( PI ): 

IC
PVPI  , або                                               (9.16) 
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ІС
ПКPI д 

 .                                                  (9.17) 

Показник внутрішньої норми рентабельності ( IRR ): 
 

   
 121

21

1 ii
NPVNPV

NPV
iIRR

ii

i 


 ,                              (9.18) 

де 21, ii  – розмір дисконтної ставки, %; 
        21

, ii NPVNPV  - чиста приведена вартість при дисконтній 
ставці 1i та 2i  відповідно, грн.  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 9.1 
На впровадження проектних заходів підприємство «Хімте-

хнологія» витратило 50600 грн. Застосування реактора синтезу 
затопленого типу при виробництві карбаміду дозволило мінімізу-
вати рівень енергоспоживання, що в свою чергу дозволило ско-
ротити собівартість карбаміду на 1,2%. Базовий рівень собіварто-
сті карбаміду становить 2990 грн./т. Базовий річний обсяг вироб-
ництва карбаміду становить 445 тис. т. Після впровадження прое-
ктних заходів обсяг виробництва карбаміду збільшився на 3,5%. 
Ціна 1 т карбаміду становить 3440 грн. Обґрунтуйте доцільність 
впровадження проектних заходів за допомогою показника чистої 
приведеної вартості та терміну окупності. 

Рішення 

1. Визначимо рівень собівартості, який встановився унас-
лідок впровадження проектних заходів: 

12,2954
100

2,112990 





 прС  грн./т  

2. Визначимо розмір прибутку до впровадження проектних 
заходів та після за формулою (9.5): 

  00,20025044529903440 базП  грн.  
  18,223784

100
5,3144512,29543440 





 прП  грн.  

3. Визначимо приріст прибутку за формулою (9.4): 
18,2353400,20025018,223784 П  грн.  
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4. Визначимо термін окупності інвестицій за формулою 
(9.11): 

15,2
18,23534

50600
T  років. 

5. Визначимо чисту приведену вартість за формулою (9.12), 
ураховуючи, що дисконтний множник постійного ануїтету за 5 
років при і =20% становитиме 2,99061: 

55,1978100,5060018,2353429061,2 NPV  грн.  
Приклад 9.2 

Обрати кращий з двох варіантів капіталовкладень на удо-
сконалення технології виробництва азотних добрив та обґрунту-
вати доцільність її проведення за даними таблиці 9.1, якщо нор-
мативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень дорівнює 
0,18, річний обсяг виробництва – 125 тис. т. 

Таблиця 9.1. Вихідні дані для вирішення прикладу 9.2 

Показник Базовий 
варіант 

Варіанти 
І ІІ 

Собівартість 1 т сульфату амонію, грн. /т 4080 4900 4000 
Капітальні вкладення, тис. грн.  1500 1300 2500 

 
Рішення 

1. Визначимо приведені витрати для базового варіанту та 
для обох варіантів капіталовкладень за формулою (9.3): 

16,4082
125000
150000018,04080 баз

привВ  грн. /т 

87,4901
125000

130000018,04900 І
привВ  грн. /т 

60,4003
125000
250000018,04000 ІІ

привВ  грн. /т 
Кращим є ІІ варіант. 
2. Визначимо річний економічний ефект від удосконалення 

технології виробництва: 
  00,982000,12560,400316,4082 річЕ  тис. грн.  

3. Визначимо термін окупності додаткових капіталовкла-
день: 

03,0
00,9820

00,150000,1800



Т  роки. 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 9.1 
Визначити доцільність вкладення інвестицій в систему ав-

томатизації агрегатів по виробництву аміачної селітри за критері-
ями чистої приведеної вартості, індексу прибутковості та внутрі-
шньої норми рентабельності. Вихідні дані для розрахунку приве-
дені в таблиці 9.2. Метод нарахування амортизації – прямоліній-
ний, розмір ставки податку на прибуток згідно діючого законо-
давства. 

Таблиця 9.2. Вихідні дані для вирішення задачі 9.1 

Показник Значення пока-
зника 

Обсяг випуску продукції, тис. т 180 
Собівартість 1 т аміачної селітри, грн. /т 2720 
Рентабельність продукції, % 5 
Обсяг капіталовкладень, тис. грн. 38400 
Термін корисного використання об’єкту основ-
них фондів, років 

5 

Термін відтворювального періоду, років 3 
Розмір дисконтної ставки, частках одиниці 0,2 

 
Задача 9.2 

Програмою розвитку підприємства «Азот» передбачена ре-
алізація трьох проектів. За даними таблиці 9.3 визначити ефектив-
ніший варіант капітальних вкладень при різному розподілі їх за 
роками за критерієм індексу прибутковості інвестицій. Розмір ди-
сконтної ставки – 20%.  

Таблиця 9.3. Вихідні дані для вирішення задачі 9.2 

Показник Величина показника 
Проект І Проект ІІ Проект ІІІ 

Обсяг інвестованих кош-
тів, млн. грн.  

20 20 20 

Розподіл грошових пото-
ків по роках, млн. грн.  

1-й – 16,0 
2-й – 20,0 
3-й – 10,0 

1-й – 16,0 
2-й – 15,0 
3-й – 15,0 

1-й – 8,0 
2-й – 8,0 
3-й – 30,0 

 
Задача 9.3 

Модернізація цеху синтезу аміаку підприємства «Укрхима-
гро» вимагає певних інвестицій, які представлені у п’яти варіантах 
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у таблиці 9.4. Вибрати із запропонованих варіантів найоптималь-
ніший (за приведеними витратами), якщо нормативний коефіцієнт 
ефективності капіталовкладень дорівнює 0,18.  

Таблиця 9.4. Вихідні дані для вирішення задачі 9.3 

Показники Варіанти 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Обсяг капіталовкладень, тис. грн.  550 590 620 640 625 
Річні витрати на виробництво 
продукції, тис. грн.  

450 440 435 430 437 

 
Задача 9.4 

На підприємстві «Грандіс-центр» реалізовано проект мо-
дернізації технологічної лінії по виробництву рідких та гранульо-
ваних продуктів на основі рідкого хлору, що дозволило збільши-
ти обсяг продукції на 34% та зменшити собівартість 1 т продукції 
на 8%. Базовий рівень собівартості продукції становить 4200 
грн./т, базовий річний обсяг виробництва продукції – 55,2 тис. т, 
ціна 1 т продукції – 4500 грн./т. Обґрунтуйте доцільність впрова-
дження проектних заходів за допомогою показника чистої приве-
деної вартості та терміну окупності, якщо розмір інвестицій ста-
новить 52 млн. грн., дисконтний множник ануїтету за 4 роки при 
і=20% дорівнює 2,58873. 

Задача 9.5 
За даними, наведеними в таблиці 9.5, визначити ефектив-

ність впровадження інвестиційного проекту технічного пере-
озброєння виробничої лабораторії підприємства «Хімволокно».  

Таблиця 9.5. Вихідні дані для вирішення задачі 9.5 

Показник Значення пока-
зника 

Собівартість 1 т продукції після модернізації, грн./т 12100 
Базовий річний обсяг виробництва продукції, тис. т 85 
Ціна установок для лабораторії, млн. грн.  151,72 
Коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні 
витрати, част. одиниці 0,15 

Коефіцієнт, який враховує витрати на будівельні та 
монтажні роботи, част. одиниці 0,10 

Коефіцієнт, який враховує витрати на монтаж та на-
лагодження устаткування, част. одиниці 0,20 
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Рентабельність продукції, % 10 
Приріст обсягу виробництва продукції, %  8,5 
Річна норма амортизації, % 21,9 
Розмір дисконтної ставки, % 20 

 
Задача 9.6 

Проаналізуйте проект реконструкції основного цеху підп-
риємства «Агрохімпос», якщо наведені його інвестиційна вар-
тість 110 млн. грн. та щорічні грошові надходження. Прийміть 
рішення про доцільність участі в проекті за критерієм чистої при-
веденої вартості за умов постійної та змінної вартості капіталу. 
Дані для вирішення наведені в таблиці 9.6.  

Таблиця 9.6. Вихідні дані для вирішення задачі 9.6 

Найменування Роки 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 

Грошові потоки, млн. грн. 20 65 65 45 
Вартість капіталу, %     

варіант 1 20 20 20 20 
варіант 2 18 19 20 21 

 
Задача 9.7 

Проаналізуйте проект модернізації хімічної лабораторії, 
інвестиційна вартість якого складає 8 млн. грн. та щорічні грошо-
ві надходження приведені в таблиці 9.7. Прийміть рішення про 
доцільність його реалізації за критерієм внутрішньої норми рен-
табельності, якщо вартість інвестиційного капіталу складає 18 %. 

Таблиця 9.7. Вихідні дані для вирішення задачі 9.7 

Найменування Роки 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Грошові потоки, млн. грн. 3 4 7 
 

Задача 9.8 
Хімічне підприємство «Ферекспо» з метою диверсифікації 

своєї діяльності має можливість реалізувати один з трьох проек-
тів, грошові надходження яких наведені в таблиці 9.8. Визначити 
найкращій проект за критерієм індексу прибутковості інвестицій, 
якщо вартість залученого в проект капіталу становить 21%. 
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Таблиця 9.8. Вихідні дані для вирішення задачі 9.8 

Період Грошовий потік, млн. грн. 
Проект І Проект ІІ Проект ІІІ 

0  – 10 – 25 – 15 
1 3,9 6 6,5 
2 3,5 11 7 
3 4,2 11 6,5 
4 4,2 15 7,5 

 
Задача 9.9 

Розгляньте економічну доцільність реалізації програми 
впровадження стандартизації та технічного регулювання на підп-
риємстві «Лакмі» за критерієм чистої приведеної вартості за 
умов, наведених в таблиці 9.10. 

Таблиця 9.10. Вихідні дані для вирішення задачі 9.10 

Найменування Роки 
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Грошові потоки, млн. грн.  – 5 2 2 2,5 
Ставка дисконтування, % 22 

 
Задача 9.10 

На підставі даних таблиці 9.11 проаналізуйте альтернатив-
ні проекти створення нового хімічного виробництва, якщо вар-
тість інвестиційного капіталу складає 20% річних.  

Таблиця 9.11. Вихідні дані для вирішення задачі 9.11 

Проект Розмір інвестицій,  
млн. грн. 

Грошовий потік, млн. грн. 
1-й рік 2-й рік 

А 450 150 700 
Б 15000 5000 19000 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Виберіть правильний варіант взаємозалежності показників (за-
писаних умовними позначками) в умовах оцінки ефективності 
одного інвестиційного проекту. Якщо NPV  > 0, то: 
А PІ  > 1, IRR  < r 
Б PІ  < 1, IRR  < r 
В PІ  > 1, IRR  > r 
Г PІ  > 0, IRR  = 1 
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2. Виберіть правильний варіант взаємозалежності показників (за-
писаних умовними позначками) в умовах оцінки ефективності 
одного інвестиційного проекту. Якщо NPV  > 0, то: 
А PІ  > 1 
Б PІ  < 1 
В PІ  = 1 
Г PІ  > 0 
 
3. Виберіть правильний варіант взаємозалежності показників (за-
писаних умовними позначками) в умовах оцінки ефективності 
одного інвестиційного проекту. Якщо NPV < 0, то: 
А PІ  > 1 
Б PІ  < 1 
В PІ  = 1 
Г PІ  > 0 
 
4. Виберіть правильний варіант взаємозалежності показників (за-
писаних умовними позначками) в умовах оцінки ефективності 
одного інвестиційного проекту. Якщо NPV = 0, то: 
А PІ  > 1 
Б PІ  < 1 
В PІ = 1 
Г PІ ≤ 1 
 
5. Знайдіть правильний варіант висловлювання, яке розкриває 
зміст питання. Індекс прибутковості інвестицій розраховується 
шляхом… 
А розподілу вартості первісних вкладень на чисту приведену вар-

тість проекту 
Б вирахування з дисконтованого грошового потоку суми інвести-

цій 
В відношення чистих приведених надходжень від проекту на вар-

тість первісних вкладень 
Г всі відповіді вірні 
 
6. Критерієм ефективності інвестиційних проектів, що не врахо-
вує ризик втрати купівельної спроможності грошей, є: 
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А чиста теперішня вартість проекту 
Б індекс прибутковості 
В дисконтований період окупності 
Г середньорічний дохід 
 
7. Чинником підвищення ефективності використання інвестицій 
є: 
А вдосконалення технологічної структури капіталовкладень 
Б поліпшення відтворювальної структури виробничих інвестицій 
В скорочення тривалості інвестиційного циклу 
Г всі відповіді вірні 
8. Підприємство здійснює реальні інвестиції під час: 
А придбання цінних паперів на фондовому ринку 
Б виплати заробітної плати працівникам підприємства 
В розширення діючого підприємства 
Г повернення неякісної сировини постачальнику 
 
9. Що з наведеного нижче не відноситься до власних джерел фі-
нансових ресурсів підприємства? 
А готівкові кошти засновників підприємства 
Б іноземні інвестиції 
В кошти від продажу власного майна 
Г резервні фонди підприємства 
 
10. Різновидом капітальних вкладень є: 
А вкладення капіталу в різні сфери діяльності і галузі господарства 

з метою відтворення реальних матеріальних і нематеріальних ак-
тивів підприємства 

Б інвестиції, які забезпечують підприємству зміцнення і розвиток 
його матеріально – технічної бази, впровадження нових техноло-
гій виробництва, зростання потужностей 

В сукупність одноразових витрат, що спрямовуються на просте і 
розширене відтворення основних фондів та об’єктів соціальної 
інфраструктури підприємства 

Г всі відповіді вірні 
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11. Розмір вартості грошей залежить від: 
А величини ставки дисконту 
Б прибутковості підприємства 
В рівня конкуренції на фондовому ринку 
Г кількості платіжних періодів 
 
12. При розрахунку показників ефективності інвестицій до еле-
ментів вхідного грошового потоку слід включати: 
А прибуток від операційної діяльності 
Б додаткові витрати на ремонт та модернізацію устаткування 
В амортизаційні відрахування 
Г суму податку на прибуток 
13. Між критеріями ефективності окремого інвестиційного прое-
кту існує взаємозв’язок, а саме: 
А РІ  1      NPV 0        IRR  r 
Б РІ = 1     NPV = 0       IRR   r 
В РІ  1      NPV  0       IRR = r 
Г РІ = 1      NPV  0      IRR = r 
 
14. Сума доходу, яка утворюється унаслідок інвестування за умо-
ви, що сума нарахованого простого відсотку не сплачується після 
кожного періоду, а приєднується до суми основного вкладу і у 
наступному платіжному періоді сама приносить дохід, називаєть-
ся: 
А майбутньою вартістю 
Б приведеною вартістю 
В складним відсотком 
Г простим відсотком 
 
15. Ліквідність інвестицій визначається: 
А спроможністю в короткий термін трансформуватися у грошові 

кошти 
Б спроможністю без суттєвих фінансових втрат у короткий термін 

трансформуватися у грошові кошти 
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В спроможністю трансформуватися у грошові кошти без суттєвих 
фінансових  втрат 

Г спроможністю трансформуватися у грошові кошти у строк, що 
не перевищує 3 місяців 

 
16. Ризик інвестиційного проекту – це: 
А ймовірність того, що проект буде реалізовано 
Б значення NPV проекту 
В міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності 

при реалізації даного проекту 
Г міра очікуваного рівня доходності проекту 
17. Реконструкція, як форма реального вкладу підприємства – це 
інвестиційна операція:  
А пов'язана з переобладнанням діючих виробничих потужностей, 

направленим на вдосконалення виробництва і підвищення його 
техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досяг-
нень 

Б пов'язана з будівництвом нового об'єкту із закінченим техноло-
гічним циклом по спеціально розробленому або типовому прое-
кту на спеціально відведених територіях 

В що забезпечує виробничу або регіональну диверсифікацію дія-
льності 

Г пов'язана із вдосконаленням і приведенням основних виробни-
чих фондів в стан, що відповідає сучасному техніко-
економічному рівню виробництва шляхом впровадження конс-
труктивних змін, заміни вузлів і деталей, встановлення облад-
нання для механізації і автоматизації виробничих операцій 

 
18. Модернізація представляє собою інвестиційну операцію: 
А пов'язану з переобладнанням діючих виробничих потужностей, 

направленим на вдосконалення виробництва і підвищення його 
техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досяг-
нень 

Б інвестиційну операцію, пов'язану з будівництвом нового об'єкту 
із закінченим технологічним циклом по спеціально розроблено-
му або типовому проекту на спеціально відведених територіях 
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В інвестиційну операцію, що забезпечує виробничу або регіональ-
ну диверсифікацію діяльності 

Г представляє собою інвестиційну операцію, пов'язану з оновлен-
ням (в зв'язку із фізичним зношенням) або збільшенням чисель-
ності (в зв'язку з ростом об'єму діяльності) окремих видів мате-
ріальних засобів або предметів праці 

 
19. За критерієм чистої приведеної вартості інвестиційний проект 
слід прийняти до реалізації, якщо … 
А 100NPV  тис. грн. 
Б 10NPV  тис. грн. 
В 120NPV  тис. грн. 
Г 1NPV   
20. Приведені витрати визначаються за формулою: 
А КЕВВ нприв   
Б КЕВВ нприв   
В ВКЕВ нприв   
Г 

КЕ
ВВ

н
прив 

  

 
21. Рентабельність інвестицій (капітальних вкладень) визначаєть-
ся за формулою:  
А   100

IC
П

Р чt
IC  

Б 
 

100
чt

IC П
ICР  

В   100



IC

AП
Р tчt

IC  

Г не має вірної відповіді 
 
22. Термін окупності капітальних вкладень визначається за фор-
мулою: 
А 

 чtП
ІСТ   
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Б  

ІС
П

Т чt  

В 
П

ІСT


  

Г 
ІС
ПT 

  

 
23. Чиста приведена вартість визначається за формулою:  
А 

IC
PVNPV   

Б ПКІСNPV д   
В ICPVNPV   
Г ІСПКNPV д   
24. Приведений грошовий потік визначається за формулою:  
А 

 


 


1

1 1

T

t
t

t

i
FVPV  

Б 
 

 


T

t

t

i
FVPV

1 1
 

В 
 

 


T

t
t

t

i
FVPV

1 1
 

Г 
 

 


T

t
t

чt

i
П

PV
1

)(

1
 

 

25. Показник внутрішньої норми рентабельності визначається за 
формулою:  
А  

   
 121

21

1 ii
NPVNPV

NPV
iIRR

ii

i 


  

Б  

   
 121

21

1 ii
NPVNPV

NPV
iIRR

ii

i 


  

В  

   
 121

21

1 ii
NPVNPV

NPV
iIRR

ii

i 


  

Г  

   
 121

21

1 ii
NPVNPV

NPV
iIRR

ii

i 


  
 

26.Для реконструкції цеху рідкого хлору необхідні первісні інве-
стиції у розмірі 390 млн. грн. Собівартість 1 т продукції після ре-
конструкції 2000 грн., річний обсяг продукції  650 тис. т, рента-
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бельність продукції 10%. Рентабельність і термін окупності інве-
стицій відповідно складуть: 
А 25% і 3 роки 
Б 27% і 3,9 років 
В 25,7% і 3,9 років 
Г 25,7% і 5 років 
 

27. Для реконструкції цеху карбамід – 1 необхідні інвестиції у ро-
змірі 85 млн. грн. Чистий прибуток, отриманий в результаті ре-
конструкції склав 45 млн. грн. Щорічна сума амортизації – 20 
млн. грн., відтворювальний період – 2 роки, дисконтна ставка – 
20%. Чиста приведена вартість проекту складе:  
А 12,05 млн. грн. 
Б 11,70 млн. грн. 
В 10,54 млн. грн. 
Г 14,31 млн. грн. 
28. Розмір первісних інвестицій в проект – 18 млн. грн., теперіш-
ня вартість загального грошового потоку – 21,6 млн. грн. 
Індекс прибутковості інвестицій складе:  
А 1,2 
Б 1,1 
В 1,7 
Г 1,0 
 
29. Інвестиційна вартість проекту 9 млн. грн., грошові надхо-
дження по роках відтворювального періоду: 1-й рік – 4 млн. грн., 
2-й рік – 8 млн. грн., 3-й рік – 2 млн. грн., вартість інвестицій 
20%. Внутрішня норма рентабельності складе: 
А 25,4% 
Б 20,8% 
В 29,7% 
Г 20% 
 
30. Інвестиційна вартість проекту 14 млн. грн., грошові надхо-
дження по роках відтворювального періоду: 1-й рік – 10 млн. 
грн., 2-й рік – 8 млн. грн., вартість інвестицій може бути 18%, 
20%, 24%. За якої вартості капіталу проект стає не ефективним з 
точки зору критерію NPV:  
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А 18% 
Б 20% 
В 24% 
Г реалізація проекту не доцільна 
 
 

ТЕМА 10. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ 
 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ 
 

Виробнича поту-
жність підприємс-
тва  

максимально можливий річній обсяг випуску 
продукції (видобутку й переробки сировини або 
надання певних послуг) заздалегідь визначених 
номенклатури, асортименту та якості за умови 
найбільш повного використання прогресивної 
технології та організації виробництва 

Проектна потуж-
ність 

визначається в процесі проектування, реконстру-
кції (розширення) діючого або будівництва ново-
го підприємства: вона вважається оптимальною, 
оскільки склад і структура устаткування відпові-
дають структурі трудомісткості запроектованої 
номенклатури продукції, і має бути досягнута 
протягом нормативного терміну її освоєння 

Поточна (фактич-
но досягнута) ви-
робнича потуж-
ність  

визначається періодично у зв'язку зі зміною умов 
виробництва (номенклатури і структури трудомі-
сткості продукції) або перевищенням проектних 
показників 

У розрахунки ви-
робничої потуж-
ності підприємст-
ва включають 

- усе чинне і не чинне внаслідок несправності, 
ремонту та модернізації устаткування основних 
виробничих цехів; 
- устаткування, що перебуває на складі і має бути 
введене в експлуатацію в основних цехах протя-
гом розрахункового періоду; 
- понаднормативне резервне устаткування; 
- понаднормативне устаткування допоміжних це-
хів, якщо воно аналогічне технологічному устат-
куванню основних цехів 

Показники, що ви- - коефіцієнт освоєння проектної потужності 
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значають рівень 
використання ви-
робничої діючого 
підприємства  
 

(співвідношення величин поточної і проектної 
потужності); 
- коефіцієнт використання поточної потужності 
(співвідношенням річного випуску продукції та 
середньорічної її величини) 

 
ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 

 
Виробнича потужність за умов безперервного виробни-

цтва для обладнання, що призначене для випуску кінцевої 
продукції ( П ): 

NqТП пл
i

н
еф  ,                                                  (10.1) 

де пл
iq - технічно обґрунтована норма продуктивності і-го 

типу обладнання у натуральному вираженні за період; 
N  - кількість встановленого однорідного обладнання; 

н
ефТ  - ефективний (нормативний) фонд часу роботи об-

ладнання за розрахунковий період. 
Ефективний (нормативний) фонд часу роботи устатку-

вання ( н
ефТ ): 

 н
к

н
еф РТТ  1 ,                                                (10.2) 

де кТ - календарний час, год.; 
    нР  - нормативні простої устаткування, %. 
Фактичний фонд часу роботи устаткування ( ф

ефТ ): 
 ф

к
ф
еф РТТ  1 ,                                              (10.3) 

де фР - фактичні простої устаткування, %. 
Фактична середньогодинна продуктивність одиниці 

обладнання ( q ): 

ф
ефі

і

ТN
ВФq


 ,                                                  (10.4) 

іВФ - фактичний випуск і-го виду продукції, т 
Виробнича потужність за умов безперервного виробни-

цтва для обладнання, що знаходиться у середині технологіч-
ного ланцюга ( П ): 

веф
І КTNgП  , або   ввок КИVNТТП  ,                  (10.5) 
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Р

еф
І

К
TNg

П


 , або  
Р

вок

К
ИVNТТM 

 ,                      (10.6) 

де Іg  - технічно обґрунтована норма продуктивності обла-
днання у натуральному вираженні по сировині, напівфабрикатах 
за період (год.); 

вК  - коефіцієнт виходу готової продукції з одиниці си-
ровини, напівфабрикатів; 

РК  - коефіцієнт витрачання сировини на одиницю гото-
вої продукції; 

оТ  - регламентовані зупинки одного апарату (машини), 
год.; 

V  - корисний об’єм або площа апарату (печі); 
вИ  - кількість сировини (напівфабрикатів) на одиницю 

об’єму або площі апарата у годину. 
Виробнича потужність за умов перервного виробницт-

ва ( П ): 
ефцц TNКgП  ,                                        (10.7) 

де цg  - виробіток готової продукції за цикл на одиницю об-
ладнання; 

    цК  - кількість циклів за період. 
Коефіцієнт екстенсивного використання потужності 

( еК ): 

н
еф

ф
еф

е ТN
ТN

К



 .                                            (10.8) 

Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування 
( iК ): 

пл
i

i
i q

qК  .                                                 (10.9) 

Інтегральний коефіцієнт завантаження устаткування 
( інтК ): 

іеінт ККК  .                                           (10.10) 
Резерв недовикористання виробничої потужності ( R ): 

інтКR  1 .                                            (10.11) 
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Cередньорічна виробнича потужність ( П ): 

1212
21

..
м

виб
м

вврп
ТПТППП  ,                             (10.12) 

де .. рпП - потужність на початок року (вхідна); 

ввП - потужність введеного нового устаткування; 
вибП - потужність виведеного застарілого устаткування; 
1мТ - кількість місяців роботи потужності, що була введе-

на; 
2мТ - кількість місяців, що залишилася до кінця року з 

моменту вибуття потужності. 
Коефіцієнт використання виробничої потужності ( впК ): 

р
вп П

ВФК  ,                                                 (10.13) 

де рП  - розрахункова виробнича потужність, од. виміру 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

Приклад 10.1 
За даними таблиці 10.1 розрахувати виробничу потужність 

підрозділу та показники рівня її використання, а саме: 
- планові та фактичні коефіцієнти екстенсивного, інтенси-

вного та інтегрального рівня використання виробничої 
потужності; 

- резерв рівня використання виробничої потужності (фак-
тичний та запланований). 

 
Таблиця 10.1. Вихідні дані до вирішення прикладу 10.1 

 
 Кількість 

одиниць вста-
новленого об-
ладнання  
          N 

Паспортна 
продуктивність 
одиниці устат-
кування, т/год. 

пл
iq  

Простої уста-
ткування, % 

Фактичне ви-
конання за-
планованого 
обсягу вироб-
ництва, % 

но
рм

ат
ив

ні
 

Рн  

фа
кт

ич
ні

  
Рф

 

Відділення 
№1 3 15,5 2,5 2,3 100,5 

Відділення 2 14,32 2,1 1,9 84,2 
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№2 
Відділення 
№3 4 17,9 4 3,8 95,1 

Рішення 
1. Визначимо ефективний (нормативний) фонд часу роботи устат-

кування по відділенням за формулою (10.2): 
відділення №1            8541025,0124365 н

ефТ  год. 
відділення №2            8576021,0124365 н

ефТ  год. 
відділення № 3           841004,0124365 н

ефТ  год. 
2. Визначимо фактичний фонд часу роботи устаткування по відді-

ленням за формулою (10.3): 
відділення №1            5,8558023,0124365 ф

ефТ  год. 
відділення №2            6,8593019,0124365 ф

ефТ  год. 
відділення № 3           8427038,0124365 ф

ефТ  год. 
3. Визначимо виробничу потужність по відділенням за формулою 

(10.1): 
відділення №1         5,39715635,1585411 П   т. 
відділення №2          6,245616232,1485762 П т. 
відділення № 3         60215649,1784103 П т. 
4. Виробничу потужність цеху визначаємо по «вузькому місцю». 

«Вузьким місцем» в даному цеху є друге відділення – 245616,6 т ( рис. 
10.1). 

5. Заплануємо випуск продукції по відділенням: 
відділення №1          ВП1 =240000 т. 
відділення №2          ВП2 = 240000 т. 
відділення № 3         ВП3= 240000 т. 

 

397156,5 

245616,6 

602156 

Виробнича по-
тужність цеху 

Випуск про-
дукції, т 
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Рис. 10.1. Епюра виробничої потужності цеху 
6. Визначимо фактичний випуск по відділенням: 
відділення №1          2412001,0052400001 ВФ  т. 
відділення №2          0208020,8422400002 ВФ т. 
відділення № 3         2282400,9512400003 ВФ т. 
7. Визначимо фактичну середньогодинну продуктивність 

одиниці обладнання по відділенням за формулою (10.4): 
відділення №1          39,9

5,85583
241200

1 


q т/год. 

відділення №2         76,11
6,85932

202080
2 


q т/год. 

відділення № 3         77,6
84274

228240
3 


q  т/год. 

8. Розрахуємо коефіцієнт екстенсивного завантаження 
устаткування за формулою (10.8): 

відділення №1          002,1
85413

5,85583
1 




еК   

відділення №2          002,1
85762

6,85932
2 




еК  

відділення № 3        002,1
84104
84274

3 



еК   
9. Розрахуємо коефіцієнт інтенсивного завантаження уста-

ткування за формулою (10.9): 
відділення №1          6058,0

5,15
39,9

1 iК   

відділення №2          8212,0
32,14
76,11

2 iК  

відділення № 3         3782,0
9,17

77,6
3 iК  

10. Розрахуємо інтегральний коефіцієнт завантаження 
устаткування за формулою (10.10): 

відділення №1          6070,06058,0002,11 інтК  
відділення №2          8228,08212,0002,12 інтК  
відділення № 3         3790,03782,0002,13 інтК  
11. Визначимо наявні резерви використання виробничої 

потужності за формулою (10.11): 
відділення №1          393,06070,011 R   
відділення №2          177,08228,012 R  

Відділення Відділення №1 Відділення №2 Відділення №3 
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відділення № 3         6210,03790,013 R  
 

Приклад 10.2 
На підставі даних таблиці 10.2 визначити ефективний річ-

ний фонд часу роботи одиниці обладнання і потужність групи 
обладнання.  

Таблиця 10.2. Вихідні дані до вирішення прикладу 10.2 
Показники Величина 

показника 
1. Кількість календарних днів 365 
2. Вихідні та святкові дні 101 
3. Режим роботи (змін/годин) 2/8 
4. Витрати часу на планово-попереджувальний ремонт, % 9 
5. Норма виробітку обладнання в одиницю часу, т/год. 12 
6. Кількість одиниць встановленого обладнання 12 

 
Рішення 

1. Визначимо річний ефективний фонд часу роботи одини-
ці обладнання за формулою (10.3): 

    384409,0182101365 ефТ  год. 
2. Визначимо виробничу потужність групи встановленого 

обладнання: 
55353612123844 П  т. 

Приклад 10.3 
Виробнича потужність цеху по виробництву синтетичних 

смол на початок планового періоду становила 508050 т. 01.10 бу-
ли введені виробничі потужності у кількості 127000 т, 01.04 – ви-
були потужності 115000 т. Фактичний випуск продукції – 404000 
т. Визначити середньорічну виробничу потужність цеху та коефі-
цієнт використання виробничої потужності. 

Рішення 
1. Визначимо середньорічну виробничу потужність цеху за 

формулою (10.12): 
453550

12
9115000

12
3127000508050 П  т. 

2. Визначимо коефіцієнт використання виробничої потуж-
ності за формулою (10.13): 

89,0
453550
404000

впК . 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИРІШЕННЯ 

Задача 10.1 
Розрахувати виробничу потужність пічного відділення, яке 

оснащене 4 печами випалювання колчедану. Добова продуктив-
ність кожної печі 200 т колчедану. Ефективний фонд часу роботи 
печі складає 357 діб на рік. 

Задача 10.2 
 

Розрахувати виробничу потужність групи гідравлічних 
пресів для виготовлення виробів із пластмас вагою 32,5 г кожен. 
У групі нараховується 10 пресів. Тривалість одного циклу пресу-
вання складає 132 секунд. За один цикл на пресі одночасно виго-
товляється 6 виробів. Протягом року кожний прес працює 7300 
годин. 

Задача 10.3 
Підприємство на початок року мало виробничу потужність 

10000 т. В березні передбачається демонтувати застаріле устатку-
вання потужністю 900 т, а в червні ввести нове устаткування по-
тужністю 2000 т. Визначити середньорічну виробничу потуж-
ність підприємства з урахуванням введеного нового устаткування 
і виведеного застарілого. 

Задача 10.4 
Цех синтетичного каучуку оснащено 4 колонами синтезу. 

Згідно з планом продуктивність колони 14 т на годину при нормі 
часу роботи 8400 год. на рік. Дані щодо фактично досягнутої 
продуктивності та час роботи по колонам зведені в таблицю 10.3. 
Необхідно визначити: а) інтегральний коефіцієнт використання 
виробничої потужності; б) резерв недовикористання виробничої 
потужності. 

Таблиця 10.3. Вихідні дані до вирішення задачі 10.4 

 Продуктивність,  
т/год. Час роботи,  год./рік 

1 колона 13,2 8460 
2 колона 13,3 8440 
3 колона 13,4 8480 
4 колона 13,5 8420 
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Задача 10.5 
На виробничій дільниці встановлено 5 апаратів. Трудоміс-

ткість на 1 т продукції складає 1,5 год. Річний плановий фонд ча-
су одного апарату за умов двозмінного режиму роботи складає 
3431 годин. Регламентовані Простої апаратів на планово-
попереджувальний ремонт 9% від режимного фонду часу. Необ-
хідно визначити виробничу потужність, якщо площа дільниці не 
дозволяє установити додаткові апарати. 

Задача 10.6 
Розрахувати виробничу потужність пічного відділення для 

обпалу колчедану, якщо: 
- кількість печей N=10; 
- тривалість зупинки всього цеху 8 днів; 
- тривалість зупинки на ремонт 22 дні; 
- поверхня робочих подов печей V= 140 м2; 
- кількість колчедану (в перерахунку на 45% сірки), спа-

люваного за добу на 1 м2 поду печі Ив=230 кг; 
- коефіцієнт виходу сірчаної кислоти в моногідраті з 1 тони 

45% колчедану Кв=1,25 т; 
- витратний коефіцієнт колчедану із змістом 45% сірки на 

1 тону сірчаної кислоти КР=0,8 т. 
Розрахунок виробничої потужності виконати: 1) через ко-

ефіцієнт виходу готової продукції із одиниці сировини; 2) через 
витратний коефіцієнт.  

Задача 10.7 
Розрахувати виробничу потужність цеху синтезу аміаку. 

Заповнити пропущені графи таблиці 10.4. 
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Таблиця 10.4. Вихідні дані до вирішення задачі 10.7 

 

Агрегати 

П
ро
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Конверсії 3,1 27 ? 7 7 ? ? 6 ? ? ? ? 
Очищення 3,2 10 ? 6 6 ? ? 5 ? ? ? ? 
Розділення 
повітря 4,5 41 ? 5 5 ? ? 4 ? ? ? ? 

Синтезу 5,0 7 ? 4 4 ? ? 3 ? ? ? ? 
Компресори 5,5 24 ? 4 4 ? ? 3 ? ? ? ? 

 
Задача 10.8  

Визначити коефіцієнт екстенсивного використання устат-
кування, якщо відомо, що в цеху по виробництву рідкого хлору 
та соляної кислоти встановлено 30 електролізерів, 11 установок 
для виробництва рідкого хлору та 10 установок для виробництва 
соляної кислоти. Річна виробнича програма цеху складає по про-
цесу електролізу 80 тис. год., по виробництву рідкого хлору – 18 
тис. год., по виробництву соляної кислоти – 18 тис. год. Електро-
лізери працюють у дві зміни, установки по виробництву рідкого 
хлору та соляної кислоти – в одну зміну. Планово-
попереджувальні ремонти електролізерів - 350 годин, установок 
по 276 годин кожна. В році 260 робочих днів, тривалість зміни – 
8 годин.  

Задача 10.9 
В цеху працює 25 апаратів. Норма часу на технологічну 

операцію – 0,5 год. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 
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8 годин, кількість робочих днів у році – 255. Регламентовані про-
стої апаратів 4% від режимного фонду часу. Коефіцієнт викорис-
тання виробничої потужності обладнання становить 0,85. Визна-
чити виробничу потужність цеху та обсяг виробництва продукції. 

Задача 10.10 
Розрахуйте річну виробничу потужність агрегату періоди-

чної дії, якщо одночасна місткість печі 100 т сирих матеріалів, 
вихід придатної продукції становить 50% від маси сировини, 
тривалість одного циклу – 6 годин. Агрегат працює безперервно 
при трьох днях планових простоїв на капітальний ремонт та при 
6% поточних простоїв. 

Задача 10.11 
На 01.01 виробнича потужність цеху становила 11 тис. 

одиниць бляшанок лакофарбової продукції. За планом реконст-
рукції з 01.04 потужність цеху збільшиться на 1,5 тис. одиниць, з 
01.09 – на 300 одиниць. Визначити вхідну, вихідну та середньорі-
чну виробничу потужність цеху. 

Задача 10.12 
Визначити потужність баштового відділення, якщо: 
- об’єм баштової системи 1700 м3; 
- продуктивність 225 кг моногідрату з 1 м3 об’єму башти 

на добу; 
- ефективний фонд часу 355 діб. 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Виробнича потужність підприємства – це: 
А співвідношення основних фондів різних вікових груп в їх зага-

льній вартості 
Б сукупність всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство 
В максимально можливий випуск продукції підприємством за 

певний проміжок часу і за певних організаційно-технічних умов 
Г всі відповіді вірні 
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2. При визначенні виробничої потужності підприємства викорис-
товується фонд часу роботи обладнання: 
А календарний 
Б номінальний 
В плановий  
Г фактичний 
 
3. Виробнича потужність підприємства визначає обсяг виробле-
ної продукції: 
А мінімальний 
Б оптимальний 
В максимальний 
Г середній 
 
4. Розрізняють наступні вимірники показників виробничої поту-
жності: 
А натуральні 
Б нормативно-трудові 
В якісні 
Г кількісні 
 
5. Виробнича потужність класифікується за наступними ознака-
ми: 
А за потужністю основного виробництва 
Б рівнем розрахунку 
В видами 
Г модернізацією цехів 
6. За яким параметром визначається виробнича потужність підп-
риємства? 
А за потужністю провідних ланок 
Б за потужністю основних цехів 
В за календарним фондом часу роботи обладнання 
Г за ефективним фондом часу роботи обладнання 
 
7. До ведучого обладнання відносять: 
А обладнання, на якому виробляється основна частина продукції 



173 

 173

Б більш продуктивне обладнання 
В покращене з позиції НТП обладнання 
Г складне за технічним рівнем обладнання, що займає вагому час-

тину в працеємкості продукції цеху 
 
8. Календарний фонд часу праці обладнання розраховують в під-
приємствах та цехах: 
А з безперервним характером виробництва 
Б з циклічним характером виробництва 
В у серійному виробництві 
Г у масовому виробництві 
 
9. Для розрахунку виробничої потужності використовується на-
ступний склад устаткування: 
А наявне устаткування 
Б встановлене устаткування 
В фактично працююче устаткування 
Г встановлене і невстановлене устаткування 
 
10. Під час розрахунку виробничої потужності приймають насту-
пні норми продуктивності устаткування: 
А паспортну 
Б технічно обґрунтовану 
В планову 
Г фактичну 
 
11. Під час визначення виробничої потужності підприємства ви-
користовується номенклатура виробів, яка випускається: 
А оптимальна 
Б планова 
В фактична 
Г реальна 
 

12. У разі безперервного режиму роботи підприємства викорис-
товується фонд часу роботи устаткування: 
А фактичний 
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Б режимний 
В плановий 
Г календарний 
 

13. Який з розділів плану розвитку підприємства визначить мак-
симально можливий річний обсяг випуску продукції? 
А виробнича програма 
Б план технічного розвитку 
В виробнича потужність 
Г план маркетингу 
 
14. У яких випадках доцільно визначати виробничу потужність у 
натуральних показниках? 
А коли підприємство є вузькоспеціалізованим 
Б коли підприємство спеціалізується на серійному випуску різно-

манітної продукції 
В коли підприємство випускає широку номенклатуру продукції 
Г не має вірної відповіді 
 
15. Чи має недоліки вартісний показник визначення виробничої 
потужності ? 
А ні, тому що вартісний показник – це єдиний спосіб визначення 

потужності багатопрофільного підприємства 
Б так, тому що вартість грошей може змінюватись у часі 
В ні, тому що динаміку вартості грошей можна врахувати за допо-

могою відповідних коефіцієнтів 
Г так, тому що виробничу потужність визначають тільки у натура-

льних показниках 
16. Резервна потужність використовується: 
А для покриття так званих «пікових» навантажень в електроенер-

гетиці  
Б на підприємствах харчової промисловості 
В на підприємствах при їх модернізації (реконструкції, оновленні 

номенклатури продукції) 
Г усі відповіді вірні 
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17. Головні чинники, що формують виробничу потужність підп-
риємства: 
А номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляєть-

ся 
Б кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробни-

чих площ, можливий фонд часу роботи устаткування та викори-
стання площ протягом року 

В зняття продукції з виробничих площ, нормативи тривалості ви-
робничого циклу і трудомісткості продукції, що виготовляється 

Г прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й викори-
стання устаткування, ефективність технологій та організації ви-
робництва 

 
18. До основних методичних принципів розрахунку виробничих 
потужностей діючих підприємств не відносяться: 
А виробничу потужність визначають за усією номенклатурою 

профільної продукції підприємства 
Б виробнича потужність підприємства встановлюється, виходячи з 

потужності провідних цехів 
В виробничу потужність визначають за номенклатурою продукції 

підприємства, яка має найбільший обсяг виробництва 
Г виробнича потужність підприємства обчислюють за технічними 

або проектними нормами продуктивності устаткування, викори-
стання виробничих площ і трудомісткості виробів 

19. На величину вихідної потужності впливає: 
А збільшення потужності протягом розрахункового періоду унас-

лідок здійснення організаційно – технологічних заходів 
Б нарощування виробничої потужності завдяки реконструкції або 

розширенню виробництва 
В виведення з експлуатації певної кількості фізично спрацьованого 

і технічно застарілого устаткування 
Г усі відповіді вірні 
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20. Використання виробничих потужностей підприємства визна-
чається показником: 
А коефіцієнт зношування обладнання 
Б коефіцієнт освоєння проектної потужності 
В коефіцієнт використання поточної потужності 
Г коефіцієнт інтенсивного навантаження обладнання 
 
21. Для визначення виробничої потужності має значення: 
А групування апаратів за їх значимістю у виготовленні продукції 
Б продуктивність провідних виробничих апаратів  
В відповіді А та Б 
Г не має вірної відповіді 
 
22. Для визначення середньорічної виробничої потужності вико-
ристовується формула: 
А 

1212
21

..
м

виб
м

вврп
ТПТППП   

Б 
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..

м
виб

м
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ТПТППП   

В 21.. мвибмвврп ТПТППП   
Г 

1212
21

..
м

виб
м

вврп
ТПТППП   

 
23. Виробнича потужність за умов безперервного виробництва 
для обладнання, що призначене для випуску кінцевої продукції 
визначається за формулою: 
А NqТП пл
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24. Фактична середньогодинна продуктивність одиниці облад-
нання визначається за формулою: 
А 

і

ф
ефі

ВФ
ТN

q


  

Б 
ф
ефі

і

ТN
ВФq


  

В NВФТq і
ф
ефі   

Г 
N

ВФq і  
 

25. Виробнича потужність за умов безперервного виробництва 
для обладнання, що знаходиться у середині технологічного лан-
цюга визначається за формулою: 
А Реф

І КTNgП   
Б 

Р

еф
І

К
TNg

П


  

В веф
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26. Виробнича потужність за умов перервного виробництва ви-
значається за формулою: 
А ефц TNgП   
Б 

еф

цц

TN
Кg

П



  

В 
цц

еф

Кg
TN

П



  

Г ефцц TNКgП   
27. Фактичне виконання запланованого обсягу виробництва про-
дукції у відділенні – 101,5%, кількість встановлених апаратів – 5, 
паспортна продуктивність одиниці устаткування 20,5 т/год., нор-
мативні простої устаткування – 3,8%, фактичні – 3,1%. Фактична 
середньогодинна продуктивність одного апарату у відділенні 
складе: 
А 20,81 т/ год.  
Б 20,66 т/ год.  
В 20,35 т/ год.  
Г 20,50 т/ год.  
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28. Ефективний (нормативний) фонд часу роботи устаткування – 
8497,2 год., фактичний – 8541 год. Коефіцієнт екстенсивного за-
вантаження устаткування складе: 
А 1,005 
Б 0,995 
В 1,100 
Г 0,850 
 
29. Паспортна продуктивність одиниці устаткування – 15,8 т/год., 
фактична – 10,8 т/год. Коефіцієнт інтенсивного завантаження 
устаткування складе: 
А 0,560 
Б 0,983 
В 0,684 
Г 1,463 
 
30. Виробнича потужність цеху на початок планового періоду 
100050 т. 01.12 введені виробничі потужності у кількості 25000 т, 
01.08 – вибули потужності 15000 т, фактичний випуск продукції 
– 95000 т Середньорічна виробнича потужність цеху та коефіці-
єнт використання виробничої потужності відповідно складуть: 
А 102133,33 т;   1,009 
Б 93800 т;   0,991  
В 100050 т; 0,900 
Г 95883,33 т;   0,991  
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ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ 
 

Тема 1. Виробничі фонди підприємства 

Задача 1.1 п
ОФВ =667,8 тис. грн.; в

ОФВ =343,18 тис. грн. 
Задача 1.2 з

пОФВ )( =210 тис. грн.; з
вОФВ )( =130 тис. грн. 

Задача 1.3 к
ОФВ =78,7 млн. грн.;  

структура на початок року: споруди – 37,4%; обладнання – 
46,1%; інформаційні засоби – 16,5%; 
структура на кінець року: споруди – 39%; обладнання – 
44,7%; інформаційні засоби – 16,3%; 

ОФВ =77,69 млн. грн.; 

ввК =0,06; вибК =0,02; прирК =0,04 
Задача 1.4 

ОФВ =11,99 млн. грн. 
Задача 1.5 к

ОФВ =145 млн. грн. 
Задача 1.6 к

ОФВ =805 млн. грн. 
Задача 1.7 п

ОФВ =208,5 тис. грн.; в
ОФВ =172,29 тис. грн. 

Задача 1.8 
 

Прямолінійний метод  
0 - - 800 
1 192,5 192,5 607,5 
2 192,5 385 415 
3 192,5 577,5 222,5 
4 192,5 770 30 

 

Задача 1.9 Метод зменшуваної залишкової вартості %95,55аН  
0 - - 800 
1 447,60 447,6 352,40 
2 197,17 644,77 155,23 
3 86,85 731,62 68,38 
4 38,26 770,00 30 

 

Задача 1.10 Кумулятивний метод 
0 - - 800 
1 308 308 492 
2 231 539 261 
3 154 693 107 
4 77 770 30 

 

Задача 1.11 Метод подвійного зменшуваного залишку %25аН  
0 - - 800 
1 400 400 400 
2 200 600 200 
3 100 700 100 
4 70 770 30 
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Задача 1.12 
 

Виробничий метод ..7,0 грнтисНа   
0 - - - 800 
1 300 210 210 590 
2 250 175 385 415 
3 180 126 511 289 
4 200 140 651 149 
5 170 119 770 30 

 

Задача 1.13 Будівлі – 18,6 %; споруди – 3,6 %; передавальні пристрої – 
2,8%; машини – 65,8 %; транспорт – 6,6 %; інструменти – 
2%; інформаційні засоби – 0,6 %. 

ОФВ =30611,67 тис. грн.; к
ОФВ =30620 тис. грн.;  

ввК =0,01; вибК =0,004; прирК =0,006; 

грн.
грн. 1,96вФ ; 

грн.
грн. 51,0мФ  

Задача 1.14 вартісний знос - ..знвК =29,6%;  
коефіцієнт морального зносу ІІ роду - ІІ

знмК .. =21,88% 

Задача 1.15 .озбрФ =1,77% 

Задача 1.16 
грн.
грн. 1,91вФ ; 

грн.
грн. 52,0мФ ; 

чол.
грн.тис.24,383. озбрФ  

Задача 1.17 %31 вФ ; %51 мФ  

Задача 1.18 
грн.
грн. 1,5вФ ; 

грн.
грн. 67,0мФ  

Задача 1.19 ВАТ «Зоря» 
грн.
грн. 08,0вФ ; 

чол.
грн.млн.239,0. озбрФ  

ВАТ «Карат» 
грн.
грн. 09,0вФ ; 

чол.
грн.млн.248,0. озбрФ  

Задача 1.20 ОЗВ =11,92 тис. грн.  

Задача 1.21 пл
обК =75 об.; пл

завК =0,013; пл
обТ =4,8 днів; 

ф
обК =87 об.; ф

завК =0,011; ф
обТ =4,1 днів 

Задача 1.22 %32 вФ  

Задача 1.23 січень – 16,5 млн. грн.; лютий – 17 млн. грн.; березень – 15,5 
млн. грн.;  
середньоквартальні – 16,33млн. грн. 
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Тема 2. Персонал та продуктивність праці 

Задача 2.1 лютоблЧ . =963 осіб; прК =4%; вибК =1,04%; плК =0,62%; стабК =0,99 
Задача 2.2 

.
31,25

3

зм
мПзм  ; 

.
.125,6

3

чол
мтисП річ  ; t =0,2 н.-год.  

Задача 2.3 
чол.

грн.тис.85,81плП ; П =9,1% 

Задача 2.4 
чол.

грн.тис.5,86звП ; 
чол.

грн.тис.6,92плП ; плЧ =524 чол. 

Задача 2.5 к
облЧ =1238 осіб; .облЧ =1219 осіб; прК =4,76%; вибК =1,64%; 

плК =1,15%; стабК =0,98; 
.

..76,62
чол

грнтисП річ  , t = 0,03 чол.-год. 

Задача 2.6 рЕ =10 осіб; П =1,75% 
Задача 2.7 ПВП =37% 
Задача 2.8 а) годП =16,07%; б) денП =14,6%; в) річП =15,12% 
Задача 2.9 П =8,11% 

 

Тема 3. Продукція 

Задача 3.1 РП =178,11 млн. грн. 
Задача 3.2 ВП =1055 тис. грн.; ТП =1065 тис. грн.  
Задача 3.3 план по обсягу товарної продукції перевиконано на 3,86%; 

план по обсягу реалізованої продукції перевиконано на 1,8% 
Задача 3.4 Ц =4329 грн./од.; пл

яК =0,975; яК =6,5% 
Задача 3.5 рЕ =1200 тис. грн.; окТ =4,2 років 
Задача 3.6 пл

Ц =44,30 грн./од.; ф
Ц =44,45 грн./од. 

Задача 3.7 1) плЦ1 =1560 грн./т; плЦ 2 =1502 грн./т; плЦ3 =1552,94 грн./т;  
    фЦ1 =1580 грн./т; фЦ 2 =1510 грн./т; фЦ 3 =1582,36 грн./т.  
2) пл

яК =0,97; ф
яК =0,98 

Задача 3.8 К =1,42 
Задача 3.9 К =1,01 

 

Тема 4. Собівартість продукції 

Задача 4.1 збВ / =8462 од.; 
а) 8208 од.; б) 8715 од.; в) 10000 од.; г) 7333 од.  

Задача 4.2 C =1198,35 грн./т; загC =359,5 млн. грн.; Ц =1378,10 грн./т 
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Задача 4.3 1/ збВ =9500 т; 2/ збВ =25068 т 
Задача 4.4 збВ / =42408 т 
Задача 4.5 C =662,96 грн./т; Ц =729,26 грн./т 

1) 71%; 2) 15,8%; 3) 0,9%; 4) 9,2%; 5) 0,9%; 6) 0,4%; 7) 0,5%; 
8) 2,1%; 9) 0,6%; 10) 0,4% 

Задача 4.6 АC =2169,18 грн./т; БC =1138,27 грн./т; ВC =2147,62 грн./т 
Задача 4.7 загС =2,81% 
Задача 4.8 загС =3,08% 
Задача 4.9 зменшиться на 4900 грн.  
Задача 4.10 АвирзагВ .. =46,24 грн./од.; БвирзагВ .. =92,76 грн./од.; 

ВвирзагВ .. =200,6 грн./од. 
Задача 4.11 С =4,31 грн./т; рЕ =1077,5 тис. грн.  
Задача 4.12 збВ / =173082 т; цілВП =267421 т; Ц =2785 грн./т 
Задача 4.13 збВ / =65179 т; П =77,1 млн. грн.  
Задача 4.14 збВ / =342612 т 
Задача 4.15 ..мдопВ =15145,7 тис. грн., .енВ =12339,9 тис. грн., ..плзВ =78310,9 

тис. грн., .інВ =3801,8 тис. грн., ..вирзагВ =2962,8 тис. грн.; 

% = 33,5%; С =47477,3 тис. грн. 
 

Тема 5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Задача 5.1 Р =9,1% 
Задача 5.2 прР =9,8%; ..фвР =7,55% 
Задача 5.3 вирЦ =19,69 тис. грн./т; реалізЦ =23,63 тис. грн./т 
Задача 5.4 вирЦ =2805,60 грн./1000м3; реалізЦ =3366,72 грн./1000м3 
Задача 5.5                                                                          млн. грн.  

Чистий дохід від реалізації продукції 11200 
Валовий прибуток 2300 
Фінансові результати від операційної діяльності 110 (прибуток) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування 

125 

Податок на прибуток від звичайної діяльності  28,75 
Фінансові результати від звичайної діяльності  96,25 

 

Задача 5.6 ..фвР =4,36%; прР =5% 
Задача 5.7 прР =20%; ..фвР =4,9% 
Задача 5.8 гЦ =2723,22 грн./т; 1Р =14%; 2Р =20,5%; 3Р =25%; 4Р =22,7%; 
Задача 5.9 прР =17,92%; прР =127,2%; РП =234,38 млн. грн.  
Задача 5.10 баз

фвР .. =15%; рек
фвР .. =18,7% 
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Задача 5.11 ..фвР =13,8% 
Задача 5.12 Стаття За рік 

1-й 2-й 3-й 
Доход (виручка) від реалізації продукції 
(робіт, послуг) 1500 2100 1200 

Податок на додану вартість 250 350 200 
Акцизний збір - - - 
Інші вирахування з доходу 85 145 111 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (робіт, послуг) 1165 1605 889 

Собівартість реалізованої продукції (ро-
біт, послуг) 530 725 355 

Валовий:     
прибуток 635 880 534 
збиток - - - 

Інші операційні доходи 56 - 25 
Адміністративні витрати 80 120 35 
Витрати на збут 45 65 17 
Інші операційні витрати 20 35 12 
Фінансові результати від операційної 
діяльності:    

прибуток 546 660 495 
збиток - - - 

Доход від участі в капіталі 29 - - 
Інші фінансові доходи - - 28 
Інші доходи 10 68 - 
Фінансові витрати 40 - - 
Витрати від участі в капіталі - 24 15 
Інші витрати 18 12 30 
Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування:    

прибуток 527 692 478 
збиток - - - 

Податок на прибуток від звичайної дія-
льності  121,21 159,16 109,94 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності:     

прибуток 405,79 532,84 368,06 
збиток - - - 

Надзвичайні:    
доходи  70 - 26 
витрати - - - 

Податки з надзвичайного прибутку 16,1 - 5,98 
Чистий:    

прибуток 458,9 532,84 388,08 
збиток - - - 

 

Задача 5.13 П =3547 тис. грн.  
Задача 5.14 Валовий прибуток 117,5 млн. грн.  
Задача 5.15 П =170 млн. грн.; IП =39,1 млн. грн.; ..фвР =13,5%    
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Тема 6. Організація основного виробництва 
Задача 6.1 в 2009 році, 959,0рК  
Задача 6.2 990,0рAК , 984,0рБК  
Задача 6.3 993,0рК  
Задача 6.4 135послТ  хв., 75ппТ  хв., 63парТ  хв.  
Задача 6.5 1875послТ  хв., зменшиться на 350 хв. 
Задача 6.6 зменшиться на 49 хв. 
Задача 6.7 14послТ  год., 11ппТ  год.; за умов організації послідовного та 

паралельно - послідовного виду руху зменшиться на 4 год. 
Задача 6.8 35парТ  хв., 35ппТ  хв. 
Задача 6.9 48послТ хв., 23парТ  хв. 
Задача 6.10 8,4послТ дн., 3парТ  дн. 

 
Тема 7. Технічне нормування   

Задача 7.1 3обсН ап., простої обладнання та робітника відсутні 
Задача 7.2 3обсН ап., простої обладнання відсутні, 2. рпрТ  хв.  
Задача 7.3 3обсН ап., 20. облпрТ  хв., простої робітника відсутні 
Задача 7.4 6обсН ап., 24. облпрТ  хв., простої робітника відсутні 
Задача 7.5 98,1штТ  хв., 2.. кштТ  хв., 210вирН  од. 
Задача 7.6 

Найменування елементу 
Оператор №1 Оператор №2 

структура 
витрат РЧ, %  

відхилення від 
нормативу, % 

структура 
витрат РЧ, %  

відхилення від 
нормативу, % 

Підготовчо-заключний 
час, хв.  5 0,83 6,25 2,08 

Оперативний час, хв.  83 – 9 79,17 – 12,83 
Час обслуговування ро-
бочого місця, хв.  3,75 1,67 4,17 2,09 

Витрати часу по органі-
заційно-технічним при-
чинам, що обумовлені 
самим оператором, хв.  

1,68 1,67 2,5 2,5 

Технологічні перерви, хв.  – – 2,08 2,08 
Організаційно-
технологічні перерви, хв.  2,09 2,09 2,70 2,70 

Відпочинок та особисті 
потреби, хв.  3,13 1,05 3,13 1,05 

Порушення трудової 
дисципліни, хв.  1,05 1,05 – – 

Разом: 100  100  

3,831 опК ; 3,881 прК ; 4,901 завК  
2,792 опК ; 4,852 прК ; 2,902 завК  

Задача 7.7 43200вирН  т 
Задача 7.8 8,19штТ  хв., 83,19.. кштТ  хв., 24вирН  операції 
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Задача 7.9 11змЧ  осіб/зміну, 30дЧ  осіб/добу  
Задача 7.10 25200вирН  т/місяць 

Задача 7.11 34змЧ  особи/зміну, 67дЧ  осіб/добу  
Задача 7.12 8обсН ап., простої обладнання та робітника відсутні 
Задача 7.13 3обсН ап., 15. облпрТ  хв., простої робітника відсутні 
Задача 7.14 450явЧ  осіб, 517облЧ  осіб 
Задача 7.15 720явЧ  осіб, 812облЧ  осіб 

 
Тема 8. Організація та оплата праці  

Задача 8.1 63,4322088ФЗП  грн.  
Задача 8.2 98,878114ФЗП  грн.  
Задача 8.3 51,873667ФЗП  грн.  
Задача 8.4 05,4250місЗ  грн.  

 
Тема 9. Організація інвестиційної діяльності в умовах хімічних вироб-

ництв 
Задача 9.1 11,17484NPV  тис. грн., 46,1PI , 48IRR % 
Задача 9.2 проект І: 65,1PI  
Задача 9.3 варіант 4-й: 20,5454 привВ  тис. грн.  

Задача 9.4 94,26913NPV  тис. грн., 7,1T  року 
Задача 9.5 5,62NPV  млн. грн., 28,1PI , 40IRR % 
Задача 9.6 13,111 NPV  млн. грн., 18,132 NPV  млн. грн. 
Задача 9.7 32IRR % 
Задача 9.8 проект ІІІ: 15,1PI  
Задача 9.9 64,0NPV  млн. грн. 
Задача 9.10 проект А: 11,161ANPV  тис. грн., 36,1API , 44AIRR % 

проект Б: 11,2361БNPV  тис. грн., 16,1БPI , 33БIRR % 
 

Тема 10. Виробнича потужність 
Задача 10.1 285600П  т 
Задача 10.2 388П  т 
Задача 10.3 10325П  т 
Задача 10.4 950,01 інтК , 050,01 R ; 955,02 інтК , 045,02 R ; 

967,03 інтК , 033,03 R ; 966,04 інтК , 034,04 R  



186 

 186

Задача 10.5 37,10407П  т 
Задача 10.6 134838П  т 
Задача 10.7 

Агрегати 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Конверсії 3,1 27 333 7 7 171 21,7 6 189 18,6 24775 173425 
Очищення 3,2 10 350 6 6 300 19,2 5 60 16,0 26880 161280 
Розділення 
повітря 4,5 41 319 5 5 155 22,5 4 205 18,0 34452 172260 

Синтезу 5,0 7 353 4 4 332 20,0 3 28 15,0 42360 169440 
Компресори 5,5 24 336 4 4 264 22,0 3 96 16,5 44352 177408 

155136П  т 
Задача 10.8 700,0еЕЛК , 910,0еХЛОРК , 998,0еКИСЛК  
Задача 10.9 172800П  т, 146880ВП  т 
Задача 10.10 17,2834П  т 
Задача 10.11 11000вхП  од., 12800вихП  од., 12225П  од. 
Задача 10.12 135787П  т моногідрату 
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