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ВСТУП

Становлення ринкових відносин в економіці України зумовлює 
появу нових форм і методів господарювання. Домінуюче місце серед 
суб’єктів господарювання належить підприємству, оскільки воно несе 
особливе економічне і соціальне навантаження в економічній системі 
держави — виконує функції товаровиробника, який задовольняє сус-
пільні потреби у продукції, роботах, послугах, надає робочі місця, на-
повнює державний бюджет. 

Підприємство часто і справедливо називають основною ланкою 
економіки країни. Це дає змогу кваліфікувати підприємство як ор-
ганізаційну форму господарської (бізнесової) структури, в якій влас-
ники засобів виробництва і робочої сили об’єднують свої виробничі 
ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання 
прибутку. Визначення “основна ланка” відмежовує підприємство, з 
одного боку, від інших організаційних форм економічної діяльності 
(домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення під-
приємств тощо), а з іншого — від суб’єктів господарського права, які 
не належать до основної ланки: об’єднань підприємств, фінансових 
посередницьких інститутів, органів управління економікою тощо.

Сучасне підприємство — це складна система, що об’єднує і ком-
плексно використовує різноманітні ресурси: людські, матеріальні, 
фінансові, інформаційні тощо. Ефективне використання усього ви-
робничого потенціалу неможливе без вивчення сутності та взаємо-
впливів тих економічних явищ, що відбуваються як усередині підпри-
ємств, так і в їх зовнішньому середовищі. Від того, як підприємства 
використовують власні ресурси, наскільки якісною та конкуренто-
спроможною є вироблена ними продукція, як вдало вони викорис-
товують інвестиції, здійснюють інноваційні перетворення, значною 
мірою залежать добробут населення й економічна могутність держа-
ви загалом.

Навчальна дисципліна “Економіка підприємства” є нормативною, 
тобто входить до комплексу обов’язкових економічних дисциплін, які 
вивчають у вищих навчальних закладах економічного спрямування. 
Вона спирається на основні положення таких дисциплін, як “Еконо-
мічна теорія”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Мікроекономіка”, “Бух-
галтерський облік”. 



Теоретичний матеріал доповнюється прикладами розрахунків ба-
гатьох економічних показників, без чого важко уявити поточну робо-
ту економістів підприємства. Наведені приклади допоможуть ґрун-
товнішому розумінню та засвоєнню теоретичних питань у площині 
сучасного законодавства і практики господарювання підприємств. 
Для закріплення здобутих знань після кожної теми наводяться пи-
тання для самоконтролю, а також тестові завдання. 

Навчальний посібник “Економіка підприємства” відповідає вимо-
гам нормативної програми вивчення дисципліни, базується на досвіді 
автора з викладання курсу “Економіка підприємства” і буде корисним 
для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування 
(бакалаврів, спеціалістів, магістрів) різних форм навчання. 
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Розділ 1.	 ПідПриємСТВо	В	СУчаСній	
СиСТемі	гоСПодарюВання	

	 1.1.	 Підприємство	як	суб’єкт	
господарювання

Визначення, цілі й напрями діяльності підприємства. Господарський 
кодекс України про підприємства. Класифікація та структура підпри-
ємств. Створення підприємства, його статут і колективний договір. 
Правові засади функціонування. Форми об’єднання підприємств: асо-
ціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдинги, фінансові групи.
Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємс-
тва. Підприємництво — сучасна форма господарювання. Ліцензування 
та патентування підприємницької діяльності.
Галузева структура економіки, структура промислового виробництва 
України, показники її динаміки. 

У ринкових умовах обмін і розподіл суспільно необхідного про-
дукту стають можливими тільки завдяки наявності товарів, робіт і 
послуг, які виробляються на підприємствах. Тобто на підприємствах 
створюються всі матеріальні цінності, за допомогою яких відтворю-
ються також і нематеріальні блага. Тому в усіх законодавчих доку-
ментах підприємства розглядаються як господарюючі організаційні 
елементи економічної системи держави. 

Роль підприємства в економіці будь-якої країни, в тому числі й 
України, є визначальною. Про це свідчить той факт, що підприємство 
є основним системоутворюючим елементом багатьох життєво важ-
ливих сфер держави. Так, для економічної сфери підприємства — це 
базис утворення вартості; бюджетної — джерела наповнення; тери-
торіальної — основа градоутворення; наукової та освітньої — рушії 
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розвитку, споживачі та джерела знань; соціальної — місця реалізації 
людських можливостей і забезпечення засобами існування; податко-
вої — джерела надходжень; фінансової — мультиплікатори грошей. 

До підприємств відносять комерційні організації насамперед 
виробничого і торговельно-посередницького профілю, які мають 
на меті одержання прибутку. Основні засади їх господарювання ви-
значає Господарський кодекс України, який набрав чинності з 1 січ-
ня 2004 року. Він регулює господарські відносини, що виникають 
у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 
суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання — місцевими та державними органами влади. У Гос-
подарському кодексі України наведено таке визначення підприємс-
тва: “Самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним 
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або 
іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб 
шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, 
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому 
цим Кодексом та іншими законами”. 

Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної 
особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підпри-
ємства здійснюється відповідно до положень Господарського кодексу 
України. Певними видами діяльності підприємство може займати-
ся тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Як юридична 
особа, підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах 
банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, 
а також знак для товарів і послуг. У його власності, господарському 
обігу або оперативному управлінні перебуває відокремлене майно. 
Як юридична особа, підприємство відповідає цим майном за усіма 
своїми зобов’язаннями, виступає у ролі позивача або відповідача у 
суді. Діяльність підприємства регулюється його статутом і колек
тивним договором. 

Статут підприємства — це зібрання певних правил і обов’язків, 
якими регулюються його відносини з іншими господарюючими 
суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання 
і які не суперечать Господарському кодексу України. Статут підпри-
ємства затверджується власником майна за участю трудового колек-
тиву і містить такі основні відомості:

• найменування власника;
• місцезнаходження, предмет і цілі діяльності;
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• органи управління та контролю, порядок їх формування;
• юридичний статус і права;
• порядок утворення майна;
• умови розподілу прибутку та покриття витрат; 
• організація обліку та звітності;
• повноваження трудового колективу і його виборних органів;
• умови реорганізації та припинення діяльності.
У дод. 1 як приклад наведено статут акціонерного товариства.
Колективний договір — це угода між трудовим колективом та ад-

міністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, 
економічні й трудові відносини. Колективний договір укладають на 
рік, і в разі потреби його переглядають та оновлюють. У дод. 2 наведе-
но приклад укладеного на промисловому підприємстві колективного 
договору.

Основні напрями діяльності підприємства:
• маркетингова (вивчення ринку товарів, послуг);
• виробнича (обґрунтування обсягу випуску продукції відповід-

но до потреб ринку, забезпечення матеріально-технічними ре-
сурсами тощо);

• післяпродажний сервіс (організація гарантійного ремонту, сер-
вісного обслуговування клієнтів);

• інноваційна (науково-технічні розробки, технологічна підго-
товка виробництва);

• економічна (планування, облік, звітність, ціноутворення, зов-
нішньо-економічна діяльність, фінансування);

• соціальна (ефективне управління персоналом — професійна 
підготовка кадрів, створення належних умов праці, відпочинку, 
життя працівників). 

Згідно з положеннями Господарського кодексу України підпри-
ємства можуть бути віднесені до малих, середніх або великих залежно 
від середньої кількості працюючих та обсягу валового доходу від ре-
алізації продукції за рік.

Малими підприємствами визнаються такі, в яких середньообліко-
ва чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період 
не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним кур-
сом НБУ відносно гривні.

До великих належать підприємства, на яких середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний рік перевищує 1000 осіб, а обсяг 
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валового доходу за цей період перевищує суму, еквівалентну 5 млн. 
євро за середньорічним курсом НБУ відносно гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.
Крім того, підприємства класифікують і за іншими ознаками, що 

наведені у табл. 1.

Т аблиця 1

Класифікаційна ознака Види підприємств

Мета і характер діяльності Комерційні, некомерційні

Форма власності Державні, приватні, колективні, комунальні

Національна належність 
капіталу

Національні, іноземні, спільні

Правовий статус Одноосібні, кооперативні, орендні, господарські 
товариства

Галузево-функціональний вид 
діяльності

Промислові, сільськогосподарські, будівельні, 
транспортні, торговельні, банківські, страхові

Територіальне 
підпорядкування

Головні, дочірні, асоційовані, філії

Структура виробництва Вузькопрофільні, багатопрофільні, комбіновані

Відповідальність за 
зобов’язаннями

З відповідальністю усім майном засновників; 
статутним майном; часткою статутного майна за 
участю майна державного органу

Комерційними є підприємства, діяльність яких спрямована на 
одержання прибутку. Некомерційні підприємства не мають на меті 
одержання прибутку. До них належать благодійні фонди, організації, 
фінансування яких здійснюється з державного бюджету, — наукові, 
суспільні та інші організації невиробничої сфери господарювання. 

Державними є підприємства, які діють на основі загальнодержав-
ної власності. До них належать також казенні підприємства (які не 
підлягають приватизації). Державне підприємство як майновий 
комплекс є об’єктом права державної власності. Підприємству як 
суб’єкту права це майно належить на праві повного господарського 
відання. Це право вужче, ніж право власності, його обсяг залежить 
від цільового призначення відповідного майна. Державне підпри-
ємство володіє, користується і розпоряджається цим майном, вчи-
няючи при цьому щодо нього будь-які дії, що не суперечать зако-
ну та цілям діяльності підприємства, тобто його статуту. Оскільки 
державне підприємство є суб’єктом права повного господарського 
відання майном, а не суб’єктом права власності, щодо державних 
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підприємств діє  правовий режим майна державних підприємств. 
Такий режим передбачає, що державні підприємства керуються спе-
ціальними правилами заснування, утворення їх майна, визначення 
цілей і предмета діяльності (статути затверджують і контролюють 
уповноважені органи), управління майном, розподілу прибутку 
тощо.

Приватні підприємства — це організаційно-правова форма під-
приємств, що діють на основі приватної власності однієї або більше 
фізичних осіб. Згідно з чинним законодавством України власник під-
приємства у цьому разі є водночас і підприємцем, тобто власність і 
управління майном у приватному підприємстві не розмежовуються. 
Відповідно до суб’єктів права приватної власності, визначених Зако-
ном України “Про власність”, існують три види приватних підпри-
ємств:

• індивідуальне приватне підприємство, що діє на основі приват-
ної власності та праці однієї фізичної особи (підприємство од-
нієї особи);

• сімейне приватне підприємство, яке діє на основі приватної 
власності та праці громадян, що проживають спільно як члени 
однієї сім’ї (наприклад, фермерське господарство);

• приватне підприємство з правом найму робочої сили, що діє 
на основі приватної власності окремого громадянина України, 
який використовує найману працю.

Колективні підприємства — це господарські товариства, які ство-
рюються на основі угоди юридичних або фізичних осіб про об’єднання 
їх капіталу, майна та підприємницької діяльності. Існує стільки видів 
колективних підприємств, скільки в Законі України “Про власність” 
визначено суб’єктів права колективної власності: колективні сіль-
ськогосподарські підприємства; акціонерні або інші статутні госпо-
дарські товариства; виробничі кооперативи; підприємства громадсь-
кої організації (наприклад, профспілкові); підприємства релігійної 
організації; підприємства, створені господарськими об’єднаннями. 

Комунальні підприємства діють на основі комунальної власності 
певної територіальної громади.

Національні підприємства — це такі, капітал яких належить віт-
чизняним засновникам. В іноземних підприємствах капітал належить 
іноземцям.

Спільним вважається підприємство, капітал якого належить за-
сновникам двох або більше країн.
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Одноосібні підприємства є власністю однієї особи або сім’ї та всім 
своїм майном відповідають за своїми зобов’язаннями. Орендні підпри-
ємства — це такі, діяльність яких пов’язана з тимчасовим володінням 
і використанням певного майна. Господарські товариства створю-
ються в результаті укладання угоди між фізичними або юридичними 
особами про об’єднання майна та підприємницької діяльності.

Залежно від галузі економіки України, в якій працюють підпри-
ємства, вони поділяються на промислові, сільськогосподарські, буді-
вельні, транспортні, торговельні, банківські, страхові, лізингові тощо.

Залежно від місцезнаходження та територіального підпоряд-
кування підприємства поділяються на головні, дочірні, асоційовані, 
філії. 

Вузькопрофільні підприємства виробляють продукцію обмеженої 
номенклатури. Багатопрофільні підприємства випускають продук-
цію широкого асортименту та різноманітного призначення. Комбі-
новані підприємства — це такі, на яких відбувається багатостадійна 
переробка сировини або інших матеріалів. Здебільшого діють у мета-
лургійній, хімічній, харчовій, текстильній, деревообробній промисло-
вості.

Повне товариство — це об’єднання учасників, які здійснюють спільну 
підприємницьку діяльність і солідарно відповідають за зобов’язаннями 
товариства усім своїм майном.

Товариство з обмеженою відповідальністю — це господарське то-
вариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких 
визначається установчими документами. Учасники такого товариства 
несуть відповідальність тільки в межах їх внесків до статутного фонду.

Товариство з додатковою відповідальністю — це господарське то-
вариство, яке має статутний фонд, поділений на частки відповідно 
до установчих документів, і несе відповідальність за зобов’язаннями 
власним майном, а у разі його недостатності учасники товариства не-
суть додаткову солідарну відповідальність пропорційно внеску кож-
ного з них до статутного фонду.

Командитне товариство є по суті повним товариством, але з пра-
вом залучення додаткових учасників (командитистів), які відповіда-
ють за зобов’язаннями тільки своїми внесками у майно товариства. 

Виробниче підприємство — це окрема спеціалізована одиниця, 
основою якої є професійно організований трудовий колектив, здат-
ний за допомогою наявних засобів виробництва виробляти потрібну 
споживачеві продукцію (надавати послуги, виконувати роботи) від-
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повідного призначення, профілю, асортименту. До виробничих під-
приємств належать заводи, фабрики, комбінати, шахти, кар’єри, пор-
ти, бази та інші господарські організації виробничого призначення.

Цілі діяльності виробничого підприємства:
• одержання прибутку;
• забезпечення споживачів продукцією відповідно до ринкового 

попиту;
• створення робочих місць;
• своєчасна виплата заробітної плати;
• створення для працівників нормальних і безпечних умов праці;
• створення можливостей для професійного зростання;
• охорона довкілля;
• оновлення техніко-технологічної бази виробництва;
• підвищення якості продукції, збільшення обсягів її виробництва.
На діяльність підприємства впливає стан його внутрішнього та 

зовнішнього середовища.
Внутрішнє середовище підприємства складається з персоналу, що 

працює на цьому підприємстві, засобів виробництва, наявних коштів 
підприємства, а також інформації, що живить і об’єднує підприємство 
як складну систему (рис. 1).

Внутрішнє середовище Результат діяльності

Персонал
Засоби 

виробництва

ПродукціяВиробництво

Гроші Інформація

Рис. 1

Персонал є основною рушійною силою підприємства. Він харак-
теризується певним професійним складом, кваліфікацією, досвідом 
роботи тощо. Засобами виробництва є основні засоби, за допомогою 
яких виробляється продукція, та оборотні фонди, з яких її виробля-
ють. Гроші (власні, позичені або залучені) потрібні підприємству для 
розрахунків за поставки потрібних матеріалів, устаткування, енер-
горесурсів, для виплати заробітної плати працівникам і здійснення 
інших платежів. За допомогою інформації всі компоненти діючого 
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підприємства зв’язуються у єдиний функціональний комплекс, що 
виробляє і реалізує продукцію відповідної кількості та якості. 

Зовнішнє середовище залежно від характеру впливу на підпри-
ємство поділяється на мікро- та макросередовище.

Мікросередовище вважається середовищем прямого впливу на 
підприємство і оточує його безпосередньо. Мікросередовище утво-
рюють:

• постачальники, які постачають сировину та матеріали; кредит-
ні установи, що постачають грошові ресурси; наукові та про-
ектні установи, які виробляють необхідну науково-технічну та 
проектну документацію;

• споживачі готової продукції, якими є інші підприємства та на-
селення;

• конкуренти;
• державні та місцеві органи влади, які за допомогою законодав-

чих актів, інструкцій і положень забезпечують обов’язковість 
виконання законів, свободу підприємництва, розподіл і пере-
розподіл обмежених ресурсів через податкові пільги, субсидії, 
цінову політику тощо.

Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умо-
ви, суспільні відносини й інститути та інші чинники, що впливають 
на підприємство і його мікросередовище опосередковано. Основни-
ми компонентами макросередовища є становище держави і території, 
де розташовані підприємства. Виокремлюють середовища: природне, 
демографічне, науково-технічне, економічне, екологічне, політичне, 
міжнародне тощо.

Під структурою підприємства розуміють його внутрішній устрій, 
який характеризує склад підрозділів і систему їх зв’язків, підпоряд-
кованість і взаємодію.

Сукупність виробничих підрозділів утворює виробничу структуру 
підприємства. Залежно від розміру та функціонального призначення 
підрозділів підприємства структура буває безцеховою, цеховою, кор-
пусною та комбінатською.

Безцехова виробнича структура притаманна невеликим підприєм-
ствам, основа її будови — виробниче приміщення, де виконуються тех-
нологічно однорідні роботи або виробляється однотипна продукція.

Якщо основним виробничим підрозділом підприємства є цех, то 
кажуть, що виробнича структура є цеховою. Цехи, у свою чергу, поді-
ляються на такі:
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• основні — виробляють продукцію для реалізації стороннім спо-
живачам: видобувні, обробні, складальні, прокатні;

• допоміжні — виробляють напівфабрикати для забезпечення на-
самперед власних виробничо-технологічних потреб;

• обслуговуючі — надають послуги або виконують роботи, 
пов’язані зі створенням необхідних умов для нормальної ро-
боти основних і допоміжних виробничих структур: ремонтні, 
інструментальні, транспортні, енергозабезпечувальні, склад-
ські;

• побічні — виконують зачисні, прибиральні роботи після діяль-
ності основного виробництва: утилізація відходів, відновлення 
окремих видів сировинно-матеріальних ресурсів;

• експериментальні — випробовують і розробляють нові вироби 
й технології: хімічні та випробувальні лабораторії;

• підсобні — виконують роботи підсобного характеру: виробниц-
тво тари, тепличне господарство, озеленення території, відгоді-
вельний комплекс.

Корпусна виробнича структура характерна для великих підпри-
ємств, де кілька однотипних цехів можуть бути об’єднані в корпус.

Комбінатська виробнича структура існує на підприємствах з ба-
гатостадійними процесами виробництва, що здійснюються згідно з 
технологічною послідовністю переробки природної сировини.

До складу підприємства входять не тільки виробничі підрозділи, 
а й відділи апарату управління, а на середніх і великих підприємс-
твах — ще й заклади соціального призначення. Сукупність виробни-
чих, невиробничих та управлінських підрозділів утворює загальну 
структуру підприємства.

Сукупність підприємств, що виробляють продукцію єдиного еко-
номічного призначення, використовують однорідні матеріали, мають 
подібну технічну базу та подібні технологічні процеси, особливий про-
фесійний склад кадрів, специфічні умови праці, називається галуззю. 

Сукупність галузей утворює господарський комплекс, або націо-
нальну економіку, яка має складну ієрархічну структуру. У ній ви-
окремлюють сферу матеріального виробництва і невиробничу сферу. 

До сфери матеріального виробництва належать галузі, які визна-
чаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знахо-
дять (видобувають) матеріальні блага (продукцію, енергію, природні 
ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалі-
зації) у результаті переміщення, зберігання, сортування, пакування 
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продукції або інших видів діяльності. Отже, до сфери матеріального 
виробництва належать:

• промисловість;
• сільське господарство;
• лісове господарство;
• рибне господарство;
• транспорт і зв’язок;
• будівництво;
• торгівля і громадське харчування;
• матеріально-технічне забезпечення і збут;
• заготівля;
• інформаційно-технічне обслуговування;
• операції з нерухомістю;
• загальна комерційна діяльність із забезпечення функціонуван-

ня ринку;
• геологія та розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна 

служби;
• виробничі види побутового обслуговування населення;
• інші види діяльності сфери матеріального виробництва.
До невиробничої сфери належать:
• житлово-комунальне господарство;
• невиробничі види побутового обслуговування населення;
• охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення;
• наука, освіта;
• культура і мистецтво;
• фінанси, страхування, пенсійне забезпечення;
• управління.
Провідною ланкою сфери матеріального виробництва є промис-

ловість. Вона об’єднує підприємства, які видобувають природні про-
дукти, що їх не виробляє людина (рудні і нерудні копалини), а також 
підприємства, які переробляють сировину промислового і сільсько-
господарського походження з метою перетворення її на новий про-
дукт, що його, у свою чергу, надалі використовують як засіб вироб-
ництва або предмет споживання.

Промислове виробництво України забезпечує більш як третину 
загального обсягу валового внутрішнього продукту, майже 50 % това-
рів і послуг, а також близько 80 % експортної продукції України. 

Промисловість — це комплексна галузь, яка складається з таких 
великих галузевих груп (підгалузей):
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• електроенергетика;
• паливна промисловість;
• чорна металургія;
• кольорова металургія;
• хімічна і нафтохімічна промисловість;
• машинобудування та металообробка;
• деревообробна і целюлозно-паперова промисловість;
• промисловість будівельних матеріалів;
• скляна та фарфоро-фаянсова промисловість;
• легка промисловість;
• харчова промисловість;
• борошномельно-круп’яна та комбікормова промисловість;
• медична промисловість;
• поліграфічна промисловість та ін.
Під галузевою структурою промисловості розуміють комплекс 

об’єднаних у промисловість галузей та їхню частку в загальному 
обсязі промислового виробництва. Для характеристики галузевої 
структури промисловості та аналізу внутрішніх зрушень використо-
вують такі показники. 

1. Питома вага обсягу продукції, виробленої окремими галузя-
ми, в загальному обсязі випуску продукції промисловістю: 

d
Q

Q
= ⋅гал

пром

100 %,

де Qгал — обсяг випуску продукції галуззю; Qпром — обсяг випуску 
продукції промисловістю загалом (у грошовому вираженні).

Цей показник характеризує галузеву структуру виробництва і є 
статичною складовою її розвитку.

Приклад. Визначити галузеву структуру харчової промисловості 
за даними обсягів виробництва, наведеними в таблиці.

Галузь харчової промисловості
Обсяг виробництва, 

млн грн.

Хлібопекарська  155

Борошномельно-круп’яна  106

М’ясна  140

Молочна  95

Рибоконсервна  66

Інші  53
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Розв’язання.
1. Обсяг виробництва продукції всією харчовою промисловістю: 

155 + 106 + 140 + 95 + 66 + 53 = 615 млн грн.

2. Питома вага хлібопекарської галузі у загальному обсязі:
ПВ хліб = 155 : 615 · 100 % = 25,2 %.

3. Питома вага борошномельно-круп’яної галузі у загальному обсязі:
ПВ б-к = 106 : 615 · 100 % = 17,2 %.

4. Питома вага м’ясної галузі у загальному обсязі:

ПВ м’яс = 140 : 615 · 100 % = 22,8 %.

5. Питома вага молочної галузі у загальному обсязі:

ПВ мол = 95 : 615 · 100 % = 15,5 %.

6. Питома вага рибоконсервної галузі у загальному обсязі:

ПВ риб/к = 66 : 615 · 100 % = 10,7 %.

7. Питома вага інших галузей у загальному обсязі:
ПВ інш = 53 : 615 · 100 % = 8,6 %.

2. Темп зростання обсягу виробництва продукції окремої галузі:

Тгал
поточ.(пл)

баз

= ⋅
Q

Q
100 %,

де Qпоточ.(пл), Qбаз — обсяг випуску продукції певною галуззю відповід-
но у поточному (або плановому) та базовому періодах (у грошовому 
або натуральному вираженні).

Приклад. За даними таблиці визначити очікувані темпи зростан-
ня обсягів виробництва у галузях чорної металургії у плановому році, 
якщо є дані базового року. 

Виробництво продукції у чорній 
металургії

Базовий рік,
млн грн.

Плановий
рік,

млн грн.

Залізна руда 125,0 147,0

Марганцева руда 53,5 42,0

Чавун 27,8 29,5

Сталь 89,0 92,4

Сталеві труби 42,0 41,2

Продукція інших підгалузей 57,0 59,0
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Розв’язання.
1. Темпи зростання видобутку залізної руди: 

Тз. р. = 147 : 125 · 100 % = 117,6 %.

2. Темпи зростання видобутку марганцевої руди: 

Тм. р. = 42 : 53,5 · 100 % = 78,5 %. 

3. Темпи зростання виробництва чавуну: 

Тчав. = 29,5 : 27,8 · 100 % = 106,1 %.

4. Темпи зростання виробництва сталі: 

Тст. = 92,4 : 89 · 100 % = 103,8 %. 

5. Темпи зростання виробництва сталевих труб: 

Тст. тр. = 41,2 : 42 · 100 % = 98 %.

6. Темпи зростання виробництва продукції інших підгалузей:

Тін. = 59 : 57 · 100 % = 103,5 %.

3. Галузевий коефіцієнт випередження характеризує відношення 
темпу зростання обсягів виробництва певної галузі до темпу зростан-
ня обсягів виробництва промисловості загалом за певний період часу 
і визначається формулою

kвип
гал

пром

Т
Т

= .

Цей показник розвитку галузевої структури виробництва харак-
теризує її динамічну складову.

Приклад. Використовуючи дані попереднього прикладу, визначити 
галузеві коефіцієнти випередження у зазначених виробництвах.

Розв’язання.
1. Обсяг виробництва продукції чорної металургії в базовому 

році: 

125 + 53,5 + 27,8 + 89 + 42 + 57 = 394,3 млн грн.

2. Обсяг виробництва продукції чорної металургії у плановому 
році:

147 + 42 + 29,5 + 92,4 + 41,2 + 59 = 411,1 млн грн.
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3. Темп зростання обсягів виробництва у чорній металургії зага-
лом: 

411,1 : 394,3 · 100 % = 104,26 %.

4. Галузевий коефіцієнт випередження за залізною рудою:

117,6 : 104,26 = 1,13.

5. Галузевий коефіцієнт випередження за марганцевою рудою:

78,5 : 104,26 = 0,75.

6. Галузевий коефіцієнт випередження за чавуном:

106,1 : 104,26 = 1,02.

7. Галузевий коефіцієнт випередження за сталлю:

103,8 : 104,26 = 0,996.

8. Галузевий коефіцієнт випередження за сталевими трубами:

98 : 104,26 = 0,94.

9. Галузевий коефіцієнт випередження за іншими підгалузями:

103,5 : 104,26 = 0,99.

Згідно з чинним законодавством України існують два основні 
типи об’єднань підприємств: інституціональні та добровільні. 

Діяльність інституціональних об’єднань започатковується в ди-
рективному порядку міністерствами та Кабінетом Міністрів Украї-
ни. Серед них виокремлюють науково-виробничі, науково-техніч-
ні об’єднання і такі, що належать до агропромислового комплексу, 
будівництва та житлово-комунального господарства.

Розглянемо основні організаційно-правові форми добровільного 
об’єднання підприємств та приклади таких об’єднань.

Асоціація — договірне об’єднання, створене з метою постійної 
координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, 
шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських 
функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації 
спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових 
і матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських 
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потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначе-
но, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втру-
чатися у господарську діяльність підприємств — її учасників. За рі-
шенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти 
їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами 
та організаціями.

Асоціація “ПФТС” (Перша фондова торговельна система) виконує 
функції саморегулівної організації відповідно до рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. Асоціація “ПФТС” налічує 
понад 200 членів. Цілями асоціації “ПФТС” є: 

· забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку 
цінних паперів;

· професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців — учасників 
саморегулівної організації, уповноваженої здійснювати операції з 
цінними паперами; 

· інформування своїх учасників стосовно законодавства про цінні папери 
та про всі зміни, що вносяться до нього;

 · розробка та контроль за дотриманням норм і правил поведінки, 
регламентів, правил здійснення операцій з цінними паперами, вимог 
до професійної кваліфікації фахівців — учасників саморегулівної 
організації, уповноважених здійснювати операції з цінними паперами, 
та інших документів, передбачених законодавством; 

· впровадження ефективних механізмів розв’язання суперечок між 
учасниками саморегулівної організації, між учасниками саморегулівної 
організації та їх клієнтами;

· розробка, організація та розвиток електронної системи торгівлі;
· вироблення стандартів професійної етики та контроль 

за їх додержанням; 
· захист інтересів інвесторів;
· встановлення правил і стандартів здійснення операцій з цінними 

паперами.

Корпорація — договірне об’єднання, створене на основі поєднан-
ня виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що 
об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізо-
ваного регулювання діяльності кожного з учасників органам управ-
ління корпорації. 
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Корпорація “ТранСофтГрупа” — це об’єднання компаній Закарпат-
тя, які діють у сфері комп’ютерних технологій. Завдання корпорації 
на ринку комп’ютерних технологій: створити комп’ютерний парк, 
який використовується в роботі з клієнтами.
Цілями корпорації “ТранСофтГрупа” є:
· розробка та впровадження програмного забезпечення для бізнесу;
· розробка, поставка, запуск та обслуговування продуктів серії KEEPER;
· поставка, запуск та обслуговування продуктів серії 1С-

ПІДПРИЄМСТВО;
· продаж і сервісне обслуговування комп’ютерної техніки 

та оргтехніки;
· надання інтернет-послуг на території області;
· проектування, налагодження і запуск комп’ютерних мереж;

· виготовлення рекламної продукції та надання рекламних послуг. 

Консорціум — тимчасове статутне об’єднання підприємств для 
досягнення його учасниками певної спільної господарської мети 
(реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних про-
ектів тощо). Консорціум використовує кошти, які вкладають учас-
ники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної 
програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, 
визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення 
консорціум припиняє свою діяльність.

Консорціум “Концесійні транспортні магістралі” (“Трансмагіст
раль”) створений і функціонує як статутне об’єднання юридичних 
осіб на основі об’єднання капіталу, кооперування і координації діяль-
ності учасників для досягнення спільної мети – реалізації проекту 
“Будівництво та експлуатація нової автомобільної дороги Львів — 
Краковець на умовах концесії”. 
Основними завданнями Консорціуму щодо реалізації проекту є:
· залучення до реалізації проекту компаній зі стратегічними інтересами 

у галузі;
· забезпечення фінансування реалізації інвестиційної фази проекту;
· організація та забезпечення провадження всього комплексу робіт 

з проектування, будівництва, утримання та експлуатації нової 
концесійної автомобільної дороги Львів — Краковець.

Концерн — статутне об’єднання підприємств, а також інших ор-
ганізацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи 
учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного 
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і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоеконо-
мічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його части-
ною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси 
у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організа-
ціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками ін-
шого концерну.

ВАТ “Концерн Галнафтогаз” було засноване в процесі злиття ВАТ “Іва-
но-Франківськнафтопродукт”, ВАТ “Закарпатнафтопродукт-Уж-
город” і ВАТ “Закарпатнафтопродукт-Хуст”. Постійне зростання 
обсягів діяльності і тверде виконання прийнятих зобов’язань зробили 
“Концерн Галнафтогаз” одним із провідних операторів на ринках наф-
топродуктів західних і центральних областей України. При формуван-
ні власної роздрібної мережі під єдиною торговою маркою “ОККО” було 
об’єднано роздрібні потужності п’яти колишніх облнафтопродуктів 
(у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій та Рів-
ненській областях). Подальше розширення мережі відбувається шля-
хом будівництва нових і реконструкції існуючих АЗС. Для розширення 
мережі у інших регіонах були засновані окремі підприємства: ТзОВ “Ре-
сурс-2” — у Києві, ЗАТ “Терра-Петроліум” — у Тернопільській області.
Основними завданнями концерну є:
· роздрібний продаж палива та послуг через мережу автозаправних 

станцій “ОККО”;
· організація системи безготівкових розрахунків за паливо та послуги 

“ОККО-кард”;
· оптовий продаж нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів;
· дрібнооптовий і роздрібний продаж нафтопродуктів, ПММ;
· надання послуг (зберігання нафтопродуктів, послуги акредитованих 

лабораторій);
· транспортування нафтопродуктів (послуги ВАТ “АТП — 10554” і ЗАТ 

“Транспортні комунікації”).

Холдинг — це суб’єкт господарювання, що володіє контрольним 
пакетом акцій дочірнього підприємства. Між холдинговою ком-
панією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини 
“контроль — підпорядкування”:

• якщо з вини контролюючого підприємства дочірнім підприємс-
твом було укладено (здійснено) невигідні для нього угоди або 
операції, то контролююче підприємство повинно компенсувати 
завдані дочірньому підприємству збитки;
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• якщо дочірнє підприємство з вини контролюючого підпри-
ємства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано 
банкрутом, то субсидіарну відповідальність перед кредиторами 
дочірнього підприємства нестиме контролююче підприємство.

ТОВ “Український автомобільний холдинг” – сучасна компанія, яка ди-
намічно розвивається і на сьогодні є одним з провідних операторів віт-
чизняного автомобільного ринку. У торгово-сервісній мережі “Українсь-
кого автомобільного холдингу” налічується 27 філій у всіх регіонах 
України. Пропонується широкий спектр автомобілів усіх модифікацій, 
від легкових до автобусів і спецтехніки. Пріоритетними напрямами 
діяльності компанії є:
· забезпечення якості та надійності кожного з автомобілів, проданих 

через торгово-сервісну мережу компанії, шляхом організації 
кваліфікованого гарантійного та післягарантійного обслуговування;

· установка автомагнітол, автосигналізацій;
· антикорозійна обробка автомобілів;
· установка mult-lock та інших блокуючих систем;
· тонування автомобілів.

Промисловофінансова група (ПФГ)  — об’єднання, до якого мо-
жуть входити промислові, сільськогосподарські підприємства, банки, 
наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм 
власності, що мають на меті отримання прибутку. Вона створюєть-
ся за рішенням уряду України на певний термін з метою реалізації 
державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і 
структурної перебудови економіки України, включаючи програми 
згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої 
продукції. Головним підприємством ПФГ називають підприємство, 
яке виробляє кінцеву продукцію, здійснює її збут, сплачує податки 
в Україні та офіційно представляє інтереси групи в Україні та за її 
межами. Учасником ПФГ є підприємство, банк або інша наукова чи 
проектна установа або організація, створена згідно з законодавс-
твом України, або іноземна юридична особа, що входить до скла-
ду цієї групи, виробляє проміжну продукцію або надає банківські 
та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на 
меті отримання прибутку. Промислово-фінансова група не має ста-
тусу юридичної особи, право діяти від її імені має виключно головне 
підприємство ПФГ. 
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ПФГ “Агропромисловий комплекс Кіровоградщини”. Головне під-
приємство ПФГ — ВО “Артеміда”. До складу цієї промислово-фінан-
сової групи  увійшли 15 як державних, так і приватних підприємств, 
розташованих, крім Кіровоградської, також у Київській, Жито-
мирській і Закарпатській областях. Усі державні підприємства до 
входження в об’єднання не працювали. На підприємствах об’єднання 
виробляють алкогольні напої, цукор (2 цукрові заводи), скляні вироби 
(3 склозаводи), продукти харчування. Майже 93% цієї продукції ви-
возяться за межі регіону. Отримані кошти через податки наповню-
ють бюджет Кіровоградщини. ВО “Артеміда” — основний платник 
податків у області — фінансує через податки 20% обласного та 70 % 
міського бюджетів. Основними напрямами діяльності ПФГ є:
· доведення якості алкогольних напоїв до європейських стандартів;
· розширення їх експорту у країни далекого зарубіжжя;
· відновлення шляху на російський ринок з наміром закріпитися там за 

рахунок великого асортименту своєї продукції;
· збільшення кількості робочих місць через запуск Долинського та 

Перегонівського цукрових заводів.

Кожна з наведених форм об’єднань має певні переваги і недоліки 
та може утворюватися або зникати залежно від умов внутрішнього і 
зовнішнього середовища.

Підприємництво — це ініціативна самостійна діяльність окремих 
фізичних або юридичних осіб, яка спрямована на досягнення еконо-
мічних і соціальних результатів та отримання прибутку і здійснюєть-
ся на власний ризик з майновою відповідальністю. Основні складові 
підприємницької діяльності такі: 

• творча — генерування й активне використання новаторських 
ідей, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати 
в бізнесі;

• ресурсна — формування й продуктивне використання власного 
капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ре-
сурсів;

• організаційно-супровідна — практична організація маркетингу 
виробництва, продажу, реклами тощо.

Існують два основні види підприємницької діяльності — виробнича 
і посередницька. Фізичні або юридичні особи, які репрезентують ін-
тереси виробників або споживачів, називаються посередниками. Їх 
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основна мета — інтегрувати економічні інтереси виробника і спожи-
вача.

Напрями посередницької діяльності підприємства наведено на 
рис. 2.

Агентування
Торгово-комерційна 
діяльність

Аукціонна 
торгівля

Біржове 
підприємництво

• Агенти
• Брокери
• Комісіонери
• Консигнанти

• Оптово-роздрібні 
фірми

• Торгові доми
• Дилери
• Дистриб’ютори

Аукціони:
• міждержавні;
• внутрішньо- 

державні

Біржі:
• фондові;
• валютні;
• товарні;
• праці

Рис. 2

Агентування у посередницькій підприємницькій діяльності від-
бувається за участю агентів, брокерів, комісіонерів і консигнантів. 
Агент діє від імені та на користь виробника або споживача і працює 
на довгостроковій основі. Брокер виконує функції одноразового аген-
та. Комісіонер приймає товар на комісію від виробника і в подальшо-
му діє на власний розсуд. Консигнант реалізує продукцію з власного 
складу на підставі договору-доручення. 

Суб’єктами торговокомерційної діяльності можуть бути опто-
во-роздрібні фірми, торгові доми, дилери, дистриб’ютори та комівоя-
жери. Оптово-роздрібна фірма реалізує продукцію, встановлюючи на 
неї нижчі ціни, ніж у традиційній торгівлі. Торговий дім в основному 
спеціалізується на здійсненні експортно-імпортних операцій, вклю-
чаючи організацію виставок, презентацій, реклами, заснування своїх 
представництв в інших країнах або сприяючи заснуванню іноземних 
представництв в Україні. Дилер перепродує товар від свого імені та за 
власний кошт. Дистриб’ютор має всі атрибути фірми-виробника, ку-
пує товар безпосередньо у виробника і реалізує постійним клієнтам. 
Комівояжер перепродує товар, доставляючи його покупцям. 

Аукціонна торгівля за специфікою об’єктів поділяється на торгівлю 
промисловими товарами, нерухомістю та майновими сертифікатами. 
Аукціонну торгівлю за формою поділяють на внутрішньо- та міждержав-

Посередницька 
діяльність підприємства
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ну. Аукціон — це прилюдний торг з попереднім оголошенням стартової 
ціни і лота (неподільної партії товару). Остаточна ціна встановлюється 
як результат торгів і може бути у результаті як підвищена, так і знижена. 
Внутрішньодержавні аукціонні торги відбуваються постійно і стосують-
ся промислових товарів та нерухомості. Міждержавна аукціонна тор-
гівля відбувається періодично і стосується тільки специфічних товарів 
(хутро, антикваріат, коштовне каміння, коні тощо).

Біржове підприємництво здійснюється на біржах: праці, фон-
довій, валютній та товарній. Біржа — це постійно діючий оптовий 
ринок, який виконує спеціалізовані функції. На товарній біржі від-
бувається торгівля товарами масового вжитку, на фондовій — купів-
ля-продаж цінних паперів, на валютній — купівля-продаж валюти, 
золота, інших дорогоцінних металів, а також коштовного каміння. На 
біржі праці відбувається купівля-продаж робочої сили.

ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Який законодавчий документ регулює відносини між господарю-
ючими суб’єктами в Україні?

 2. Дайте визначення підприємства.
 3. Перелічіть напрями діяльності виробничого підприємства.
 4. Яка роль підприємств у економіці України?
 5. Які підприємства в Україні належать до малих, великих?
 6. Що таке галузь економіки?
 7. Назвіть показники галузевої структури промисловості.
 8. Які галузі утворюють сферу матеріального виробництва?
 9. Які галузі належать до невиробничої сфери? 
 10. З якого моменту підприємство вважається створеним і набуває 

права юридичної особи?
 11. Які відомості містить статут підприємства?
 12. Які сторони укладають між собою колективний договір?
 13. Дайте визначення підприємництва.
 14. Назвіть складові підприємницької діяльності.
 15. Перелічіть основні напрями посередницької діяльності.

ТеСТи

1. Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної 
особи з моменту:

а) відкриття розрахункового рахунку в банку;
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б) укладання і підписання установчих документів;
в) державної реєстрації;
г) виготовлення власної печатки.

2. Зазначте помилкове твердження:
а)  за метою і характером діяльності підприємства поділяються 

на комерційні і некомерційні;
б)  за формою власності майна підприємства можуть бути відне-

сені до приватних, колективних, державних, національних;
в)  за структурою виробництва підприємства поділяються на 

комбіновані, багатопрофільні, вузькопрофільні;
г)  за кількістю працюючих підприємства можуть бути віднесені 

до великих, середніх, малих.
3. Загальна структура підприємства — це:

а)  сукупність виробничих, невиробничих та управлінських 
підрозділів;

б)  сукупність основних, допоміжних та обслуговуючих підроз-
ділів;

в)  складові зовнішнього і внутрішнього середовища підприєм-
ства;

г) структура вертикальних зв’язків і підпорядкованість його 
підрозділів.

4. Підприємство, яке засноване на власності територіальної гро-
мади, називається:

а) колективним;
б) комунальним;
в) кооперативним;
г) казенним.

5. Виробнича структура, яка найчастіше застосовується на вели-
ких підприємствах, де кілька однотипних підрозділів об’єднані в одне 
ціле, називається:

а) цеховою;
б) штабною;
в) комбінатською;
г) корпусною.

6. Цехи, які займаються утилізацією, переробкою відходів основно-
го виробництва, називаються:

а) обслуговуючими;
б) підсобними;
в) побічними;
г) допоміжними.
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7. Тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капі-
талу для реалізації масштабного інвестиційного проекту називається:

а) концерном;
б) картелем;
в) корпорацією;
г) консорціумом.

8. За характером виконуваних функцій складське господарство під-
приємства належить до цехів:

а) обслуговуючих; 
б) другорядних;
в) побічних;
г) допоміжних.

9. Перепродаж товарів від свого імені та за власний кошт здійснює:
а) біржа;
б) дилер;
в) дистриб’ютор;
г) брокер.

10. Біржа, на якій здійснюються операції купівлі-продажу цінних 
паперів, називається:

а) біржею праці;
б) валютною;
в) товарною;
г) фондовою.

11. До основних функцій підприємницької діяльності належать:
а) творча;
б) ресурсна;
в) законодавча;
г) організаційно-супровідна.

12. Джерелом формування майна підприємства не може бути:
а) інвестиційний проект;
б) інноваційний проект;
в) дохід від цінних паперів;
г) кредити банків та інших кредиторів;
д) матеріальні внески засновників.

13. До обслуговуючих на виробничому підприємстві належить цех:
а) прокатний;
б) ремонтний;
в) утилізації відходів;
г) транспортний.
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14. Зазначте, яке середовище підприємства утворюють споживачі, 
конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи, поста-
чальники:

а) макросередовище;
б) мікросередовище;
в) внутрішнє;
г) зовнішнє.

15. Зазначте, яка виробнича структура використовується на під-
приємствах, де здійснюють багатостадійні технологічні процеси, ха-
рактерною ознакою яких є послідовність процесу переробки сировини:

а) корпусна;
б) дивізіонна;
в) множинна;
г) комбінатська.

16. Відношення темпів зростання обсягів виробництва певної га-
лузі до темпів зростання обсягів виробництва промисловості загалом 
називається:

а) структурою промисловості;
б) коефіцієнтом випередження;
в) показником використання потужностей галузі;
г) коефіцієнтом промислового виробництва.

17. Зазначте, суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств 
втрачають свою юридичну і господарську самостійність:

а) асоціації;
б) корпорації;
в) холдингу;
г) концерну.

18. Зазначте, на якій біржі відбувається оптова торгівля товара-
ми масового вжитку:

а) фондовій;
б) валютній;
в) фінансовій;
г) товарній.

19. До сфери матеріального виробництва належить:
а) інформаційно-технічне обслуговування;
б) громадське харчування;
в) житлово-комунальне обслуговування;
г) страхування.
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20. Зазначте, яке середовище підприємства утворюють персонал, 
засоби виробництва, гроші та інформація:

а) зовнішнє;
б) внутрішнє;
в) мікросередовище;
г) макросередовище.

  1.2.	 Управління	підприємством

Сутність і функції процесу управління на підприємстві. Види управ-
ління: виробниче, організаційне, економічне, корпоративне. Методи 
(економічні, соціально-психологічні, адміністративно-правові) та мо-
делі управління підприємством. Поняття про господарський механізм 
управління підприємством. Організаційні структури управління під-
приємством: лінійна, лінійно-функціональна, функціональна, дивізіон-
на, матрична. 
Вищі органи державного управління підприємствами. Шляхи вдоскона-
лення управління підприємством.

Сучасне підприємство — це складна система, яка поєднує і вико-
ристовує у своїй діяльності різноманітні види ресурсів: матеріальні, 
людські, технічні, інформаційні тощо. Для ефективного управління 
всіма цими ресурсами потрібно знати їх особливості та взаємозв’язок, 
бо неможливо досягти зростання ефективності виробництва, не 
підвищуючи їх віддачі. 

У ринковому середовищі суперництво між підприємствами су-
проводжується зниженням цін, підвищенням якості вироблюваної 
продукції, розширенням її асортименту. Для успішної діяльності 
у ринкових умовах кожне підприємство має впроваджувати нові 
ідеї в техніку та технологію виробництва для випуску конкурентос-
проможної продукції, забезпечуючи при цьому оптимальну кількість 
робочих місць, підвищуючи доходи та зберігаючи життєву стійкість 
зовнішнього середовища для подальшої діяльності. Виконання тако-
го складного завдання стає можливим завдяки застосуванню нових 
методів наукового управління підприємством.

З точки зору управління сучасне підприємство та його основна 
структура — виробництво належать до категорії складних економіко-
виробничих систем. Поняття “система” передбачає цілісність об’єкта, 
що складається з багатьох взаємопов’язаних і взаємодіючих між со-
бою елементів. Функціонування цього об’єкта визначається сформу-
льованими місією та цілями. 
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Крім цілісності, система характеризується структурою, певними 
властивостями (показниками, параметрами), зв’язками між її еле-
ментами як усередині системи, так і зовні. Види системи за різними 
класифікаційними ознаками наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Класифікаційна ознака Види системи

Кількість рівнів ієрархії Однорівнева
Багаторівнева

Ступінь централізації управління Централізована
Децентралізована
Змішана

Принципи поділу на підсистеми Функціональна
Об’єктна

Кількість цілей функціонування Одноцільова
Багатоцільова

Більшість промислових підприємств за такою класифікацією на-
лежать до багаторівневих ієрархічних структур, характерними озна-
ками яких є такі:

• автономність окремих підсистем (підрозділів);
• пріоритет вищих підсистем порівняно з нижчими за рівнем;
• керованість нижчих за рівнем підсистем з боку вищих.
Потреба в управлінні виникла не відразу. Спочатку окремі части-

ни загального обсягу робіт почали виконувати певні групи працюю-
чих, і згодом вони трансформувалися у підрозділи підприємства. Це 
так звана горизонтальна форма поділу праці, пов’язана з розкладан-
ням усієї роботи на окремі завдання. Разом з ускладненням вироб-
ничо-господарських зв’язків, а відтак, і самого виробництва виникла 
необхідність у координуванні виконуваної роботи та в управлінні дія-
ми окремих виконавців для досягнення поставленої спільної мети, що 
призвело до появи і відокремлення управлінської праці від виконавчої. 
Цей процес відповідає вертикальному поділу праці на підприємстві. 

Поняття “управління” — багатогранне, його можна розглядати і як 
систему, і як процес.

Управління як система — це певна організаційна структура (ліній-
на, функціональна, дивізіонна, гібридна, матрична тощо), яка вико-
нує функції (виробничу, комерційну, фінансову, облікову, адміністра-
тивну та ін.), використовує кадри, технічні засоби та складається з 
інших підсистем, функціонування яких відбувається у просторі та 
часі. При цьому розглядають і досліджують проблеми їх орієнтації, 
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ієрархічності, динамічності, інертності, зворотнього зв’язку, багато-
функціональності, конкуренції та ін.

Управління як процес являє собою вплив на об’єкт з метою досяг-
нення поставлених перед ним цілей. Цим об’єктом може бути окре-
ме підприємство, корпорація як сукупність юридично та економічно 
самостійних підприємств, дочірнє підприємство, цех, бригада, сукуп-
ність процесів у окремих сферах діяльності — інвестиційній, поста-
чальницькій, виробничій, збутовій тощо.

Існують методи і моделі управління виробничими підприємства-
ми, які застосовуються в ринкових умовах. У теорії управління під 
методами розуміють такі процеси управління:

• способи прийняття рішень, вибір оптимальних рішень із ба-
гатьох варіантів, що розглядаються;

• коректне визначення мети, оцінка ймовірності її досягнення;
• планування взаємопов’язаних заходів щодо досягнення постав-

леної мети;
• прогнозування наслідків рішень, своєчасна реакція на очікувані 

наслідки шляхом коригування планів і перерозподілу наявних 
ресурсів;

• економічний аналіз і систематичний контроль за станом госпо-
дарської діяльності.

Під моделлю розуміють опис досліджуваного економічного явища, 
який має вигляд математичних рівнянь, графічних зображень, логіч-
них схем, що відображають основні внутрішні взаємозв’язки та від-
ношення між основними елементами, що вивчаються. На рис. 3 наве-
дено основні методи та моделі, що використовуються для управління 
підприємством. Зазначені методи і моделі складають аналітичний 
інструментарій управління підприємством.

Методи вибору номенклатури продукції
Методи забезпечення фінансового 
функціонування
Методи оптимізації якості продукції
Методи обґрунтування ціни продукції
Методи оцінки впливу на обсяг 
виробництва зміни цін на сировину та 
енергію
Методи оцінки доцільності інвестиційних 
проектів

Моделі забезпеченого ресурсами обсягу 
випуску продукції
Моделі критичного обсягу виробництва
Моделі оцінки конкуренції та попиту на 
продукцію
Моделі оцінки економічної ефективності 
уніфікації та спеціалізації
Моделі оновлення продукції
Моделі вибору співвідношень керованих 
параметрів виробництва для забезпечення 
прибутку

Рис. 3

Методи і моделі для обґрунтування управлінських рішень
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Організація управління на конкретному підприємстві залежить 
від складності його структури, масштабу дій і виду діяльності, наяв-
ності зв’язків з іншими суб’єктами господарювання. 

Управління господарською діяльністю будь-якого підприємства 
здійснюється з урахуванням особливостей функціонування його 
господарського механізму, взаємозв’язку основних елементів цього 
механізму. Типова структура господарського механізму виробничого 
підприємства зображена на рис. 4.

Підсистема 
управління

Підсистема 
виробництва

Основні завдання:
• планування;
• управління вироб-

ництвом;
• управління поста-

чанням;
• управління збутом;
• облік;
• контроль;
• диспетчеризація;
• нормування;
• інформаційне за-

безпечення;
• технологічне обслу- 

говування;
• фінансове управ-

ління 

Економічні 
показники:

• обсяг випуску 
продукції;

• постійні витрати;
• змінні витрати;
• ціна продукції;
• виручка;
• обсяг і терміни 

реалізації;
• прибуток та його 

розподіл;
• інвестиції 

Ресурси:
• обладнання;
• будівлі та споруди;
• транспорт;
• матеріали, 

комплектуючі;
• технологія;
• енергоресурси;
• персонал

Рис. 4

Для більшості підприємств розглядають три основні види управ-
ління їхньою діяльністю: виробниче, організаційне та економічне. 
У складних умовах в Україні відбувається процес становлення ново-
го для неї корпоративного управління, для якого характерною є кор-
поративна форма власності (об’єднання фінансових і промислових, 
промислових і торговельних підприємств, створення банками лізин-
гових фірм, венчурних компаній, спільна участь кількох підприємств 

Елементи господарського механізму 
управління підприємством
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у створенні акціонерного капіталу іншого підприємства). Права учас-
ників таких об’єднань залежать від відсотка акцій, що їм належать.

Основні завдання виробничого управління:
• управління розвитком підприємства (розширення асортименту 

вироблюваної продукції, застосування вдосконалених техноло-
гій виготовлення продукції, автоматизація виробництва);

• забезпечення найефективнішого використання устаткування, 
наявних виробничих площ;

• систематичний контроль технічного стану устаткування, забез-
печення його технічного обслуговування і ремонту;

• підвищення продуктивності роботи устаткування;
• обґрунтування раціональної для підприємства форми організа-

ції виробництва (кооперації, спеціалізації тощо);
• оптимальне планування, чіткий облік і нормування основних 

технологічних операцій;
• управління технологічною підготовкою виробництва продукції;
• оперативне диспетчерське регулювання всіх матеріальних по-

токів і технологічних операцій, починаючи від складів із си-
ровиною, матеріалами, напівфабрикатами і закінчуючи про-
цесами складання, контролю готової продукції та її виходом із 
виробничих цехів на склад готової продукції.

Основні завдання організаційного управління:
• вибір форми організації управління підприємством і виробниц-

твом;
• визначення відносин і зв’язків між структурними підрозділами 

підприємства для забезпечення необхідної координованості дій 
підрозділів підприємства;

• визначення функцій кожного елемента структури для підтри-
мання нормальної діяльності підприємства;

• підбір, розстановка та навчання кадрів;
• формування механізму відносин з іншими організаціями, по-

стачальниками сировини, матеріалів, комплектуючих, зі спо-
живачами продукції, з джерелами фінансування.

Основні завдання економічного управління:
• виявлення впливу основних економічних показників (обсягу 

випуску продукції, постійних і змінних витрат, ціни, прибутку) 
на забезпечення прибутковості підприємства, його самоокуп-
ності та самофінансування розвитку виробництва;
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• обґрунтування оптимального співвідношення постійних і змін-
них витрат у собівартості кожного виду продукції;

• пошук резервів зниження всіх видів виробничих витрат;
• обґрунтування доцільності інвестиційних проектів з реконс-

трукції підприємства, модернізації устаткування та оновлення 
вироблюваної продукції; 

• розвиток нормативної бази підприємства (щодо матеріальних, 
фінансових і трудових витрат на одиницю виробленої продук-
ції);

• розробка політики ціноутворення;
• систематичний аналіз господарської діяльності та фінансового 

стану підприємства;
• моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованостей;
• економія використання сировини, матеріалів та енергетичних 

ресурсів;
• створення мотивів для підвищення продуктивності праці;
• раціональний і прозорий розподіл прибутку підприємства.
В управлінні підприємством виокремлюють чотири основні функ-

ції:
• планування — процес визначення мети діяльності підприєм-

ства і шляхів її досягнення;
• організація — розподіл серед виконавців окремих завдань, пов-

новажень і відповідальності;
• мотивація — створення умов, за яких виконавці зможуть і за-

хочуть виконувати пропоновану їм роботу якнайкраще;
• аналіз і контроль — вимірювання та зіставлення фактичних ре-

зультатів наміченої діяльності із запланованими показниками, 
коригування діяльності в разі виявлених відхилень від плану; 
вироблення управлінських рішень.

Таким чином, управління підприємством відображає сукупність 
взаємопов’язаних процесів планування, організації, мотивації та конт-
ролю, які забезпечують формування й досягнення цілей підприєм-
ства.

Методи управління на підприємстві — це способи впливу на ок-
ремих працівників і трудовий колектив загалом, необхідні для досяг-
нення цілей підприємства. Оскільки методи управління спрямовані 
на людей, то основою класифікації методів управління є внутрішній 
зміст мотивів, якими керується людина в процесі виробничої діяль-
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ності. За змістом ці мотиви поділяються на економічні, соціальні й 
примусові. Відповідно виокремлюють економічні, соціально-пси-
хологічні та адміністративно-правові (організаційні) методи управ-
ління.

Економічні методи управління реалізують матеріальний інтерес 
участі людини у виробничих процесах через використання товарно-
грошових відносин. Насамперед це матеріальне заохочення у вигляді 
виплати заробітної плати, надбавок, компенсаційних виплат, премій 
тощо.

Соціальнопсихологічні методи управління реалізують мотиви 
соціальної поведінки людини: змістовний характер праці, можли-
вості для вияву ініціативи, кваліфікаційне зростання, сприятливий 
психологічний клімат у колективі, повага керівництва тощо.

Адміністративноправові методи управління реалізують моти-
ви примусового характеру. Їх існування зумовлене зацікавленістю 
у спільній організації праці. Методи поділяються на регламентуючі 
(подання методичної, інструктивної, законодавчої допомоги праців-
никам) і розпорядчі (розподіл завдань, контроль за їх виконанням, 
застосування в разі потреби адміністративних, матеріальних, карно-
правових санкцій тощо).

Система управління підприємством складається з певних еле-
ментів, які структуровані за вертикаллю і горизонталлю залежно від 
взаємовідносин і взаємної підпорядкованості суб’єктів управлінсько-
го впливу. Створена у такий спосіб ієрархічна структура управлін-
ня називається організаційною. Існує кілька видів організаційних 
структур управління. 

Найпростішою є лінійна. Її використовують на невеликих під-
приємствах, для яких характерна нескладна технологія виготовлення 
продукції і проста організація господарювання. Лінійна організацій-
на система управління є однорівневою. На підприємстві, де діє така 
система управління, кожен підлеглий має лише одного лінійного 
керівника, який виконує водночас адміністративні та всі інші керівні 
функції у відповідному підрозділі. Переваги лінійної організаційної 
системи управління полягають у швидкій взаємодії керівника і під-
леглих, оперативності реагування на зміни зовнішнього середовища, 
надійності контролю. Недоліком зазначеної організаційної структури 
є те, що керівник, крім основних координуючих функцій, повинен 
відволікатися на виконання цілого ряду додаткових робіт з кадрами, 
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з обліку, контролю якості тощо. Відтак, управлінські рішення можуть 
стати менш якісними. Коли підприємство зростає, розширюючи свої 
господарські зв’язки та виробництво, наймаючи на роботу додатко-
вий персонал, використання лінійної організаційної структури уп-
равління стає неефективним. У цьому разі керівництво підприємства 
має вибрати іншу структуру управління, наприклад, лінійно-функ-
ціональну.

Лінійнофункціональна організаційна структура управління та-
кож однорівнева. Вона покликана допомогти лінійному керівникові 
у вирішенні зазначених додаткових виробничих завдань. Для цьо-
го при лінійному керівництві створюються функціональні служби 
(економічна, юридична, збутова, кадрова тощо), які працюють над 
формуванням відповідних управлінських рішень. Проте самі вони 
не керують виконавцями, а лише радять керівникові, як слід вчини-
ти у тому чи іншому випадку. Остаточне рішення приймає керівник 
підприємства. Отже, функціональні служби мають лише дорадчі 
права. Перевагою лінійно-функціональної організаційної структури 
управління є те, що у лінійного керівництва з’являються кваліфі-
ковані радники, які спеціалізуються на певних фахових напрямах і 
здатні виробляти ефективні управлінські рішення. Недоліками вва-
жають зростаючі управлінські витрати на утримання функціональ-
них підрозділів, зниження оперативності в процесі доведення управ-
лінських рішень до безпосередніх виконавців. Проте така структура 
є досить поширеною і ефективною, наприклад, у масовому вироб-
ництві, де технологічні зміни незначні, а обсяги вироблюваної про-
дукції досить великі.

Функціональна організаційна структура управління є дворівне-
вою і також передбачає наявність функціональних підрозділів, але 
їх персонал уже має права не тільки щодо прийняття управлінських 
рішень, а й щодо управління виконавцями. При застосуванні функ-
ціональної організаційної структури управління кожний виконав-
чий підрозділ може одночасно отримувати розпорядження навіть від 
кількох функціональних служб підприємства. Перевага такої струк-
тури полягає в можливості самостійно забезпечити адекватне і ком-
петентне керівництво щодо кожної проблеми, яка виникає на підпри-
ємстві. А вище керівництво при цьому звільняється від другорядних 
поточних справ і може зосередитися на глобальних питаннях діяль-
ності підприємства.
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Дивізіонна організаційна структура управління є складнішою 
комбінацією попередніх організаційних структур, її ієрархічність ся-
гає трьох-п’яти рівнів, а іноді й більше і будується комплексно: і за 
функціональною ознакою, і за принципом групування виробничих 
підрозділів. Наявність дивізіонної організаційної структури управ-
ління зумовлена укрупненням підприємств у разі концентрації, ди-
версифікації, комбінування їх виробництв, через створення корпора-
цій і конгломератів. На таких підприємствах значно поглиблюється 
поділ управлінської праці в такий спосіб, за якого вищі ланки уп-
равління займаються лише загальними питаннями (фінансовими, 
юридичними), а решту своїх функцій делегують керівникам нижчих 
ланок виробничих підрозділів, які, в свою чергу, мають власні струк-
тури управління.

Матрична структура управління передбачає поряд з лінійними 
керівниками і штабами також створення тимчасових проектних груп, 
які формуються із фахівців певних функціональних підрозділів. Їх 
поява і тимчасова робота пов’язані, як правило, із розробкою нових 
видів продукції. Після завершення цих робіт спеціалісти повертають-
ся до своїх функціональних підрозділів.

Широке коло управлінських рішень, прийняття й реалізація яких 
виходить за межі компетенції підприємств, виробляють і здійснюють 
найвищі органи загальнодержавного управління України. Президент 
України як глава держави керує всіма сферами діяльності суспільс-
тва, включаючи економіку. Верховна Рада України формує законо-
давчу базу і, таким чином, бере участь в управлінні опосередковано. 
Центральну виконавчу владу представляє Кабінет Міністрів України. 
Він на практиці координує і спрямовує діяльність господарюючих 
суб’єктів, спираючись на галузеві та функціональні міністерства. До 
найвищих органів державного управління підприємствами належать 
також державні комітети та інші центральні органи, які за статусом 
прирівняні до державного комітету України. Наприклад, Держав-
ний комітет України з земельних ресурсів, Державне казначейство 
України, Антимонопольний комітет України, Державна податкова 
адміністрація, Фонд державного майна України, Служба безпеки Ук-
раїни тощо.

Основні напрями вдосконалення управління підприємством:
• вибір раціональної організаційної структури управління під-

приємством;
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• оптимізація організації менеджменту через поліпшення систе-
ми планування, обліку і контролю за основними показниками 
діяльності підприємства;

• раціональне управління виробничими ресурсами і запасами;
• впровадження ефективних інноваційних методів управління 

персоналом підприємства.
На практиці вдосконалення структури управління підприємством 

означає насамперед встановлення оптимальної кількості управлінсь-
кого апарату, а також кількості працівників у виробничих підрозділах 
згідно з існуючими нормативами, поліпшення системи планування, 
обліку і контролю за основними показниками діяльності підпри-
ємства за допомогою широкого та всебічного впровадження обчис-
лювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж, засобів зв’язку, 
застосування сучасних програмних продуктів: технологій управлін-
ня, інформаційних технологій (системи організації фінансового ме-
неджменту, бюджетування, управління фінансовими потоками, уп-
равління витратами тощо). Вдосконалення управління виробничими 
ресурсами і запасами означає, наприклад, раціональне використання 
всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих 
технологій, регулювання виробничих запасів згідно з прогресивними 
нормами.

ПиТання	 для	 СамоконТролю	

 1. Як поділяються системи управління за кількістю рівнів ієрархії, 
за принципом поділу на підсистеми?

 2. Який поділ праці існує на підприємстві?
 3. Що називають моделлю управління?
 4. Що розуміють під методами управління?
 5. На що спрямовані економічні, соціально-психологічні й ад-

міністративно-правові методи управління?
 6. Перелічіть основні завдання виробничого управління.
 7. Перелічіть основні завдання економічного управління.
 8. На чому базується корпоративний вид управління?
 9. Перелічіть функції управління на підприємстві.
 10. Яка функція управління є завершальною?
 11. Яка організаційна структура управління є найпростішою?
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 12. Назвіть характерні ознаки лінійно-функціональної структури 
управління.

 13. Охарактеризуйте відомі багаторівневі системи управління під-
приємствами.

 14. Які державні інституції належать до найвищих органів управлін-
ня підприємствами?

 15. Перелічіть основні напрями вдосконалення управління підпри-
ємством.

ТеСТи

1. Виникнення горизонтальної форми поділу праці на підприємстві 
пов’язане з:

а) наявністю ієрархічних зв’язків між окремими підрозділами;
б) розкладанням усього обсягу роботи на окремі завдання;
в) ускладненням виробничих процесів на підприємстві;
г) структурою зовнішніх зв’язків підприємства.

2. Вертикальна форма поділу праці на підприємстві зумовила:
а) появу структур управління;
б) появу виробничих спеціалізованих підрозділів;
в) появу невиробничих підрозділів підприємства;
г) розподіл цехів на основні, допоміжні, обслуговуючі.

3. До функцій управління на підприємстві належать:
а) диспетчеризація, бюджетування;
б) планування, організація;
в) мотивація, контроль;
г) спеціалізація, кооперування.

4. До методів управління на підприємстві належать:
а) перевірка виробничої дисципліни;
б) виплата заробітної плати й премії;
в) автоматизація технологічних процесів на виробництві;
г) планування виробничої програми.

5. Способи впливу на окремих працівників і трудовий колектив за-
галом, які необхідні для досягнення цілей підприємства, називаються:

а) видами управління;
б) функціями управління;
в) моделями управління;
г) методами управління.
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6. Економічне управління на підприємстві охоплює процеси:
а) зниження всіх видів виробничих витрат;
б)  обґрунтування й розвитку нормативної бази; 
в)  застосування адміністративних санкцій за порушення вироб-

ничої дисципліни;
г)  систематичний контроль технічного стану устаткування, за-

безпечення його технічного обслуговування і ремонту.
7. Особливостями функціональної організаційної структури уп-

равління є:
а) найпростіша однорівнева структура управління;
б)  підпорядкованість підлеглих усім функціональним службам 

одночасно;
в) оперативність вироблення управлінських рішень;
г) компетентне керівництво за кожною функцією управління.

8. Організаційна структура управління підприємством, яка перед-
бачає наявність функціональних підрозділів, що мають право керуван-
ня підлеглими і прийняття управлінських рішень, називається:

а) лінійно-функціональною;
б) функціональною;
в) дивізіонною;
г) матричною.

9. Виробниче управління підприємством охоплює процеси:
а) управління технологічною підготовкою виробництва;
б) перевірки своєчасності початку трудової зміни;
в) підбору, розстановки та навчання кадрів;
г)  оптимального планування, обліку та нормування технологіч-

них операцій.
10. Зазначте, за якої організаційної структури управління штаби 

мають тільки дорадчі права щодо управління підприємством:
а) лінійної;
б) функціональної;
в) дивізіонної;
г) лінійно-функціональної.



11. Організаційне управління підприємством охоплює процеси:
а)  виявлення впливу основних економічних показників на за-

безпечення прибутковості підприємства, його самоокупності 
та самофінансування розвитку виробництва;

б)  забезпечення найефективнішого використання устаткуван-
ня, наявних виробничих площ;

в)  вибору форми організації управління підприємством і ви-
робництвом;

г)  визначення відносин і зв’язків між структурними підрозділа-
ми підприємства для забезпечення координованості дій окре-
мих підрозділів підприємства.
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Розділ 2.	 ВнУТрішні	реСУрСи	
ПідПриємСТВа

	 2.1.	 Персонал	підприємства

Поняття трудових ресурсів і персоналу підприємства. Класифікація 
та структура персоналу виробничого підприємства. Характеристи-
ка основних категорій персоналу (керівників, спеціалістів, службовців, 
робітників). Показники наявності та руху персоналу. Методи визна-
чення планової чисельності робітничої категорії персоналу.
Функції відділу кадрів на підприємстві. Кадрова політика, її основні 
цілі та завдання. Характеристика сучасної системи управління пер-
соналом та її основних складових. 

Найважливішим елементом продуктивних сил і основним дже-
релом розвитку економіки країни загалом та кожного підприємства 
зокрема є люди, їх майстерність, освіта, фахова підготовка. Людські 
ресурси, з одного боку, є творцями матеріальних і духовних благ, а з 
іншого — їх споживачами. Для підприємств ці ресурси називаються 
трудовими.

Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка за 
своїми віковими, фізичними, освітніми даними може бути залучена 
до тієї чи іншої сфери діяльності. Серед трудових ресурсів виокрем-
люють реальні (люди, які вже працюють) і потенційні (ті, що будуть 
залучені до певної праці в майбутньому).

Саме трудові ресурси, перетворюючи матеріальний ресурс у про-
цесі виробництва, здатні забезпечити досягнення високих техноло-
гічних та економічних результатів виробництва. 

Для задоволення потреби в трудових ресурсах підприємство стає 
активним учасником купівлі-продажу праці на ринку. Саме тут реалі-
зується уся система суспільних відносин між покупцем (роботодав-
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цем) і продавцем (найманою робочою силою). Особливістю людсь-
кого ресурсу є те, що людина не тільки служить засобом досягнення 
цілей підприємства, а й одночасно є активним об’єктом управління, 
що має самостійну лінію поведінки, використовуючи при цьому свої 
здібності, ініціативу, прагнення. 

Під час наймання працівника на роботу між ним та адміністрацією 
підприємства укладається трудовий договір, який відображує їхні по-
дальші економічні та трудові відносини. Поряд з грошовим аспектом 
такої угоди між роботодавцем і продавцем робочої сили значну роль 
відіграють також негрошові аспекти. Передусім це умови праці, мік-
роклімат у колективі, перспектива просування службовими сходами, 
можливість професійного зростання тощо.

Персонал підприємства — це сукупність постійних працівників, 
що отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід 
практичної роботи. 

Персонал підприємства класифікують за рядом ознак.
1. За принципом участі працівників у виробничій діяльності весь 

персонал поділяють на дві категорії:
• промислово-виробничий персонал (ПВП), який зайнятий в ос-

новній діяльності підприємства;
• непромисловий персонал, що перебуває на обліку в підприємс-

тві, але не має стосунку до його основної діяльності (працівни-
ки житлово-комунального господарства, їдалень, лікувально-
санаторних, дитячих закладів тощо).

2. За характером виконуваних функцій промислово-виробничий 
персонал підприємства поділяють на такі категорії: керівники, спе-
ціалісти, службовці, робітники.

Керівники — це працівники, що обіймають керівні посади на під-
приємстві та у його структурних підрозділах, наприклад, директор і 
його заступники, головний інженер, головний бухгалтер, начальники 
цехів та їх заступники, завідувачі відділів, виконроби тощо.

Спеціалісти — це працівники, які виконують інженерно-технічні, 
економічні та деякі інші роботи (технологи, інженери, економісти, 
бухгалтери, юристи, соціологи, маркетологи тощо).

Службовці — це працівники, які здійснюють оформлення та круго-
обіг документації, господарське обслуговування (працівники архівів, 
секретарі, діловоди, оператори електронно-обчислювальних машин, 
касири тощо).
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Робітники — це працівники, які безпосередньо зайняті в процесі 
створення матеріальних цінностей. Залежно від того, в якому за тех-
нологічним призначенням цеху вони працюють, робітники поділя-
ються на основних, допоміжних та обслуговуючих. До цієї категорії 
також належать двірники, прибиральники, охоронці, водії транспорт-
них засобів, кур’єри, гардеробники.

3. За специфікою та складністю виконуваних робіт увесь персонал 
підприємства групують за професіями, спеціальностями, кваліфіка-
цією.

Професія — вид трудової діяльності, здійснення якої потребує від-
повідного комплексу спеціальних знань і практичних навичок (слю-
сар, водій, юрист тощо).

Спеціальність — комплекс знань у межах професії (слюсар-ремонт-
ник, слюсар-інструментальник, слюсар-зварювальник тощо).

Кваліфікація характеризує рівень підготовки працівника, його 
здатність до виконання роботи певного рівня складності.

Відсоткове співвідношення між складом працівників, згрупова-
них за тими чи іншими категоріями, утворює структуру персоналу 
підприємства. Наприклад, структурою персоналу вважають питому 
вагу відповідної категорії працівників у загальній кількості персона-
лу підприємства. 

Приклад. Підприємство у звітному періоді налічувало у своєму 
складі 10 керівників, 45 спеціалістів, 20 службовців і 125 робітни-
ків. Визначити структуру персоналу цього підприємства у звітно-
му періоді.

Розв’язання.
1. Кількість персоналу, що працює на підприємстві: 

10 + 45 + 20 + 125 = 200 осіб.

2. Частка керівників у загальній кількості:

10 : 200 · 100 % = 5 %.

3. Частка спеціалістів у загальній кількості:

45 : 200 · 100 % = 22,5 %.

4. Частка службовців у загальній кількості:

20 : 200 · 100 % = 10 %.
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5. Частка робітників у загальній кількості:

125 : 200 · 100 % = 62,5 %.

Структуру персоналу вивчають і аналізують як по підприємству 
загалом, так і по окремих його підрозділах. Вивчення складу трудо-
вих ресурсів підприємства передбачає й отримання відповідних ха-
рактеристик щодо низки демографічних ознак: стать, вік, рівень за-
гальної та спеціальної освіти тощо. Так виникає поняття професійної, 
кваліфікаційної, вікової, соціальної та інших структур. У різних галу-
зях і сферах виробництва структура персоналу різниться залежно від 
специфіки їх діяльності.

Існують кількісні та якісні показники, які характеризують пер-
сонал у статиці або динаміці. Якщо якісна характеристика персо-
налу підприємства визначається ступенем професійної підготовки 
(кваліфікації), яка має забезпечити виконання визначених цілей 
підприємства, то кількісна характеристика персоналу підприємства 
вимірюється такими показниками, як облікова, явочна та середньо-
облікова чисельність працюючих. 

Облікова чисельність персоналу підприємства включає всіх по-
стійних, тимчасових і сезонних працівників, прийнятих на роботу на 
термін понад один день, незалежно від того, перебувають вони у да-
ний час на роботі, у відпустці, відрядженні, звільнені від праці через 
хворобу або з інших причин.

Явочна чисельність — це кількість працівників, які фактично ста-
ли до роботи.

Приклад. На початок місяця фірма налічувала у своєму складі 48 
осіб персоналу. Через тиждень було прийнято на роботу ще 5 осіб. 
Протягом місяця було звільнено: трьох працівників за власним 
бажанням, одного — за прогули. В середині місяця за результата-
ми атестації був виданий наказ про переведення восьми працівни-
ків на інші посади. Двоє жінок перебувають у декретній відпустці, 
шість працівників — у щорічній відпустці, одна людина відсутня 
на роботі через хворобу. Визначити облікову та явочну чисель-
ності персоналу цієї фірми на кінець місяця, якщо ситуація збере-
жеться до початку наступного місяця.

Розв’язання.
1. Облікова чисельність на кінець місяця:

48 + 5 – 3 – 1 = 49 осіб.
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2. Явочна чисельність на кінець місяця:

48 + 5 – 3 – 1 – 2 – 6 – 1 = 40 осіб.

Кількість персоналу підприємства протягом певного періоду часу 
(місяця, кварталу або року) не лишається незмінною через постійно 
діючу процедуру найму та звільнення працівників. Отже, потрібно 
визначати середньооблікову чисельність персоналу за певний промі-
жок часу.

Середньооблікова чисельність персоналу підприємства за певний 
період часу визначається як сума щоденної облікової чисельності 
персоналу, віднесена до кількості календарних днів розрахункового 
періоду.

Приклад. Розрахувати середньооблікову чисельність працюючих 
у фірмі за березень, якщо вона почала свою роботу з 10 березня 
і налічувала у своєму складі 140 осіб персоналу. З 17 березня на 
роботу було прийнято ще 10 осіб.

Розв’язання.
1. Складемо графік обліку персоналу:
1–9 березня — 0 осіб (не працювали);
10–16 березня — 140 осіб (відпрацьовано 7 днів);
17–31 березня — 150 осіб (відпрацьовано 15 днів).
2. Середньооблікова чисельність персоналу за березень:

Ч .= ⋅ ⋅ ≈140 7+150 15
особи

31
104

Професійно-кваліфікаційна структура персоналу підприємства 
відображається у штатному розкладі — документі, який щороку за-
тверджує керівник підприємства. Цей документ являє собою перелік 
згрупованих за відділами і службами посад із зазначенням розряду 
(категорії) робіт і посадового окладу. Штатний розклад переглядають 
протягом року за допомогою внесення до нього змін згідно з наказа-
ми керівника підприємства.

Рух персоналу відображається у балансі кадрів, в якому є відо-
мості про зміну його кількості та структури. Баланси складають за 
звітні періоди (місяць, квартал, рік). У практиці управління персо-
налом для обліку його наявності і руху використовують абсолютні та 
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відносні показники, окремі з яких розраховують за наведеними далі 
формулами.

Облікова, явочна та середньооблікова чисельність працюючих

Темпи зростання чисельності працюючих на підприємстві за певний 
період часу

Фондоозброєність праці персоналу загалом і за окремими підрозділами 
підприємства

 Кількість звільнених з усіх причин, 
Коефіцієнт не пов’язаних з виробничим процесом
плинності кадрів             = -----------------------------------------------
 Середньооблікова чисельність

Коефіцієнт вибуття  Кількість звільнених з усіх причин 
кадрів                                  = ----------------------------------------------------
 Середньооблікова чисельність

Середній розряд робітників підприємства 

 Кількість неявок на роботу (людино-днів)
Рівень дисципліни           = -----------------------------------------------------------
 Усього відпрацьовано (людино-днів)

Відповідність кваліфікації Середній тарифний розряд групи робітників
працівників складності    = ------------------------------------------------------------------
виконуваних ними робіт Середній тарифний розряд робіт, що виконуються

Середній стаж роботи за спеціальністю керівників і спеціалістів 
підприємства

Питома вага кількості працюючих в окремих підрозділах у загальній 
кількості персоналу підприємства

  Чисельність основних робітників

 -----------------------------------------------------
 Чисельність допоміжних робітників

Співвідношення чисельності Чисельність робітників 
окремих категорій                   = ------------------------------------------------------

працівників 
Чисельність апарату управління

 Чисельність кваліфікованих робітників 
 -----------------------------------------------------
 Загальна чисельність робітників
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Залежно від цілей і завдань на майбутній період, можливостей 
виробництва і збуту продукції, оцінки плинності кадрів, своєчасної 
заміни звільнених, прогнозування зміни попиту на робочу силу на 
ринку підприємство має змогу планувати потребу в робочій силі. 

Потрібну кількість основного персоналу робітничої категорії об-
числюють кількома методами. Розглянемо найпоширеніші з них.

За трудомісткістю виробничої програми: 

Ч
Т

Ф
сум

д вн

=
k

,

де Тсум — сумарна трудомісткість виробничої програми, визначеної 
на певний період часу, нормо-год; Фд — дійсний фонд часу роботи од-
ного робітника за цей період часу, год; kвн — очікуваний коефіцієнт 
виконання норми виробітку.

За нормами обслуговування:

Ч
Зм
Н

яо

обсл
= ⋅ ⋅n k

,

де n — загальна кількість одиниць устаткування, яке обслуговується; 
Зм — кількість змін роботи устаткування, які відбуваються протягом 
доби; kя-о — коефіцієнт переведення явочної чисельності в обліко-
ву; Нобсл — норма обслуговування устаткування одним робітником 
(встановлює кількість одиниць устаткування, яку повинен обслужи-
ти один робітник за робочу зміну).

Коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову є величи-
ною безрозмірною, його можна обчислити як відношення:

яok f
=

−
100

100
%

% %
,

де f — відсоток невиходів на роботу. 
За нормами виробітку:

Ч
Ф Нд вн вироб

=
N

k
,

де N — планова кількість виробів; Нвироб — годинна норма виробітку в 
розрахунку на одного робітника в натуральних одиницях.
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Приклад. Річний обсяг виробництва на підприємстві становить 
900 тис. виробів. Трудомісткість виготовлення одного виробу — 
0,3 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год, режим роботи однозмін-
ний. Непродуктивні втрати часу становлять 10 % щозміни. Норма 
виробітку перевиконується в середньому на 3 %. Визначити кіль-
кість робітників, потрібну підприємству, якщо в розрахунковому 
році 265 робочих днів.

Розв’язання.
1. Трудомісткість річної виробничої програми: 

900000 · 0,3 = 270000 н-год.

2. Дійсний фонд часу роботи одного робітника за рік: 

265 · 8 · (100 — 10) : 100 = 1908 год.

3. Коефіцієнт виконання норми виробітку:

100 % + 3 % = 103 % = 1,03.

4. Потрібна кількість робітників:

270000 : (1908 · 1,03) ≈ 137 осіб.

Приклад. У цеху підприємства налічується 30 одиниць склад-
ного устаткування. Підприємство планує працювати наступно-
го року у двозмінному режимі. Кожну одиницю устаткування 
мають обслуговувати одночасно 4 робітники-наладники. Виз-
начити кількість робітників-наладників, потрібних цеху для 
обслуговування складного устаткування. Невиходи на роботу 
становлять 5 %.

Розв’язання.
1. Норма обслуговування:

1 : 4 = 0,25.

2. Коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову:

100 : (100 – 5) = 1,05.

3. Потрібна кількість робітників-наладників:

30 · 2 · 1,05 : 0,25 = 252 особи.
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Приклад. У цеху встановлено 42 одиниці устаткування, норма 
обслуговування — 4 одиниці устаткування на одного ремонтни-
ка. Підприємство працює у безперервному режимі, щодня відбу-
вається 3 робочі зміни. Плановий фонд робочого часу одного пра-
цюючого становить 250 днів на рік. Визначити потрібну кількість 
обслуговуючих робітників-ремонтників для цього цеху.

Розв’язання.
1. Коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову:

365 : 250 = 1,46.

2. Потрібна кількість робітників-ремонтників:

42 · 3 · 1,46 : 4 ≈ 46 осіб.

Приклад. Річна виробнича програма ремонтно-механічного 
цеху — виготовити 20000 комплектів запасних частин до устат-
кування. Змінний виробіток — у середньому 4 комплекти на одну 
людину. В розрахунковому році 272 робочі дні, режим роботи од-
нозмінний. Передбачається 100 %-ве виконання норми виробітку. 
Визначити потрібну для цього цеху кількість робітників для вико-
нання річної програми.

Розв’язання.
1. Кількість потрібних робітників:

20000 : (272 · 1 · 4) ≈ 18 осіб.

Планова кількість допоміжних робітників визначається аналогіч-
но кількості основних робітників, якщо для них встановлено певні 
норми виробітку чи обслуговування.

У країнах з ринковою економікою використовують показник 
“витрати на персонал” як сукупність витрат, пов’язаних з найманням 
і звільненням, виплатою заробітної плати та усіх видів страхування, 
мотиваційними заходами, забезпеченням нормальних умов праці, 
гарантуванням її безпеки, розв’язанням соціальних проблем, опла-
тою навчання та підвищення кваліфікації, різноманітними пільгами 
(матеріальна допомога, оплата проїзних щомісячних квитків, оплата 
житлових послуг тощо). Визначення гранично допустимої величини 
цих витрат на персонал у розрахунку на одиницю вартості виробленої 
продукції стає відправним моментом у плануванні інших показників 
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праці. Таким чином, з розвитком суспільних економічних відносин ро-
боча сила буде чи не єдиним товаром, який неухильно дорожчатиме.

Відділ кадрів підприємства виконує усі роботи, пов’язані з най-
манням і звільненням робочої сили, розстановкою її за робочими міс-
цями, проводить атестацію, організовує у разі потреби перенавчання, 
веде облік руху персоналу, втілює у практику певну кадрову політику 
підприємства.

Основні дії та прийоми, що застосовуються під час відбору персо-
налу:

• попередній відбір;
• анкетування;
• співбесіда;
• тестування;
• перевірка інформації щодо кваліфікації;
• рішення про прийом на роботу;
• укладення угоди про оплату праці (розмір, форма).
Основне завдання кадрової політики — забезпечити нині і в май-

бутньому кожне робоче місце, кожну посаду персоналом відповідних 
професій і спеціальностей та належної кваліфікації. 

Кадрова політика підприємства охоплює:
• розробку й коригування стратегії формування та використання 

трудового потенціалу;
• набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, 

професійна орієнтація, наймання, адаптація);
• підготовку персоналу до відповідної професійної діяльності;
• оцінку персоналу (контроль відповідності персоналу конкрет-

ним потребам виробництва, службові переміщення, аналіз ді-
лових якостей працівника);

• мотивацію щодо дотримання належного режиму трудової дис-
ципліни та високої продуктивності праці;

• постійний моніторинг безпеки праці;
• забезпечення соціального захисту персоналу підприємства;
• реалізацію постійних контактів між керівництвом і представ-

никами трудового колективу.
Результативність господарювання на підприємстві багато в чому 

залежить від якості діючої системи управління персоналом, яка є 
складовою загальної системи управління підприємством, що, у свою 
чергу, складається з управління технікою, економікою та кадрами. 
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Система управління персоналом поділяється на складові, які спря-
мовані на вдосконалення певних напрямів розвитку трудових, вироб-
ничих та економічних відносин усередині колективу підприємства 
(табл. 3).

Таблиця 3

Складова системи 
управління персоналом

Основні завдання

Умови праці Охорона праці, техніка безпеки, умови естетики

Трудові відносини Аналіз і регулювання групових та особистих 
відносин, управління конфліктними ситуаціями

Оформлення та облік кадрів Прийняття, звільнення, переведення, професійна 
орієнтація

Маркетинг, прогнозування
і планування персоналу

Розробка стратегії управління персоналом, 
аналіз ринку праці, прогнозування потреби, 
оцінка персоналу

Розвиток трудового 
потенціалу

Техніко-економічне забезпечення праці, 
атестація робочих місць, підвищення 
кваліфікації персоналу, планування ділової 
кар’єри

Стимулювання праці Нормування й тарифікація праці, розробка 
системи матеріального та морального заохочення 
праці, застосування форм участі у прибутку 
й капіталі підприємства

Надання юридичних послуг Вирішення правових питань трудових відносин, 
правове регулювання господарської діяльності 
підприємства

Створення соціальної
інфраструктури

Організація громадського харчування, 
управління житлово-побутовим 
обслуговуванням, забезпечення належних умов 
охорони здоров’я, відпочинку, культурних потреб 
працівників

Вибір і застосування
організаційних структур
управління

Аналіз існуючої та розробка найпридатнішої для 
певного підприємства організаційної структури 
управління, створення оптимального штатного 
розкладу

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Проаналізуйте особливість людських ресурсів як одного з внут-
рішніх ресурсів підприємства.

 2. Дайте визначення персоналу підприємства.
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 3. Як поділяється персонал підприємства залежно від участі у ви-
робничому процесі?

 4. Що таке професія, кваліфікація?
 5. Охарактеризуйте категорію працівників “спеціаліст”.
 6. Чим визначається рівень кваліфікації праці серед робітничої ка-

тегорії?
 7. Наведіть приклади показників, що характеризують діяльність 

працівників з якісного боку.
 8. Наведіть приклади показників, що характеризують діяльність 

працівників з кількісного боку.
 9. Перелічіть методи обчислення кількості робітничої категорії 

працюючих, потрібної підприємству.
 10. Який відділ у складі підприємства працює з персоналом та які 

його основні функції?
 11. У чому полягає зміст кадрової політики підприємства?
 12. Перелічіть основні напрями розвитку і вдосконалення системи 

управління персоналом підприємства.

ТеСТи

1. До працездатного населення, яке за своїми віковими, фізичними, 
освітніми даними може бути залучене до тієї чи іншої сфери діяль-
ності, належать:

а) тимчасово безробітні;
б) пенсіонери;
в) студенти вищих навчальних закладів;
г) школярі.

2. Залежно від виконуваних функцій персонал підприємства поді-
ляється на:

а) промислово-виробничий і непромисловий персонал;
б) керівників, спеціалістів, службовців, робітників;
в) професії, спеціальності;
г) жінок і чоловіків.

3. Персонал підприємства поділяється на промислово-виробничий і 
непромисловий за:

а) характером участі у виробничій діяльності;
б) характером виконуваних функцій;
в) складністю виконуваних робіт;
г) віковим і професійним складом.
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4. До промислово-виробничого персоналу виробничого підприємства 
не належить:

а) головний бухгалтер;
б) юрист-консультант;
в) лікар відомчої лікарні;
г) прибиральниця, яка працює в цеху.

5. Працівник підприємства, який оформлює документацію, нале-
жить до категорії:

а) “керівник”;
б) “спеціаліст”;
в) “службовець”;
г) “робітник”.

6. Рівень кваліфікації для категорії “спеціаліст” визначається:
а) тарифним розрядом;
б) рівнем спеціальної освіти;
в) науковим ступенем;
г) посадою та окладом.

7. Показник рівня дисципліни — це:
а) кількість звільнених за прогули та інші порушення;
б)  відношення кількості звільнених з усіх причин до середньо-

облікової чисельності;
в)  відношення кількості неявок на роботу (у людино-днях) до 

загальної кількості відпрацьованого часу (у людино-днях);
г)  кількість доган та інших адміністративних стягнень щодо по-

рушників дисципліни за певний період.
8. Зазначте неправильне твердження:

а)  для встановлення кількості управлінського персоналу під-
приємства використовують штатний розклад; 

б)  коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову є анало-
гом відношення явочної чисельності до облікової;

в)  показник плинності кадрів на підприємстві — це відношення 
кількості звільнених з усіх причин до середньооблікової чи-
сельності працюючих;

г)  завданням кадрової політики на підприємстві є розробка 
стратегії формування й ефективного використання трудово-
го потенціалу.

9. До завдань відділу кадрів відносять роботу щодо:
а) звітності й статистики даних персоналу підприємства; 
б) присудження наукових ступенів і звань;
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в) переведення працюючих з однієї посади на іншу;
г) перевірки виконання виробничого завдання.

10. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних 
спеціальних знань і практичних навичок, називається:

а) категорією; 
б) кваліфікацією;
в) спеціальністю;
г) професією.

	 2.2.	 основні	фонди	і	виробнича	
потужність	підприємства

Сутність основних фондів, їх класифікація за галузевою належністю, 
функціональним призначенням, участю у виробничому процесі, ма-
теріальним складом тощо. Поняття про структуру основних фондів.
Оцінка вартості основних фондів (початкова, відновлена, справедлива, 
залишкова, ліквідаційна). Фізичне і моральне зношення основних фондів. 
Способи запобігання та усунення фізичного зношення. Характеристи-
ка планово-попереджувальних і капітальних ремонтів устаткування 
на підприємстві. Амортизація основних фондів. Методи амортизації. 
Просте й розширене відтворення основних фондів. Показники вико-
ристання основних фондів (окремі та узагальнені). Ефективність від-
творення та використання основних фондів. 
Виробнича потужність: види, особливості її обчислення за рівнями 
розрахунку. Поняття про середньорічну та вихідну потужності. 

Основні фонди підприємства — це сукупність матеріально-ре-
чових цінностей, які використовуються як засоби праці при вироб-
ництві продукції (робіт, послуг) протягом періоду, що перевищує 
12 місяців. Основні фонди як носії матеріально-речових цінностей у 
грошовому вираженні називаються основними засобами (необорот-
ними активами). Надалі вважатимемо ці терміни синонімами. 

Таким чином, основні фонди — це засоби праці, які неоднора-
зово беруть участь у виробничому процесі, не змінюючи при цьо-
му своєї початкової форми і поступово зношуючись. Вони мають 
вартість, яка в міру їх спрацювання переноситься на собівартість 
вироблюваної продукції частинами, за допомогою амортизаційних 
відрахувань. Класифікацію основних фондів підприємства подано 
у табл. 4.
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Таблиця 4

Основні фонди підприємства

Ознака класифікації Види основних фондів підприємства

Галузева належність

Основні фонди: 
- промисловості;
- сільського господарства;
- транспорту тощо

Функціональне призначення
Виробничі,
невиробничі

Участь у процесі виробництва
Активні,
пасивні

Матеріальний склад
Будівлі, споруди, передавальні пристрої, 
робочі машини і устаткування, інше

Майнова належність
Власні,
залучені

Використання
Ті, що перебувають в експлуатації, і ті,  
що перебувають у резерві

За функціональним призначенням основні фонди промислово-
го підприємства поділяються на виробничі та невиробничі. До ви-
робничих належать основні фонди, що беруть безпосередню участь 
у виробничому процесі або обслуговують його. До невиробничих на-
лежать основні фонди, які не беруть участі у виробничому процесі, 
але перебувають на балансі промислового підприємства і частіше за 
все використовуються з метою задоволення соціальних потреб пра-
цюючих. Наприклад, відомчі житлові будинки, дитячі садки, лікарня, 
магазини тощо. Вартість таких основних фондів не переноситься на 
собівартість вироблюваної продукції. Їх зношення відшкодовується 
за рахунок бюджетних асигнувань (для державних підприємств) або 
іншим способом.

За участю в процесі виробництва основні фонди підприємства 
поділяються на активні та пасивні. Активна частина є провідною в 
оцінці технічного рівня виробництва. До неї насамперед належать 
машини, обладнання, транспортні засоби. Пасивна частина основних 
фондів є допоміжною і забезпечує нормальну роботу активних еле-
ментів основних фондів. Співвідношення між активною і пасивною 
частинами виробничих основних фондів часто називають виробни-
чою структурою. Що вагоміша частка у ній активної частини, то про-
гресивніша і ефективніша ця структура. Але такі порівняння доціль-
но робити між одногалузевими підприємствами, оскільки різні галузі 
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промисловості характеризуються різними структурами основних 
фондів. Наприклад, в енергетиці приблизно 70 % основних фондів 
становить їх активна частина, а у текстильній промисловості на неї 
припадає лише близько 40 % основних фондів. 

Для потреб бухгалтерського обліку основні фонди підприємства 
за матеріальним складом поділяються на такі групи:

• земельні ділянки;
• капітальні витрати на поліпшення земель;
• будівлі, споруди і передавальні пристрої;
• машини та обладнання;
• транспортні засоби;.
• інструменти, прилади, інвентар, меблі;
• робоча і продуктивна худоба;
• багаторічні насадження;
• інші основні засоби.
Будівлі — це будівельні об’єкти, призначенням яких є створення 

необхідних умов праці. В них розміщуються основні, допоміжні та 
обслуговуючі виробництва, лабораторії, управління підприємством 
тощо.

Споруди — інженерно-будівельні об’єкти, які призначені для здій-
снення технічних або технологічних функцій, пов’язаних із вироб-
ництвом. Це насосні станції, тунелі, мости, очисні споруди, естакади 
тощо. 

Передавальні пристрої призначені для передачі енергії різних 
видів: електричної, теплової, механічної, а також за їх допомогою 
рідких й газоподібних речовин з використанням нафтопроводів, газо-
проводів тощо.

Машини та обладнання включають таке:
• силові машини й устаткування, які призначені для виробітку та 

перетворення енергії, — генератори, двигуни, турбіни тощо;
• робочі машини та устаткування, які використовуються безпо-

середньо для роботи з предметом праці, — верстати, преси, мо-
лоти тощо;

• вимірювальні та регулюючі пристрої, лабораторне обладнання;
• обчислювальна техніка;
• інші машини й обладнання (обладнання телефонних станцій, 

спостережна апаратура тощо).
Транспортні засоби призначені для транспортування вантажів і 

людей у межах підприємства та поза ним (автомобілі різних видів, 
залізничний рухомий склад, морські та річкові судна тощо).
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До основних фондів підприємства також належать інструменти 
всіх видів та оснащення, що кріпиться до машин і служить для оброб-
ки виробів.

Виробничий і господарський інвентар призначений для зручності 
виконання виробничих операцій, це робочі столи, верстаки, тара для 
зберігання сипучих речовин, а також інвентар конторського призна-
чення — шафи, столи, інші офісні меблі, друкарські машинки, копію-
вальні пристрої, інша офісна техніка тощо.

Інші основні фонди — це бібліотечні фонди, тимчасові споруди 
тощо.

За майновою належністю основні фонди поділяються на влас-
ні, які повністю належать підприємству, та залучені, які можуть бути 
власністю інших підприємств і, наприклад, на умовах оренди вико-
ристовуються на даному підприємстві.

До основних фондів підприємства не належать:
• засоби праці зі строком корисного використання менш як 12 мі-

сяців, незалежно від їхньої вартості;
• малоцінні предмети виробничого оснащення;
• змінне обладнання (таке, що багаторазово використовується у 

виробництві у вигляді знімних приладів до основних фондів);
• предмети, що призначені для передачі в оренду;
• багаторічні насадження, які вирощуються в розсадниках як по-

садковий матеріал.
Кожний об’єкт, який належить до основних фондів підприємства, 

має кілька вартісних оцінок, що зумовлені їх тривалим використан-
ням. 

Оцінка основних фондів — це грошове вираження їх вартості. За-
стосовуються такі види оцінки: початкова, справедлива, відновлена 
(переоцінена), залишкова, ліквідаційна.

Початкова вартість основних фондів — це їх вартість на момент 
введення в дію. Вона включає такі складові:

Споч = Спридб + Стр + Смонт + Сін,

де Спридб — вартість придбання основних фондів; Стр — вартість їх 
транспортування до території підприємства; Смонт — вартість мон-
тажу; Сін — інші витрати, пов’язані з придбанням основних фондів 
(ввізне мито і митні збори, комісійні посереднику, витрати зі страху-
вання ризиків доставки тощо).
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Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включа-
ються до початкової вартості основних фондів, придбаних повністю 
або частково за рахунок позикового капіталу.

Справедлива вартість основних фондів — це їх ринкова вартість, 
що вимірюється сумою грошей, за яку даний об’єкт основних фондів 
може бути обміняний незалежною стороною. 

Якщо вартість основних фондів значно відрізняється від їх спра-
ведливої вартості на дату балансу, то її можна переоцінити. При цьому 
виникає відновлена (переоцінена) вартість. Відновлена (переоцінена) 
вартість Свідн основних фондів — це вартість їх відтворення в умовах 
і цінах, що склалися на момент переоцінки. Вона враховує ті самі вит-
рати, що й початкова вартість, але за сучасними цінами. Відновлену 
вартість можна визначити на основі генеральної інвентаризації. З ме-
тою визначення відновленої вартості основних фондів застосовують 
розрахункові методи, зокрема індексацію. Відновлена вартість може 
як перевищувати початкову, так і бути меншою за неї. Вона обчис-
люється за формулою

Свідн = Спочі,

де і — індекс переоцінки, який визначається діленням справедливої 
вартості об’єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.

Вартість основних фондів підприємства може переоцінюватися за 
рішенням уряду з метою активізації інвестиційних процесів, збіль-
шення питомої ваги власних джерел фінансування капітальних вкла-
день і послаблення впливу індексації основних фондів на зростання 
цін або за ініціативою самих підприємств.

За початковою або відновленою вартістю основні фонди зарахо-
вуються на баланс підприємства і перебувають там протягом усього 
періоду їх експлуатації.

Залишкова вартість Сзал з’являється під час експлуатації основних 
фондів і характеризує їх реально існуючу вартість, ще не перенесену 
на собівартість вироблюваної продукції:

Сзал = Споч — Азн,

де Азн — вартість зношення (амортизаційні відрахування, які вже 
було зроблено за попередні періоди).

Ліквідаційна вартість Слік — це сума коштів або вартість інших ак-
тивів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) ос-
новних фондів після завершення терміну їх корисного використання 
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(експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із їх подальшим 
продажем (ліквідацією). 

Введення в дію та вибуття основних фондів на підприємствах від-
бувається нерівномірно протягом року. Тому кажуть, що існує рух 
основних фондів, і для обчислення окремих економічних показників 
використовують показник середньорічної вартості основних фондів: 

C С С Ссер поч введ в в= + −
−k k

12
12

12
1

и ,

де Споч — вартість основних фондів на початок розрахункового року; 
Сввед — вартість основних фондів, що вводяться протягом цього року; 
Свив — вартість основних фондів, які виводяться з експлуатації у 
розрахунковому році; k, k1 — кількість місяців, протягом яких від-
повідні групи основних фондів корисно використовувалися у розра-
хунковому році.

Приклад. На підприємстві вартість основних фондів на початок 
звітного року становила 800 тис. грн. З 1 травня було виведено з 
експлуатації групу устаткування на загальну суму 120 тис. грн, а 
з 1 листопада введено в експлуатацію додатково групу основних 
фондів на суму 144 тис. грн. Розрахувати середньорічну вартість 
основних фондів підприємства за звітний рік.

Розв’язання.
1. Середньорічна вартість основних фондів: 

Ссер тис. грн= − ⋅ + ⋅ = − + =800 120
8

12
144

2
12

800 80 24 744 .

Основні фонди, беручи участь у процесі виробництва, поступо-
во зношуються, втрачаючи свої початкові технічні характеристики 
внаслідок експлуатаційних навантажень або дії сил природи. При 
цьому їх вартість у міру спрацювання поступово знижується. Розріз-
няють два види зношення: фізичне та моральне. 

Фізичне зношення настає під впливом експлуатаційних наван-
тажень і навколишнього середовища: деформуються вузли й деталі 
устаткування, піддається корозії метал тощо. Ступінь фізичного зно-
шення основних фондів характеризується коефіцієнтом фізичного 
зношення Кфіз і визначається одним з двох методів:
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• за терміном експлуатації: 

ф
фiз

н

Т
К ,

Т
=

де Тф — фактичний час роботи; Тн — нормативний (корисний) час ро-
боти одиниці основного фонду;

• за даними економічного характеру:

зн
фiз

поч

А
К ,

С
=

де Азн — сума здійснених амортизаційних відрахувань від початку ек-
сплуатації; Споч — початкова вартість основного фонду.

Приклад. Визначити величину фізичного зношення верстата піс-
ля трьох років його експлуатації, якщо термін корисного вико-
ристання для нього становить 8 років.

Розв’язання.
1. Коефіцієнт фізичного зношення:

3 : 8 = 0,375.

Моральне зношення означає знецінення діючих основних фондів 
до настання їх реального фізичного зношення. Найчастіше моральне 
зношення відбувається під впливом науково-технічного прогресу че-
рез появу нового покоління технічних засобів або внаслідок здешев-
лення виробництва за сучасних умов. Ступінь морального зношення 
характеризується коефіцієнтом морального зношення Кмор і визна-
чається за формулою

 поч відн
мор

поч

С С
К

С

−
=  або дн

мор
д н

ПС
К 1 ,

С П
= −

де Сн, Сд — повна вартість нового і діючого основного фонду; Пн, Пд — 
відповідно продуктивність нового і діючого основного фонду.

Приклад. Підприємство придбало швейну машину за ціною 
1300 грн. Внаслідок перевиробництва та достатнього насичення 
ринку такими машинами її нинішня ринкова вартість зменшилася 
і становить 1050 грн. Розрахувати коефіцієнт морального зношен-
ня цієї машини.
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Розв’язання.
1. Коефіцієнт морального зношення:

(1300 — 1050) : 1300 = 0,19.

Вводять також поняття загального (інтегрального) коефіцієнта зно-
шення Кзаг, який являє собою комбінацію двох попередніх коефіцієнтів:

Кзаг = 1 – (1 – Кфіз)(1 – Кмор).

Приклад. Підприємство два роки тому придбало комп’ютер за 
ціною 2500 грн. Нормативний строк його служби встановлено у 
5 років. Теперішня ринкова вартість комп’ютерів аналогічного 
класу становить 1800 грн. Розрахувати коефіцієнт загального зно-
шення комп’ютера на сьогодні.

Розв’язання.
1. Коефіцієнт фізичного зношення:

2 : 5 = 0,4.

2. Коефіцієнт морального зношення:

(2500 — 1800) : 2500 = 0,28.

3. Коефіцієнт загального зношення:

1 – (1 – 0,4) · (1 – 0,28) = 0,568.

Для запобігання та усунення фізичного зношення на підприємс-
твах застосовують різні форми відтворення основних фондів: ремонт, 
модернізацію, реконструкцію тощо. Виокремлюють два основні види 
ремонтів: поточний і капітальний. 

Поточний ремонт полягає у виконанні дрібних налагоджуваль-
них або профілактичних робіт. Він здійснюється на підприємствах 
періодично, є незначним за тривалістю та вартістю. Витрати на такі 
ремонти планують і відносять на собівартість продукції в тому пе-
ріоді, коли вони відбуваються. Призначення поточного ремонту — це 
збереження виробничого устаткування в придатному для подальшо-
го продуктивного використання стані.

Капітальний ремонт призначений для відтворення нормально-
го фізичного зношення елементів основного фонду та максимально 
можливого відновлення його початкових техніко-експлуатаційних 
характеристик. Капітальний ремонт є масштабнішим порівняно з по-
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точним, потребує значних витрат часу й коштів. Витрати на капіталь-
ний ремонт частково відносять на собівартість вироблюваної продук-
ції у період його здійснення, а решту витрат відносять на амортизацію 
основних фондів і відшкодовують поступово, разом із їх початковою 
вартістю. Перед початком капітального ремонту завжди існує альтер-
натива: здійснювати капітальний ремонт або придбати нову одиницю 
основного фонду. Остаточне рішення приймають на підставі еконо-
мічних обґрунтувань. 

Амортизація — процес перенесення втраченої частини вартості 
основних фондів на собівартість вироблюваної продукції (в міру 
спрацювання) з метою її повного відшкодування. За Законом Украї-
ни “Про оподаткування прибутку підприємств” до витрат, що підля-
гають амортизації, належать такі витрати:

• на придбання та введення в експлуатацію основних фондів;
• на самостійне виготовлення основних фондів;
• на здійснення усіх видів ремонту, реконструкції, модернізації 

та інших видів поліпшення основних фондів.
Повна сума амортизаційних відрахувань за нормативний термін їх 

використання може складатися із суми початкової вартості та витрат 
на підтримання їх у робочому стані: 

А = Споч + Ск. р. + Смод + Сдемонт,

де Ск. р. — вартість капітальних ремонтів; Смод — вартість модернізації 
основних фондів; Сдемонт — витрати, пов’язані з демонтажем (ліквіда-
цією) основних фондів.

Приклад. Підприємство придбало виробниче устаткування за ці-
ною 12 тис. грн, витратило на його транспортування 2 тис. грн. На-
лагодження його до роботи коштувало 4,5 тис. грн. Під час лікві-
дації цього устаткування (після завершення терміну корисного 
використання) металеві конструкції та вузли планується здати у 
металобрухт і виручити за це 500 грн. На роботи, пов’язані з лікві-
дацією устаткування, планується витратити 300 грн. Визначити 
загальну суму витрат, яка підлягатиме амортизації, у зв’язку з 
придбанням, експлуатацією та подальшою ліквідацією цього ус-
таткування. 

Розв’язання.
1. Загальна сума витрат, яка підлягатиме амортизації: 

12 + 2 + 4,5 – 0,5 + 0,3 = 18,3 тис. грн.
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Амортизація триває протягом терміну їх корисного використання 
і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови або 
консервації. Термін корисного використання основних фондів може 
бути переглянутий у разі зміни очікуваної економічної вигоди від їх 
експлуатації.

У податковому та бухгалтерському обліку є ряд особливостей і 
розбіжностей щодо обліку амортизаційних відрахувань основних 
фондів, зокрема, такі:

• різна мета нарахування амортизації;
• застосування різних методів нарахування амортизації;
• відмінності при визначенні початкової вартості основних фон-

дів;
• різні методики включення суми амортизації до витрат (валових 

витрат);
• відмінності у нарахуванні амортизації на невиробничі фонди;
• різні терміни здійснення амортизаційних відрахувань;
• різне віднесення витрат на ремонт об’єкта нарахування аморти-

зації;
• різний підхід щодо переоцінки та індексації балансової вартості 

основних фондів тощо.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

“Основні засоби” суб’єктам господарювання рекомендовано нарахо-
вувати амортизацію для потреб бухгалтерського обліку одним із пе-
релічених методів:

• прямолінійним (рівномірного списання);
• зменшення залишкової вартості (зменшення залишку);
• прискореного зменшення залишкової вартості;
• кумулятивним (цілих значень років);
• виробничим (суми одиниць продукції).
Причому підприємство може самостійно вибирати ті із зазначе-

них методів амортизації, які для нього є найприйнятнішими. Бухгал-
терський облік передбачає ведення аналітичного обліку за кожним 
інвентарним об’єктом основних фондів. Віднесення сум амортизації 
на витрати виробництва здійснюють щомісяця.

Прямолінійний метод є найпоширенішим і характеризується 
рівномірністю розподілу сум амортизації між обліковими періо-
дами. 
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Щорічна сума амортизаційних відрахувань Ар визначається ді-
ленням повної суми амортизаційних відрахувань А на нормативний 
термін використання основних фондів Тн:

р
н

А
А .

Т
=

Річна норма амортизації na виражається у відсотках і обчислюєть-
ся за формулою

nа
поч лiк

поч н

С С
С Т

= −
.

Якщо відома річна норма амортизації, то річну суму амортизацій-
них відрахувань на підприємстві Ар)визначають за формулою 

А
С

р
поч а= ⋅n
100

100 %,

де Споч — початкова балансова вартість групи основних фондів; na — 
річна норма амортизації.

Діленням річної суми амортизації на 4 знаходять її квартальне 
значення, а діленням на 12 — місячну суму амортизації. Аналогічно 
обчислюють квартальні або місячні норми амортизації.

Приклад. Підприємство придбало верстат за ціною 5 тис. грн, вит-
ратило на його транспортування 0,3 тис. грн. Термін корисного ви-
користання встановлений у 8 років. При його ліквідації металеві 
вузли планується здати у металобрухт і виручити за це 216 грн. 
На роботи, пов’язані з ліквідацією устаткування, планується вит-
ратити 100 грн. Визначити річну, квартальну та місячну норми 
амортизації.

Розв’язання.
1. Початкова вартість верстата:

5 + 0,3 + 0,1 = 5,4 тис. грн.

2. Річна норма амортизації:

(5,4 – 0,216) : (5,4 · 8) · 100 % ≈ 12 %.

3. Квартальна норма амортизації:

12 : 4 = 3 %.
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4. Місячна норма амортизації:

12 : 12 = 1 %.

Приклад. Початкова вартість придбаного устаткування становить 
132 тис. грн, квартальна норма амортизаційних відрахувань — 4 %. 
Для нарахування амортизації був застосований прямолінійний 
метод. Яка залишкова вартість устаткування через два роки його 
експлуатації?

Розв’язання.
1. Річна норма амортизації:

4 · 4 = 16 %.

2. Щорічна сума амортизації

132 · 16 : 100 = 21,12 тис. грн.

3. Залишкова вартість через два роки експлуатації: 

132 — 2 · 21,12 = 89,76 тис. грн.

Метод зменшення залишкової вартості полягає у визначенні 
суми амортизації основних фондів, виходячи з їх залишкової вартості 
Азал на початок року:

Ар = Азалna : 100, na = (1 — С
С

лiк

бал

n ) · 100 %,

де n — термін корисного використання основних фондів. 

Приклад. Початкова вартість об’єкта амортизації дорівнює 
35 тис. грн. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від 
його продажу після закінчення терміну використання, становитиме 
3 тис. грн. Строк корисного використання цього об’єкта 4 роки. Яку 
суму амортизації буде нараховано методом зменшення залишкової 
вартості за чотири роки експлуатації?

Розв’язання.
1. Норма амортизації:

n n
а = − = − =1

3000
3500

1 0 54 0 46, , .
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2. Нарахування річної амортизації:
1-й рік: 35 · 0,46 = 16,1 тис. грн;
2-й рік: (35 — 16,1) · 0,46 = 8,7 тис. грн;
3-й рік: (18,9 — 8,7) · 0,46 = 4,69 тис. грн;
4-й рік: (10,2 — 4,69) · 0,46 = 2,53 тис. грн.
3. Разом нараховано амортизації:

16,1 + 8,7 + 4,69 + 2,53 ≈ 32 тис. грн.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості перед-
бачає нарахування амортизації, виходячи із залишкової вартості ос-
новних фондів на початок року і подвійної річної норми амортизації, 
розрахованої для потреби прямолінійного методу:

А
А 2

100р
зал а=

( )n
,

де na обчислюється методом прямолінійної амортизації.

Приклад. Початкова вартість верстата на підприємстві становить 
100 тис. грн, нормативний строк служби — 5 років. Визначити річ-
ні суми амортизаційних відрахувань, використовуючи метод при-
скореного зменшення залишкової вартості.

Розв’язання.
1. Річна норма амортизації за прямолінійним методом:

nа = 1 : 5 · 100 = 20 %. 

2. Подвоюємо цю норму:

2nа = 20 · 2 = 40 % = 0,4.

3. Сума амортизаційних відрахувань 1-го року:

А1 = 100 · 0,4 = 40 тис. грн.

4. Сума амортизаційних відрахувань 2-го року:

А2 = (100 — 40) · 0,4 = 24 тис. грн.

5. Сума амортизаційних відрахувань 3-го року: 

А3 = (60 — 24) · 0,4 = 14,4 тис. грн.

6. Сума амортизаційних відрахувань 4-го року: 

А4 = (36 — 14,4) · 0,4 = 8,64 тис. грн.
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7. Сума амортизаційних відрахувань 5-го року:

А5 = (21,6 — 8,64) · 0,4 = 5,18 тис. грн.

Отже, в перші роки сума нарахованої амортизації значна і з часом 
зменшується. Для перевірки складемо розраховані суми амортиза-
ційних відрахувань і з’ясуємо, чи дає змогу цей метод повністю відш-
кодувати витрати на придбання верстата:

А = 40 + 24 + 14,4 + 8,64 + 5,18 = 92,22 тис. грн.

Виявляється, що цей метод не дає повного списання, тобто не вся 
початкова вартість основного фонду відтворюється:

100 – 92,22 = 7,78 тис. грн.

Недоамортизовану частину вартості часто вважають ліквідацій-
ною вартістю.

Кумулятивний метод дає суму щорічної амортизації, що визна-
чається як добуток амортизованої вартості основних фондів і куму-
лятивного коефіцієнта k:

Ар = (Споч – Слікв)k.

Приклад. Початкова вартість верстата на підприємстві становить 
18 тис. грн, нормативний строк служби — 5 років. Ліквідаційна вар-
тість становить 5 % початкової. Визначити річні суми амортизаційних 
відрахувань, користуючись кумулятивним методом (прискореним).

Розв’язання.
1. Сума цілих значень років:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.

2. Кумулятивні коефіцієнти: 5/15; 4/15; 3/15; 2/15 і 1/15. 
3. Ліквідаційна вартість: 18 · 0,05 = 0,9 тис. грн.
4. Річні суми амортизаційних відрахувань:
1-го року: А1 = (18 — 0,9) · 5 / 15 = 5,7 тис. грн;
2-го року: А2 = (18 — 0,9) · 4 / 15 = 4,56 тис. грн;
3-го року: А3 = (18 — 0,9) · 3 / 15 = 3,42 тис. грн;
4-го року: А4 = (18 — 0,9) · 2 / 15 = 2,28 тис. грн;
5-го року: А5 = (18 — 0,9) · 1 / 15 = 1,14 тис. грн.
5. Перевіримо, чи вся початкова вартість придбання верстата від-

шкодовується:

5,7 + 4,56 + 3,42 + 2,28 + 1,14 = 17,1 тис. грн.
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Загальна сума нарахованої амортизації практично збігається з по-
чатковою вартістю основних фондів за вирахуванням ліквідаційної 
вартості, яка не амортизується. Таким чином, цей метод дає повне 
списання початкової вартості основних фондів. Незначні розходжен-
ня можуть бути пов’язані лише з похибками округлення результатів. 

Виробничий метод застосовують тоді, коли для відшкодування 
вартості основних фондів використовують їх сумарний виробіток за 
весь період експлуатації у відповідних одиницях виміру (одиницях 
виробленої продукції, відпрацьованих машино-годинах, кілометрах 
пробігу тощо). Річна сума амортизації визначається як добуток фак-
тичного річного обсягу Qфакт (грн.) випуску продукції (робіт, послуг) 
та виробничої ставки амортизації q:

Ар = Qфакт q, q = (Споч — Слікв) / Qплан,

де Qплан — загальний обсяг продукції (у гривнях), який підприємство 
планує виробити за допомогою цих основних фондів.

Приклад. Початкова вартість екскаватора становить 142 тис. грн, 
його ліквідаційна вартість — 2 тис. грн, термін корисного вико-
ристання — 5 років. Обсяг роботи з видобутку корисних копалин 
у відкритому кар’єрі: 

1-й рік: 5,0 тис. м3 гірської маси;
2-й рік: 2,5 тис. м3 гірської маси;
3-й рік: 2,3 тис. м3 гірської маси;
4-й рік: 2,2 тис. м3 гірської маси;
5-й рік: 2,0 тис. м3 гірської маси.
Визначити річні суми амортизаційних відрахувань на екскаватор, 

якщо для нарахування амортизації використовується виробничий 
метод.

Розв’язання.
1. Загальний обсяг видобутку гірської маси: 

5,0 + 2,5 + 2,3 + 2,2 + 2,0 = 14,0 тис. м3.

2. Норма амортизації на 1 тис. м3:

(142 – 2) : 14,0 = 10. 

3. Річні суми амортизації:
1-й рік: 5,0 · 10 = 50 тис. грн;
2-й рік: 2,5 · 10 = 25 тис. грн;
3-й рік: 2,3 · 10 = 23 тис. грн;
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4-й рік: 2,2 · 10 = 22 тис. грн;
5-й рік: 2,0 · 10 = 20 тис. грн.
4. Разом нараховано амортизації:

50 + 25 + 23 + 22 + 20 = 140 тис. грн.

Для потреб податкового обліку відповідно до Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” (зі змінами та доповненнями) суму амортизації обчис-
люють одним з трьох методів:

• рівномірного списання;
• прискореним;
• спеціальним.
За податковим обліком, починаючи з 1 січня 2003 р., усі об’єкти 

амортизації поділяються на чотири групи. Квартальні норми амор-
тизаційних відрахувань встановлюються у відсотках до балансової 
вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду у 
визначених розмірах (табл. 5).

Таблиця 5

Група основних фондів

Квартальна норма 
амортизаційних 

відрахувань, 
%

1. Будівлі, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої 2

2.  Транспортні засоби, меблі, побутові електромеханічні, 
оптичні прилади та інструменти 

10

3.  Основні фонди, що не увійшли до перших двох 
і не утворили четвертої групи (насамперед виробниче 
устаткування)

6

4.  ЕОМ, інформаційні системи, телефони, рації, офісне 
обладнання

15

Метод рівномірного списання передбачає погашення вартості ос-
новного фонду, що амортизується, рівними частинами протягом 
усього періоду його експлуатації за встановленою нормою амортиза-
ції. Цей метод обов’язково застосовується до основних фондів, відне-
сених до першої та другої груп, до решти груп основних фондів — за 
вибором підприємства.

Прискорений метод амортизації передбачає, що значна частина 
початкової вартості основних фондів списується достроково, випе-
реджаючи реальний термін їх служби і фактичне фізичне зношення. 
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До спеціальних методів амортизації можна віднести метод нара-
хування амортизації витрат, пов’язаних із видобутком корисних ко-
палин. Будь-які витрати на розвідку, розробку та облаштування ро-
довищ корисних копалин, а також на нафтові або газові свердловини 
відносять до окремої групи витрат підприємства, на балансі якого 
такі родовища перебувають та підлягають амортизації.

За податковим обліком, визначення сум амортизації здійснюють 
щокварталу в розмірі 1/4 річної норми амортизаційних відрахувань і 
застосовують для розрахунку величини оподатковуваного прибутку.

Ефективність використання основних фондів підприємства за 
певний період часу визначають через показники використання основ-
них фондів. Вони поділяються на дві групи: узагальнені й окремі.

Узагальненими називають показники, які використовуються на 
всіх рівнях національної економіки та її галузей. Розглянемо основні 
серед них.

Фондовіддача основних фондів — це відношення обсягу вироб-
леної продукції підприємства Q до середньої вартості його основних 
фондів о.ф.С , обчисленої за певний період часу. Фондовіддача пока-
зує, який обсяг виробленої продукції припадає на 1 грн вартості ос-
новних фондів: 

Ф
Св

о.ф.

= Q
.

Фондомісткість основних фондів — це показник, обернений до 
фондовіддачі. Він показує, яка вартість основних фондів припадає на 
1 грн виробленої продукції: 

Ф
С

м
о.ф.=
Q

, або Ф
1

Фм
в

= .

Фондоозброєність праці показує, яка вартість основних фондів 
підприємства припадає в середньому на одного працюючого:

Ф
С

Чо
о.ф.= ,

де Ч — середня кількість працюючих, визначена за той самий період 
часу, що й середня вартість основних фондів. 

Рентабельність основних фондів — це відношення прибутку, от-
риманого підприємством за певний період часу, до середньої вартості 
його основних фондів, обчислених за той самий період часу.
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Приклад. У звітному році середньорічна вартість основних фон-
дів підприємства становила 9500 тис. грн. Обсяг реалізованої за 
цей час продукції — 12800 тис. грн. Прибуток дорівнює 2600 тис. 
грн. Середньорічна кількість працюючих — 400 осіб. Розрахувати 
рентабельність, фондовіддачу, фондомісткість основних фондів і 
фондоозброєність праці на підприємстві за звітний рік.

Розв’язання.
1. Рентабельність основних фондів:

2600 : 9500 · 100 % ≈ 27 %. 

2. Фондовіддача основних фондів:

12800 : 9500 = 1,35 грн.

3. Фондомісткість основних фондів:

9500 : 12800 =  0,74 грн.

4. Фондоозброєність праці:

9500 : 400 = 23,75 тис. грн.

Окремі показники використовуються підприємствами на рівні 
цехів і поділяються на показники інтенсивного (характеризують ве-
личину виходу продукції в одиницю часу) та екстенсивного (харак-
теризують використання основних фондів протягом певного часу) 
навантаження. Серед них зазначимо такі.

Коефіцієнт змінності роботи устаткування — це відношення за-
гальної кількості відпрацьованих машино-змін за певний період часу 
до кількості машин на певній виробничій дільниці:

зм

машинозмін
=К машин

∑
∑ .

Коефіцієнт напруженості використання устаткування: 

К
машиннап =

∑
Q

.,

де Q — обсяг виробленої продукції.
Коефіцієнт інтенсивного навантаження: 

Кiнт = q
П

, або Кiнт =
t

t
ф

н

,
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де q — кількість продукції, виготовленої за одиницю часу; П — про-
дуктивність устаткування; tф, tн — відповідно фактично витрачений 
час і технічно обґрунтована норма часу на виготовлення одиниці про-
дукції.

Коефіцієнт екстенсивного навантаження: 

К
Ф

Фекст
д=
н

,

де Фд, Фн — відповідно дійсний і номінальний фонд часу роботи ус-
таткування за розрахунковий період. 

Коефіцієнт інтегрального навантаження: 

Кінтегр = К інтК екст.

Коефіцієнт використання виробничої потужності: 

Квик
факт=

V

ВП
,

де Vфакт — фактичний випуск продукції; ВП — середня виробнича по-
тужність устаткування, яка розраховується на певний період часу.

Приклад. Обчислити коефіцієнт змінності роботи верстатів у 
цеху, якщо 30 з них працює в одну, 80 — у дві, а 20 — у три зміни.

Розв’язання.
1. Коефіцієнт змінності: 

Кзм = (30 · 1 + 80 · 2 + 20 · 3) : (30 + 80 + 20) = 1,9 зміни.

Приклад. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верста-
тів. Режим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 8 год. Річ-
ний обсяг випуску продукції — 280 тис. виробів, виробнича по-
тужність цеху — 310 тис. виробів за рік. Відомо, що у першу зміну 
працюють усі верстати, в другу — 50 % наявного парку верстатів. 
Кількість робочих днів у році 260, час фактичної роботи одного 
верстата — 4000 год. за рік. Визначити коефіцієнти змінності ро-
боти верстатів, коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтег-
рального навантаження.

Розв’язання.
1. Коефіцієнт змінності:

Кзм = (100 + 50) : 100 = 1,5.
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2. Максимально можливий фонд часу роботи устаткування: 

Тмакс = 260 · 2 · 8 = 4160 год.

3. Коефіцієнт екстенсивного навантаження:

Кекс = 4000 : 4160 = 0,96.

4. Коефіцієнт інтенсивного навантаження:

Кінт = 280000 : 310000 = 0,9. 

5. Коефіцієнт інтегрального навантаження:

Кінтегр = 0,96 · 0,9 ≈ 0,86.

На підприємстві здійснюється просте й розширене відтворення 
основних фондів. Просте відтворення основних фондів відбуваєть-
ся через амортизацію і полягає у створенні можливості придбати 
новий основний фонд після спрацювання попереднього. Розширене 
відтворення основних фондів передбачає зростання доходів підпри-
ємства через збільшення обсягів виробництва і відбувається у резуль-
таті:

• технічного переозброєння діючого підприємства (впроваджен-
ня нової техніки, технології, механізація та автоматизація ви-
робництва, модернізація та заміна застарілого устаткування);

• реконструкції діючого підприємства (повне або часткове пере-
оснащення виробництва);

• розширення діючого підприємства (спорудження другої та на-
ступних його черг, додаткових виробничих комплексів, нових 
цехів або розширення існуючих);

• нового будівництва (спорудження окремих об’єктів або підпри-
ємств, що здійснюється на нових будівельних майданчиках).

Виробнича потужність устаткування характеризує максимально 
можливий випуск продукції за певний період часу. Виробнича потуж-
ність класифікується за такими ознаками:

• видами:
–  проектна (визначається в процесі проектування та будівниц-

тва);
–  поточна (визначається періодично залежно від умов вироб-

ництва);
– резервна (використовується під час пікових навантажень);
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• рівнем розрахунку:
– виробнича потужність одиниці устаткування;
– виробнича потужність підрозділу (цеху, виробничої дільниці);
– виробнича потужність підприємства загалом.

Виробничу потужність на підприємстві розраховують з дотриман-
ням певних методологічних принципів, зокрема таких:

• виробничу потужність підприємства визначають за всією но-
менклатурою вироблюваної профільної продукції;

• виробничу потужність підприємства встановлюють, виходячи 
з потужності провідних цехів (основного виробництва);

• у розрахунках виробничої потужності підприємства врахову-
ють усе діюче та недіюче через несправність, ремонт і модерні-
зацію устаткування цехів.

Визначення виробничої потужності завершують складанням ба-
лансу, що фіксує її зміни протягом розрахункового періоду, а потім 
визначають вихідну потужність за формулою

ВПвих = ВПвх + ВПвв — ВПвив,

де ВПвх — виробнича потужність на початок розрахункового періоду; 
ВПвв — виробнича потужність, що її було введено в експлуатацію за 
розрахунковий період; ВПвив — виробнича потужність, яку було ви-
ведено з експлуатації у розрахунковому періоді.

Середньорічну виробничу потужність ВП  по підприємству розра-
ховують аналогічно середньорічній вартості основних фондів: 

ВП
12 12вх вв вив= + ⋅ − ⋅ −

ВП ВП ВП
k k12 1 ,

де k, k1 — кількість місяців експлуатації різних груп устаткування в 
розрахунковому році.

Виробничу потужність одиниці устаткування (верстата, агрега-
та) можна обчислити так: 

ВПод
дФ

=
t

, або ВПод = рФд,

де Фд — дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування; t — трудо-
місткість виготовлення (обробки) одиниці продукції; р — продуктив-
ність роботи одиниці устаткування.

Для обчислення потужності виробничої дільниці або цеху вироб-
ничу потужність одиниці устаткування множать на кількість одиниць 
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устаткування, яке розміщується у відповідних виробничих підрозді-
лах.

Приклад. У виробничому цеху 30 верстатів. Норма часу на об-
робку однієї деталі дорівнює 0,32 нормо-год. Режим роботи цеху 
двозмінний, тривалість зміни — 8 год, у звітному році 262 робочі 
дні. Простої верстатів у поточних ремонтах становлять 5 % номі-
нального фонду часу їх роботи за рік. Коефіцієнт використання 
виробничої потужності дорівнює 0,8. Визначити річну виробничу 
потужність цеху та фактичну кількість деталей, яку цех зможе ви-
робити за рік.

Розв’язання.
1. Номінальний фонд часу роботи одного верстата за рік:

8 · 2 · 262 = 4192 год.

2. Дійсний фонд часу роботи одного верстата за рік: 

4192 · (1 – 0,05) = 3982,4 год.

3. Річна виробнича потужність одного верстата:

3982,4 : 0,32 = 12445 деталей.

4. Річна виробнича потужність цеху:

12445 · 30 = 373350 деталей.

5. Фактична кількість деталей, вироблених за рік:

373350 · 0,8 = 298680 деталей. 

Приклад. На початок року підприємство мало основні фонди, річ-
на виробнича потужність яких гарантувала випуск продукції на 
суму 200 тис. грн. У березні було введено в експлуатацію потуж-
ності, які могли додатково випускати продукцію на суму 50 тис. 
грн, а у жовтні виведено з експлуатації потужності, які забезпе-
чували підприємству обсяги виробництва у сумі 20 тис. грн. Виз-
начити вихідну потужність підприємства (на кінець зазначеного 
року).

Розв’язання.
1. Вихідна потужність підприємства:

200 + 50 — 20 = 230 тис. грн.
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ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Що таке основні фонди і яка їх роль у процесі виробництва?
 2. Як поділяються основні фонди за участю в процесі виробництва, 

за функціональним призначенням?
 3. Наведіть приклади активної та пасивної частин основних фон-

дів.
 4. Який матеріальний склад основних фондів?
 5. Що означає оцінка основних фондів та які види оцінки існують?
 6. Що таке амортизація і яка її мета?
 7. Охарактеризуйте фізичне та моральне зношення основних фон-

дів.
 8. Які існують способи запобігання фізичному зношенню? 
 9. Які методи амортизації використовуються у бухгалтерському 

обліку?
 10. Наведіть приклади узагальнених і окремих показників вико-

ристання основних фондів.
 11. Який економічний зміст показника “фондовіддача основних 

фондів”?
 12. Що таке виробнича потужність одиниці устаткування?
 13. Які є різновиди виробничої потужності за рівнем розрахунку, за 

видами?
 14. Як визначається виробнича потужність цеху і підприємства зага-

лом?
 15. Як відбувається просте й розширене відтворення основних фон-

дів? 

ТеСТи

1. Показник середньорічної вартості основних фондів розрахову-
ють у зв’язку з:

а) відмінностями у структурі основних фондів різних галузей;
б) рухом основних фондів;
в) вибором методу нарахування амортизації;
г) необхідністю оцінювати вартість основних фондів на початку 
їх експлуатації.

2. До пасивної частини основних фондів підприємства нале-
жать:

а) очисні споруди;
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б) транспортні засоби;
в) силове електроустаткування;
г) складське приміщення.

3. За функціональним призначенням основні фонди підприємства 
поділяються на:

а) власні, орендовані;
б) виробничі, невиробничі;
в) діючі, резервні;
г) активні, пасивні.

4. Реально існуюча вартість основних фондів, ще не перенесена на 
вартість продукції, називається:

а) початковою;
б) відновленою;
в) залишковою;
г) ліквідаційною.

5. Вартість основних фондів підприємства, яка була перерахована 
внаслідок значної інфляції, називається:

а) початковою;
б) відновленою;
в) залишковою;
г) ліквідаційною.

6. Початкова вартість основних фондів складається з вартості:
а) придбання;
б) ввізного мита;
в) поточних ремонтів;
г) транспортування й монтажу.

7. Зазначте, з яким видом зношення пов’язане знецінення устат-
кування через появу нового покоління техніки, що забезпечує значно 
кращі технічні характеристики:

а) фізичним;
б) моральним;
в) матеріальним;
г) загальним.

8. За формулою 1 – (1 – Кфіз) · (1 – Кмор) розраховують коефі-
цієнт:

а) фізичного зношення; 
б) морального зношення;
в) загального зношення;
г) інтенсивного навантаження.
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9. Амортизації підлягають витрати, пов’язані з:
а) рекультивацією землі; 
б) технічним наглядом і поточними ремонтами транспорту;
в) модернізацією обладнання;
г) охороною основних фондів.

10. Зазначте, для якої з груп основних фондів встановлено найнижчу 
норму амортизаційних відрахувань (за податковим обліком):

а) першої;
б) другої;
в) третьої;
г) четвертої.

11. Відношення середньої вартості основних фондів підприємства 
до обсягу випущеної ним за цей час продукції називається:

а) фондовіддачею; 
б) фондомісткістю;
в) коефіцієнтом використання виробничої потужності;
г) рентабельністю.

12. Розширене відтворення основних фондів підприємства відбу-
вається у результаті:

а) автоматизації виробництва;
б) заміни застарілого устаткування на більш продуктивне;
в) здавання в оренду зайвої техніки;
г) спорудження другої черги підприємства.

13. Виробничу потужність верстата можна обчислити, знаючи:
а)  фонд часу роботи одного робітника і кількість робочих днів 

у розрахунковому періоді;
б)  продуктивність і фонд часу його роботи за певний період 

часу; 
в)  трудомісткість виготовлення одного виробу і фонд часу 

його роботи у певному періоді;
г)  фактичний випуск продукції та коефіцієнт використання 

виробничої потужності підприємства.
14. Виробнича потужність, що використовується в моменти піко-

вих навантажень, називається:
а) поточною; 
б) проектною;
в) резервною;
г) піковою.
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15. Просте відтворення основних фондів підприємства здійснюєть-
ся за допомогою:

а) поточних ремонтів;
б) модернізації окремих вузлів устаткування;
в) власного виробництва запасних частин до устаткування;
г) амортизації.

	 2.3.	 оборотні	засоби	підприємства

Сутність, класифікація та структура оборотних засобів підприєм-
ства. Кругообіг оборотного капіталу підприємства. Поняття про обо-
ротні фонди та фонди обігу, характеристика їх елементів (виробни-
чих запасів, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, 
готової продукції, дебіторської заборгованості, коштів). 
Нормування оборотних засобів. Джерела утворення. Аналіз і плануван-
ня витрат матеріальних ресурсів на підприємствах з використанням 
показників коефіцієнта використання матеріалу, коефіцієнта роз-
крою, коефіцієнта виходу продукту з одиниці переробленої сировини, 
матеріаломісткості та матеріаловіддачі, електромісткості, енерго-
місткості, розміру відходів тощо.
Показники використання оборотних засобів: коефіцієнт оборотності, 
фондомісткість, період одного обороту, коефіцієнт збереження, рен-
табельність. Шляхи підвищення ефективності використання оборот-
них засобів, прискорення їх оборотності.

Кожне підприємство, крім основних фондів, обов’язково має обо-
ротні засоби або оборотний капітал. Між цими двома поняттями іс-
нує певна відмінність. 

Оборотний капітал — це фінансові ресурси, вкладені в об’єкти, 
що використовуються підприємством протягом одного виробничого 
циклу або протягом відносно короткого календарного періоду (як 
правило, не більше одного року). Оборотні засоби — це зазначені 
об’єкти. Оборотний капітал, що вкладається у виробництво і реаліза-
цію продукції, повністю споживається та відтворюється після завер-
шення виробничого циклу через реалізацію виробленої продукції. 

У практиці обліку та в законодавстві поняття “оборотний капітал” 
прирівнюється до поняття “оборотні засоби”. Оборотні засоби поряд 
з основними фондами є найважливішими елементами виробництва. 
Недостатня забезпеченість підприємства оборотними засобами галь-
мує його нормальну діяльність і призводить до погіршення фінансо-
вого становища. 
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Якщо основні фонди підприємства забезпечують статичну складову 
його економічної діяльності, то призначення оборотних засобів — у за-
безпеченні її динамічної складової. Оборотні засоби постійно перебува-
ють у русі. В процесі кругообігу вони проходять три стадії перетворень:

1. Заготівельна стадія — “гроші → предмети праці” — охоплює пе-
ріод створення виробничих запасів, тобто оборотні засоби у вигляді 
грошей на цій стадії використовуються для закупівлі сировини, ма-
теріалів та інших предметів праці.

2. Виробнича стадія — “предмети праці → готова продукція” — по-
чинається з обробки предметів праці і завершується відправленням 
готової продукції на склад підприємства. Оборотні засоби на цій 
стадії виступають у вигляді предметів праці, незавершеної та готової 
продукції.

3. Стадія реалізації — “готова продукція → гроші” — починаєть-
ся зі знаходження готової продукції на складі підприємства і завер-
шується отриманням виручки від реалізації продукції. Оборотні за-
соби на цій стадії перебувають у вигляді готової продукції та грошей.

Таким чином, оборотний капітал здійснює один оборот, а потім 
усе повторюється. 

Оборотні засоби обслуговують сферу виробництва та сферу обігу 
і поділяються відповідно на оборотні фонди й фонди обігу (рис. 5).

Оборотні фонди — це ресурси підприємства, частина яких — ма-
теріальна — входить до складу вироблюваної продукції, а друга — гро-
шова — допомагає виконувати виробничий процес. Оборотні фонди 
споживаються в одному виробничому циклі, змінюючи при цьому 
свою натуральну форму.

До складу оборотних фондів входять:
• виробничі запаси — це предмети праці, які зберігаються на 

складі підприємства у вигляді запасів і призначені для пере-
робки під час виробничого процесу. До виробничих запасів 
належать сировина, основні та допоміжні матеріали, покуп-
ні напівфабрикати, комплектуючі вироби, пально-мастильні 
матеріали, пакувальна тара, запасні частини до устаткування, 
малоцінні та швидкозношувані предмети праці (інвентар), спец-
одяг, спецвзуття тощо;

• незавершене виробництво — це певний етап виробництва, коли 
продукція ще не пройшла всіх стадій обробки. У вартісному 
вираженні це витрати на придбання матеріалів, запчастин, си-
ровину, на заробітну плату, а також інші кошти, необхідні для 
продовження процесу виробництва;
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• витрати майбутніх періодів. Особливість цих витрат полягає 
у тому, що між моментом їх утворення і моментом відшкоду-
вання є певний проміжок часу. Віднесення цих витрат на собі-
вартість вироблюваної продукції відбувається поступово, іноді 
протягом кількох років. До них належать витрати на виконання 
науково-дослідних, раціоналізаторських робіт, освоєння нової 
техніки, орендну плату та інші, що здійснюються в поточному 
часі, але на собівартість продукції списуватимуться в майбут-
ніх періодах.

Фонди обігу — це частина оборотних засобів, які у грошовій або 
речовій формі перебувають на підприємстві та юридично в будь-який 

Оборотні засоби підприємства
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момент можуть стати його вільними коштами. Вони авансуються під-
приємством для створення оборотних фондів. До складу фондів обігу 
належать:

• готова продукція, що перебуває на складі підприємства і підго-
товлена до відправки споживачеві, а також та її частина, яку вже 
відправлено, але ще не оплачено. В бухгалтерському обліку ок-
ремо відображаються товари на складі й товари в дорозі, тобто 
товари, надіслані постачальником за адресою споживача. При 
цьому право власності на ці товари вже перейшло до споживача, 
але вони ще не надійшли до його складів і не оприбутковані;

• інші товарно-матеріальні цінності, які не виробляються під-
приємством, а закуповуються ним з метою подальшого вигід-
ного перепродажу;

• дебіторська заборгованість, яка найчастіше виникає внаслідок 
взаємних розрахунків між підприємствами за надані їм послуги 
або поставлені товари і свідчить про тимчасове вилучення час-
тини оборотних засобів з обороту підприємства. У складі дебі-
торської заборгованості враховується заборгованість покупців, 
що утворилася через взаємні або односторонні розрахунки, та 
заборгованість податкових органів підприємствам при пере-
платі податків до бюджету; 

• гроші у розрахунках, що включають як реальні гроші у вигляді 
готівки у касі підприємства, так і безготівкові гроші на розра-
хунковому рахунку в банківській установі.

Оборотні фонди обслуговують сферу виробництва, а фонди обі-
гу — сферу обігу. 

За особливостями планування та принципом організації оборот-
ні засоби поділяються на нормовані та ненормовані. До нормованих 
належать усі оборотні фонди, а також готова продукція на складах 
підприємства, до ненормованих — решта.

Джерелом формування оборотних засобів підприємства є власні, 
позичені або залучені кошти. До власних джерел формування оборот-
них засобів на момент створення підприємств належать частки майна 
(матеріальні та нематеріальні активи) і кошти засновників (акціоне-
рів), спрямовані до статутного фонду. Оборотні засоби можуть попов-
нюватися за рахунок:

• збільшення акціонерного капіталу (прямих інвестицій заснов-
ників до статутного фонду);
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• чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємс-
тва;

• вільних амортизаційних коштів;
• коштів міністерств або асигнувань з бюджету.
До позичених джерел належать:
• суми короткострокових позик банку;
• кошти міністерств (асоціацій), отримані за умови їх повернення;
• надходження від продажу облігацій тощо.
Як джерело формування оборотних засобів підприємства викорис-

товують також залучені кошти: інвестиції та кошти, прирівняні до 
власних (стійкі пасиви).

Стійкі пасиви — це кошти, які юридично не належать підприєм-
ству, але постійно перебувають у господарському обігу і використо-
вуються підприємством. До стійких пасивів належать:

• мінімальна заборгованість підприємства з резерву майбутніх 
платежів, тобто витрати, що належать до витрат виробництва, 
але тимчасово не використовуються безпосередньо для вироб-
ництва продукції;

• стійка перехідна заборгованість постачальникам;
• стійка перехідна заборгованість із заробітної плати та відраху-

вань на соціальні потреби;
• залишки амортизаційних відрахувань на запаси матеріалів для 

капітального ремонту, виконаного господарським способом;
• кошти підприємства, що покриваються кредитом банку та аван-

сами замовників;
• тимчасово вільні кошти спеціальних фондів.
Структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення 

окремих елементів у загальному обсязі оборотних засобів. Структу-
ра оборотних засобів для певних галузей економіки відрізняється, 
оскільки залежить від специфіки виробництва. Наприклад, у будів-
ництві приблизно 50–60 % оборотних засобів становить незавершене 
виробництво, 25 % — виробничі запаси. На транспорті незавершеного 
виробництва немає, але близько 70 % оборотних засобів становлять 
виробничі запаси. Крім того, структура оборотних засобів залежить 
від рівня концентрації, спеціалізації, кооперування або комбінування 
виробництва, темпів прискорення науково-технічного прогресу тощо.

Нормуванням оборотних засобів називають економічно обґрун-
тований розрахунок мінімальної потреби у фінансових ресурсах, не-
обхідних підприємству для забезпечення його нормального функціо-
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нування. Основним методом нормування оборотних засобів є метод 
прямого розрахунку за кожним нормованим елементом.

Норми витрат матеріальних ресурсів — це максимально допустимі 
розрахункові величини витрат ресурсу (сировини, матеріалів, палива 
тощо), які мають бути спожиті для виробництва одиниці продукції.

Нормативи витрат — це поелементні складові норми, що виз-
начають витрати тих чи інших матеріальних ресурсів, віднесених на 
фізичну одиницю виміру (на одиницю потужності, м3, м2, погонний 
метр, тонну тощо). 

В умовах ринкових відносин важливість нормування оборотних 
засобів зростає, бо в кінцевому підсумку від цього залежить плато-
спроможність і фінансовий стан підприємства. Загальний норматив 
оборотних засобів складається з таких нормативів:

Нзаг = Нв.з + Нн.в + Нв.м.п + Нг.п, 

де Нв.з, Нн.в, Нв.м.п, Нг.п — нормативи відповідно виробничих запасів, 
незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів та готової 
продукції.

Норматив оборотних засобів у виробничих запасах розраховується 
за формулою

Нв.з
 = ДN,

де Д — денна потреба виробництва у певному виді матеріальних ре-
сурсів; N — норма запасу у днях.

Денну потребу в матеріальних ресурсах визначають шляхом ді-
лення загальнорічної потреби в них Мзаг на кількість днів у році: 

Д = Мзаг / 365.

Для визначення норми виробничого запасу в днях використову-
ють таку формулу:

N = Nпот + Nпідг + Nтр + Nстрах.

Розглянемо конкретні складові норми запасу у днях.
Поточний запас Nпот — це кількість днів, яка дорівнює інтервалу 

між двома суміжними поставками матеріального ресурсу постачаль-
ником. На практиці постачальників буває більше одного, у цьому разі 
обчислюють середньозважений інтервал поставок. Середня величина 
поточного запасу визначається як половина Nпот.
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Підготовчий запас Nпідг — це кількість днів, що витрачаються на 
підготовку матеріальних ресурсів до використання у виробничому 
процесі (комплектація, приймання, лабораторний аналіз, доставка 
матеріалів зі складу, бази тощо). 

Транспортний запас Nтр — це кількість днів, що витрачаються на 
транспортування матеріальних ресурсів до території підприємства з 
урахуванням часу на вантажно-розвантажувальні роботи. 

Страховий запас Nстрах складають на випадок зриву поставок, його 
рекомендована норма дорівнює половині поточного запасу. 

Приклад. Підприємство споживає будівельний матеріал “А”, який 
щомісяця регулярно постачається на його склади. На вантажно-
розвантажувальні роботи потрібно 2 дні і 1 день — на підготовку 
цього матеріалу до виробництва. Щоденна потреба виробництва у 
матеріалі “А” становить 500 кг. Ціна 1 кг цього матеріалу 340 грн. Ви-
значити середню величину нормативу оборотних засобів у виробни-
чих запасах матеріалу “А” в натуральному й вартісному вираженні.

Розв’язання.
1. Поточний запас: 30 днів.
2. Підготовчий запас: 1 день.
3. Страховий запас: не складається, бо поставки є регулярними.
4. Загальний запас у днях:

30 + 2 + 1 = 33 дні.

5. Норматив оборотних засобів у виробничому запасі матеріалу “А” 
в натуральному вираженні:

500 · 33 = 16500 кг.

6. Середня величина натурального нормативу:
16500 : 2 = 8250 кг.

7. Норматив оборотних засобів у виробничому запасі матеріалу в 
вартісному вираженні:

16500 · 340 = 5610 тис. грн.

8. Середня величина вартісного нормативу:
5610 : 2 = 2805 тис. грн.

Приклад. Поставки сировини на підприємство відбуваються згід-
но з даними, наведеними у таблиці. Визначити величину поточно-
го запасу (у днях) за наявності чотирьох різних постачальників.
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Постачальник Обсяг однієї

поставки, т

Інтервал між

двома поставками, 
днів

1-й 180 30

2-й 300 20

3-й 60 10

4-й 120 30

Розв’язання.
1. Загальний обсяг поставок:

180 + 300 + 60 + 120 = 660 т.

2. Середньозважений інтервал поставок:

(180 · 30 + 300 · 20 + 60 · 10 + 120 · 30) : (180 + 300 + 60 + 120) ≈ 24 дні.

3. Поточний запас: 24 дні.
Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві об-

числюється в тих галузях економіки, де період виробничого циклу 
виготовлення виробу перевищує один день (будівництво, металур-
гія, важке машинобудування, хімічна промисловість, складальне 
виробництво тощо). Норматив оборотних засобів у незавершеному 
виробництві — це кошти, яких має бути достатньо для створення пе-
рехідних запасів у цехах основного та допоміжного виробництва для 
забезпечення ритмічної роботи та рівномірного виготовлення і зда-
вання готової продукції на склади підприємства. Цей норматив об-
числюється за формулою

Нн.в = рSКн.вТц,

де р — середньодобовий випуск продукції в натуральному вираженні; 
S — виробнича собівартість одиниці продукції; Кн.в — коефіцієнт на-
ростаючих витрат; Тц — тривалість виробничого циклу виготовлення 
(у днях).

Найскладнішою частиною цього нормативу є розрахунок серед-
ньої вартості виробів у незавершеному виробництві. У загальному 
випадку на різних виробництвах упродовж виробничого циклу виго-
товлення витрати, пов’язані з виробництвом продукції, наростають 
по-різному. Для навчальних цілей можна використовувати в розра-
хунках одну з двох формул: 

К ПВн.в = + −1 ПВ
2

, або Кн.в = +
+

a b
a b

0 5,
,
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де ПВ — питома вага початкових одноразових витрат на виробництво 
у собівартості продукції; a — одноразові витрати на початку виробни-
чого циклу; b — решта витрат до завершення виробництва (створення 
готової продукції).

Приклад. На безперервно діючому підприємстві виробнича собі-
вартість одного виробу становить 350 грн. Початкові одноразові 
витрати матеріалів на виробництво одного виробу дорівнюють 
70 грн. Тривалість виробничого циклу — 10 днів. За рік випуска-
ється 10000 таких виробів. Визначити норматив обігових коштів у 
незавершеному виробництві.

Розв’язання.
1. Питома вага одноразових витрат у собівартості продукції: 

ПВ = 70 : 350 = 0,2.

2. Коефіцієнт наростаючих витрат:

Кн.в = 0,2 + (1 – 0,2) : 2 = 0,6.

3. Щодобовий випуск продукції:

р = 10000 : 365 = 27,4 шт.

4. Норматив обігових коштів:

Нн.в = 27,4 · 350 · 0,6 · 10 = 57540 грн.

Нормування оборотних засобів у витратах майбутніх періодів. 
Цей норматив встановлюється у грошовому вираженні як залишок 
не списаних на собівартість витрат на кінець року:

Нв.м.п = Впоч + Впл — Вс/сть,

де Впоч — витрати майбутніх періодів на початок року; Впл — витра-
ти майбутніх періодів, які плануються в цьому році; Вс/сть — витрати 
майбутніх періодів, які підлягають перенесенню на собівартість у цьо-
му році.

Нормування оборотних засобів у запасах готової продукції. Запаси 
готової продукції на складах підприємства повинні створюватися у 
такій кількості, щоб була можливість забезпечити її своєчасне відван-
таження для реалізації споживачам партіями, комплектно і в повно-
му асортименті. Для кожного виду готової продукції визначаються 
норми запасу в днях, виходячи з часу, потрібного на таке:
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• комплектування і накопичення продукції до розміру партії;
• підготовку продукції до відвантаження;
• транспортування продукції за межі підприємства;
• підготовку і відправлення платіжних документів.
Після визначення нормативів у днях для кожного виду готової 

продукції розраховується середньозважений норматив N у днях зага-
лом по підприємству. У цьому разі норматив оборотних засобів у запа-
сах готової продукції можна визначити за формулою

Нг.п = qN,

де q — собівартість одноденного обсягу випуску готової продукції. 
Для планування та аналізу витрат матеріальних ресурсів на під-

приємствах використовують такі показники: коефіцієнт використання 
матеріалу, коефіцієнт розкрою, коефіцієнт виходу продукту з одиниці 
переробленої сировини, матеріаломісткість і матеріаловіддача, електро-
місткість, енергомісткість, розмір відходів тощо. Наведемо деякі з них.

Коефіцієнт використання матеріалу характеризує ступінь вико-
ристання сировини і матеріалів і визначається, як відношення його 
корисної витрати до нормативу витрат, встановленого для цього виду 
матеріалу.

Коефіцієнт виходу готової продукції визначається, як відношення 
ваги готового виробу Ргот.в. до ваги сировини (матеріалу), з якого цей 
виріб вироблявся Рсиров: 

К гот.в

ов.
вих

сир

=
P

P
.

Матеріаломісткість визначається за формулою

М
К

м
м.= р

V
,

де Км.р — кількість витрачених матеріальних ресурсів; V — випуск 
товарної продукції на підприємстві (в натуральному або вартісному 
вираженні).

Матеріаловіддача є оберненим до матеріаломісткості показником.
Розмір відходів — це коефіцієнт, що показує відношення величини 

відходів до величини загальних витрат матеріалу.

Приклад. Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і 
виявити резерви зростання випуску продукції за рахунок раціо-
нальнішого використання сировини. Фактична вага сировини, що 
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надійшла у виробництво, 320 т. Вага готової продукції 120 т. Ко-
ефіцієнт виходу готової продукції у базовому році становив 0,36. 

Розв’язання.
1. Коефіцієнт виходу готової продукції:

120 : 320 = 0,375.

2. Зміна цього показника порівняно з базовим роком:

0,375 – 0,36 = 0,015.

3. Резерв зростання випуску продукції з цієї сировини:

0,015 · 320 = 4,8 т.

Приклад. Чиста вага одного виробу, що його випускає підприємс-
тво, становить 42 кг, річна виробнича програма випуску таких ви-
робів — 10000 одиниць. За рахунок впровадження нової технології 
існуючий коефіцієнт використання матеріалу 0,78 підприємство 
планує підвищити до 0,85. Ринкова ціна 1 т цього матеріалу стано-
вить 6 тис. грн. Визначити діючу та планову норми витрат матеріа-
лу, а також річну економію від поліпшення використання цього 
матеріалу в натуральному та вартісному вираженні.

Розв’язання.
1. Існуюча норма витрат матеріалу:

42 : 0,78 = 53,8 кг.

2. Планова норма витрат матеріалу:

42 : 0,85 = 49,4 кг.

3. Існуючі витрати матеріалу на виконання виробничої програми: 

53,8 · 10000 = 538000 кг.

4. Планові витрати матеріалу на виконання виробничої програми: 

49,4 · 10000 = 494000 кг.

5. Річна економія витрат матеріалу в натуральному вираженні: 

538 — 494 = 44 т. 

6. Річна економія витрат матеріалу в вартісному вираженні: 

44 · 6 = 264 тис. грн.
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Приклад. Чиста вага сталевої деталі — 72 кг, норма витрат сталі 
на одну деталь — 80 кг. За рік металообробний цех підприємства 
випускає 6000 таких деталей. 1 т сталі коштує 2500 грн. Стале-
вий матеріал для виробництва постачається один раз на квартал. 
Транспортний запас становить 2 дні. Визначити середню за квар-
тал величину виробничого запасу в натуральному та вартісному 
вираженні, а також коефіцієнт використання сталі в цеху.

Розв’язання.
1. Середня величина виробничого запасу:

(90 + 2) : 2 = 46 днів.

2. Щоденна планова потреба цеху у сталі:

80 · 6000 : 365 = 1315 кг.

3. Запас у натуральному вираженні:

1315 · 46 ≈ 60,5 т.

4. Запас у вартісному вираженні:

60,5 · 2,5 = 151,25 тис. грн.

5. Коефіцієнт використання сталі в цеху:

72 : 80 = 0,9.

До показників використання обігових коштів на підприємстві на-
лежать такі: коефіцієнт оборотності обігових коштів, фондомісткість, 
тривалість обороту обігових коштів, коефіцієнт збереження і рента-
бельність обігових коштів.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів визначає кількість обо-
ротів, які можуть здійснити обігові кошти за певний розрахунковий 
період часу (найчастіше — рік), і показує, скільки виробленої продук-
ції припадає на 1 грн обігових коштів. Він обчислюється за формулою 

Коб
о.к.серС

= Q
,

де Q — обсяг виробленої продукції за рік; Cо.к.сер — середньорічна 
сума обігових коштів.

Фондомісткість (коефіцієнт завантаження) показує, яка сума 
обігових коштів припадає на 1 грн вартості вироблюваної продукції: 
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Ф
С к

м.о.з
о. .сер=
Q

,

Тривалість (період) обороту обігових коштів показує, скільки днів 
триває їх один оборот: 

Т
Т

ок
рiк

обК
= ,

де Трік — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.
У практиці проведення розрахунків оборотності для спрощення 

вважатимемо, що тривалість будь-якого місяця дорівнює 30 днів, 
будь-якого кварталу — 90 днів, а року — 360 днів.

Коефіцієнт збереження обігових коштів: 

Кзб
о.к.сер

о.к

С

Н
= ,

де Но.к. — загальний норматив обігових коштів.
Рентабельність оборотних засобів характеризує ефективність їх 

використання, тобто розмір прибутку, що припадає на 1 грн обігових 
коштів, і обчислюється як відношення величини прибутку підпри-
ємства П до його середньої суми оборотних засобів Со.к.сер, визначених 
за певний період часу: 

Rо.з
о.к.сер

П
С

= ⋅100 %.

Середньомісячний залишок обігових коштів обчислюється за фор-
мулою

Со.к.зал.міс поч кін
о.к.зал.міс

С С
С = ,

2
+

де Споч, Скін — залишок обігових коштів відповідно на початок і кі-
нець місяця.

Середньорічний залишок обігових коштів обчислюється за формулою

Со.к.зал.річ 
1 2 12

о.з.зал річ

…С С С
С = ,

12
+ + +

де С1, С2, .., С12 — відповідно середньомісячні залишки обігових коштів.
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Прискорення оборотності обігових коштів сприяє збільшенню 
обсягу вироблюваної продукції і дає можливість вивільнити частину 
обігових коштів та за їх рахунок створити додаткові резерви для роз-
ширення виробництва. Порівнюючи показники оборотності обігових 
коштів за два суміжні періоди (наприклад, роки), можна визначити їх 
зміну, спричинену прискоренням або уповільненням їх обігу. 

Суть економічного методу встановлення потреби в обігових кош-
тах полягає у тому, що залежно від зростання обсягів виробництва 
коригується сукупна потреба в них з урахуванням очікуваного при-
скорення оборотності обігових коштів.

Абсолютне вивільнення обігових коштів виникає, коли фактична 
потреба в них є меншою за планову і визначається як різниця між 
плановою потребою на даний період часу Со.к.план і фактичною сумою 
середніх залишків нормованих обігових коштів Со.к.сер:

ΔСо.к.сер = Со.к.план – Со.к.сер.

Суму умовно вивільнених (або додатково залучених) оборотних 
засобів за рік за умови прискорення їх оборотності можна обчислити 
за формулою

± = ⋅ −( )ΔС
Q
360

Т То.к
звiт

звiт баз ,

де Qзвіт — обсяг продукції, виробленої за рік; Тзвіт, Тбаз — тривалість 
обороту обігових коштів відповідно у звітному та базовому роках.

Знак “–” у цій формулі свідчить саме про вивільнення оборотних 
засобів, а знак “+” — про їх додаткове залучення.

Оборотність обігових коштів безпосередньо впливає на кінцеві 
результати роботи підприємства. Так, сума приросту прибутків (збит-
ків), одержана за рахунок прискорення оборотності обігових коштів, 
може бути розрахована за формулою

± = ⋅ −ΔП П
К
К

Пбаз
баз

баз
звіт

,

де Пбаз — прибуток від реалізації продукції у базовому році; Кбаз, 
Кзвіт — коефіцієнти оборотності обігових коштів відповідно у базово-
му і звітному роках.
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Зміну рівня рентабельності виробництва залежно від зміни норма-
тиву обігових коштів за звітний рік можна визначити за формулою

± = ⋅ −Δ
Δ

R R
П

С +С Со.ф. о.к. н.о.к±
100 ,

де П — прибуток; Со.ф. — середньорічна вартість основних фондів під-
приємства; Со.к. — середньорічні залишки обігових коштів; ΔСн.о.к. — 
зміна нормативу обігових коштів протягом звітного року; Rзв — за-
гальна рентабельність виробництва.

Приклад. Протягом звітного року підприємство виробило і реа-
лізувало товарної продукції на суму 900 тис. грн, середньорічний 
залишок обігових коштів становив 180 тис. грн. У плановому році 
обсяг реалізованої продукції має збільшитися на 6,5 %. Окрім того, 
розроблено економіко-організаційні заходи щодо підвищення 
ефективності виробництва, які дадуть змогу скоротити тривалість 
обороту обігових коштів на 8 днів. Розрахувати:
1) показники оборотності обігових коштів у звітному і плановому 

роках;
2) рентабельність обігових коштів у звітному та плановому роках, 

якщо рентабельність продукції у звітному році становила 20 %, 
а у плановому становитиме 25 %.

Розв’язання.
1. Коефіцієнт оборотності у звітному році:

900 : 180 = 5 об.

2. Тривалість обороту в звітному році:

360 : 5 = 72 дні.

3. Обсяг товарної продукції у плановому році:

900 · 1,065 = 958,5 тис. грн.

4. Тривалість обороту в плановому році:

72 – 8 = 64 дні.

5. Коефіцієнт оборотності в плановому році:

360 : 64 = 5,6 об.
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6. Середньорічний залишок обігових коштів у плановому році: 

958,5 : 5,6 = 171,2 тис. грн.

7. Абсолютне вивільнення обігових коштів:

171,2 – 180 = – 8,8 тис. грн. 

8. Умовне вивільнення обігових коштів: 

958,5 · (64 – 72) : 360 = – 21,3 тис. грн. 

9. Прибуток звітного року: 

R
Q

= ⋅П
100 %,  П = 20 · 900 : 100 = 180 тис. грн. 

10. Прибуток у плановому році:

П = 25 · 958,5 : 100 = 239,6 тис. грн.

11. Рентабельність обігових коштів у звітному році: 

Rо.з.зв
зв

зв

= ⋅ =
П
С

100%  180 : 180 · 100 = 100 %. 

12. Рентабельність обігових коштів у плановому році: 

Rо.з.пл
пл

пл

П
С

= ⋅ =100%  239,6 : 171,2 · 100 = 140 %. 

Різновидом економічного методу розрахунку сукупної потреби у 
власних обігових коштах є контрольний метод. Обігові кошти при цьо-
му поділяються на дві групи залежно від особливостей виробництва. 
До однієї групи (за виробничою потребою) належать кошти, авансо-
вані у сировину, матеріали, куповані напівфабрикати, допоміжні ма-
теріали, паливо, тару, незавершене виробництво, готову продукцію. 
До другої групи (за невиробничою потребою) — запасні частини для 
ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети, витрати майбут-
ніх періодів.

Потребу в обігових коштах першої групи, розмір якої залежить 
від обсягу виробництва, обчислюють з урахуванням темпів зрос-
тання виробничої програми. Потребу в оборотних засобах другої 
групи, розмір якої не залежить від обсягу виробництва, розрахову-
ють шляхом її збільшення на 50 % від зростання виробничої про-
грами.
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Раціональне та економне використання матеріальних і паливо-
енергетичних ресурсів та інших оборотних засобів має велике еконо-
мічне й соціальне значення для кожного підприємства, бо дає змогу:

• суттєво знизити витрати на виробництво і збут продукції;
• за рахунок зниження собівартості продукції отримати більший 

прибуток;
• підвищити конкурентоспроможність вироблюваної продукції;
• поліпшити загальне фінансове становище підприємства.
Швидкість оборотності обігових коштів безпосередньо впливає 

на кінцеві результати роботи підприємства, зокрема на зростання об-
сягів реалізованої продукції, приріст прибутку, рівень рентабельності. 
Тому ефективне використання обігових коштів є важливим завдан-
ням кожного підприємства і повинно забезпечуватися прискоренням 
їх оборотності на всіх стадіях кругообігу:

• на заготівельній стадії — раціональне використання матеріаль-
них ресурсів, зокрема комплексне використання сировини та 
впровадження безвідхідних технологій, використання відходів 
виробництва для випуску побічної продукції, широке застосу-
вання штучних і синтетичних матеріалів, якісніша підготовка 
сировини й матеріалів до виробництва, вдосконалення норму-
вання, ліквідація наднормативних запасів, оптимальний вибір 
постачальника тощо;

• на виробничій стадії — скорочення тривалості виробничого 
циклу, впровадження прогресивної техніки і технології, розви-
ток стандартизації та уніфікації, вдосконалення системи еконо-
мічного стимулювання;

• на стадії реалізації — раціональна організація збуту готової 
продукції, прискорення супровідного документообігу, дотри-
мання платіжної дисципліни, моніторинг дебіторської заборго-
ваності, активізація продажу через рекламні заходи тощо.

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Яка рольоборотних засобів у виробничому процесі?
 2. Які стадії кругообігу проходить оборотний капітал?
 3. З чим пов’язаний поділ оборотних засобів на оборотні фонди й 

фонди обігу?
 4. Яка роль виробничих запасів у виробничому процесі?
 5. Що означає незавершене виробництво?
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 6. За яким показником можна з’ясувати наявність чи відсутність 
стадії незавершеного виробництва на підприємстві?

 7. Що таке виробничий цикл?
 8. Яка особливість витрат майбутніх періодів?
 9. Що таке стійкі пасиви?
 10. Яка мета процесу нормування оборотних засобів?
 11. Які елементи оборотних засобів є нормованими?
 12. На який випадок складається страховий запас при нормуванні 

оборотних засобів у виробничих запасах?
 13. Що означає коефіцієнт оборотності?
 14. Перелічіть показники використання оборотних засобів.
 15. Перелічіть шляхи прискорення оборотності оборотних засобів 

на різних стадіях кругообігу.

ТеСТи

1. До оборотних фондів підприємства належать:
а) паливо;
б) малоцінний інвентар;
в) готова продукція, яка відвантажена споживачеві;
г) витрати на освоєння нової техніки.

2. Покупні напівфабрикати належать до:
а) незавершеного виробництва;
б) виробничих запасів;
в) готової продукції;
г) витрат майбутніх періодів.

3. Відповідно до ролі у виробництві оборотні фонди підприємства 
складаються з:

а) незавершеного виробництва;
б) виробничих запасів;
в) готової продукції;
г) витрат майбутніх періодів;
д) коштів у розрахунках.

4. За принципом організації виокремлюють обігові кошти:
а) власні, позичені та залучені;
б) стійкі пасиви та активи;
в) нормовані та ненормовані;
г) такі, що обслуговують сферу виробництва та сферу обігу.
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5. Зазначте помилкові твердження:
а)  норма витрат — це максимальна величина витрат матеріаль-

них ресурсів;
б)  структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення 

між їх окремими елементами;
в)  стійкі пасиви належать до залучених джерел формування 

оборотних засобів;
г)  за функціональним призначенням оборотні засоби підпри-

ємства поділяються на оборотні фонди і фонди обігу.
6. Норматив оборотних засобів, який визначається шляхом мно-

ження середньодобового споживання матеріалів у вартісному вира-
женні на норму їх запасу в днях, називається нормативом оборотних 
засобів у:

а) залишках готової продукції на складі;
б) незавершеному виробництві;
в) витратах майбутніх періодів;
г) виробничих запасах.

7. Зазначте, яким запасом називається резерв часу, що визначаєть-
ся при нормуванні оборотних засобів у виробничих запасах і дорівнює 
половині інтервалу між двома суміжними поставками матеріального 
ресурсу:

а) підготовчим;
б) поточним;
в) транспортним;
г) гарантійним.

8. До фондів обігу на підприємстві належать:
а) запаси деревини на складі;
б) готова продукція на складі;
в) витрати на оренду приміщення цеху;
г) товари відвантажені, але не оплачені споживачем.

9. До нормованих оборотних засобів на підприємстві належать:
а) мастильні матеріали;
б) запасні частини до устаткування;
в) готівка в касі підприємства;
г) товарно-матеріальні цінності на складі.

10. Величина нормативу оборотних засобів у незавершеному вироб-
ництві залежить від:

а) величини поточного запасу матеріальних ресурсів на складі;
б) собівартості продукції;
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в) тривалості виробничого циклу;
г) методу організації виробництва.

11. Показник, що визначає кількість оборотів, які здійснюють за 
певний період часу оборотні засоби, називається:

а) періодом обороту;
б) коефіцієнтом збереження; 
в) коефіцієнтом використання матеріального ресурсу;
г) коефіцієнтом оборотності.

12. Вартість оборотних засобів, віднесена до 1 грн вартості вироб-
леної продукції, — це показник:

а) матеріаловіддачі;
б) фондомісткості;
в) рентабельності;
г) матеріаломісткості.

13. Якщо обсяг реалізованої продукції і суму обігових коштів одно-
часно збільшити на 20 %, то показник тривалості обороту оборотних 
засобів:

а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться;
г) набуде від’ємного значення.

14. Зазначте неправильні твердження:
а)  кошти у незавершених розрахунках належать до незаверше-

ного виробництва;
б)  незавершене виробництво і виробничі запаси є обов’язковими 

складовими оборотних засобів виробничого підприємства;
в)  нормування оборотних засобів — це економічно обґрунтова-

ний розрахунок мінімальної потреби підприємства у фінан-
сових ресурсах;

г)  структура оборотних засобів залежить від специфіки вироб-
ництва.

15. Вивільнення обігових коштів на підприємстві можливе за ра-
хунок:

а) зменшення цін на основні матеріали;
б) збільшення норм використання матеріалів у виробництві;
в) зниження собівартості вироблюваної продукції;
г) зменшення вартості основних фондів;
д) застосування прискореної амортизації.
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16. Зазначте неправильні твердження:
а)  коефіцієнт збереження оборотних засобів характеризує суму 

умовно вивільнених обігових коштів підприємства;
б)  норматив обігових коштів у витратах майбутніх періодів ви-

значається у гривнях;
в)  норматив обігових коштів у незавершеному виробництві об-

числюється у тоннах;
г)  оборотні засоби підприємства у вигляді готової продукції не 

нормуються.
17. Якщо залишки оборотних засобів підприємства збільшити на 

10 %, а обсяг реалізованої продукції залишити без змін, то коефіцієнт 
оборотності оборотних засобів:

а) зменшиться;
б) збільшиться;
в) не зміниться.

	 2.4.	 нематеріальні	ресурси	і	активи

Сутність нематеріальних ресурсів, їх склад. Характеристика об’єктів 
промислової та інтелектуальної власності, інших нематеріальних ре-
сурсів.
Нематеріальні активи, їх елементний склад. Поняття про патент, лі-
цензію. Авторське право та суміжні з ним права. Методи оцінювання 
вартості нематеріальних активів. Встановлення строків їх зношення, 
процедура списання нематеріальних активів. 
Законодавство України про захист інтелектуальної власності від не-
санкціонованого використання.

Нематеріальні ресурси — це складова потенціалу підприємства, 
яка здатна забезпечувати економічну користь протягом досить трива-
лого періоду і для якої характерні відсутність матеріальної основи та 
невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання. 
Структура нематеріальних ресурсів наведена на рис. 6.

Поняття нематеріальних ресурсів ототожнюється з поняттям 
об’єктів інтелектуальної власності, які включають:

• об’єкти промислової власності;
• об’єкти інтелектуальної власності, що охороняються ав-

торським правом та суміжними з ним правами;
• інші нематеріальні ресурси.
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Об’єкти промислової 
власності

Об’єкти інтелектуальної 
власності, що 

охороняються авторським 

правом та суміжними 
з ним правами

Інші нематеріальні 
ресурси

Винаходи
Промислові зразки
Товарні знаки і знаки 
обслуговування
Корисні моделі

Програмне забезпечення 
ЕОМ
Банки і бази даних
Банки і бази знань
Твори у сфері науки, 
літератури, мистецтва

Ноу-хау
Раціоналізаторські 
пропозиції
Зазначення місця 
походження товару
Гудвіл

Рис. 6

Серед об’єктів промислової власності важливу роль відіграють 
винаходи. Винахід — це результат творчої діяльності людини в будь-
якій технології. Він вирізняється істотною новизною і дає позитивний 
ефект при його застосуванні. Об’єктом винаходу може бути конкрет-
ний продукт або конкретний спосіб. Виокремлюють кілька основних 
видів продуктів, які можуть стати об’єктами винаходу:

• пристрій — машина, механізм, прилад тощо, які характеризу-
ються наявністю нових рішень у параметрах, матеріалах, з яких 
вони виробляються;

• речовина — хімічні сполуки, їх композиції (розчини, сплави 
тощо) та продукти ядерного перетворення;

• штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин — спад-
ково однорідні культури бактерій, мікроскопічні гриби, дріжджі, 
мікроорганізми, віруси тощо.

До способів як об’єктів винаходу належать процеси виконання дій 
над матеріальними об’єктами.

З наведеного визначення винаходу можна зробити висновок, що 
не визнаються винаходами відкриття, наукові теорії, математичні 
методи, методи організації та управління господарством, плани, пра-
вила, програми для ЕОМ, топології інтегральних мікросхем, сорти 
рослин і породи тварин тощо. 

Нематеріальні ресурси
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Промисловим зразком називається нове, придатне до виготов-
лення промисловим способом художнє вирішення виробу, в якому 
досягається єдність технічних та естетичних властивостей, тобто це 
результат творчої діяльності людини в сфері художнього конструю-
вання. Об’єктом такої діяльності може бути форма, малюнок, кольо-
ри або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового 
виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних 
потреб споживачів. Промисловий зразок може бути об’ємним (у ви-
гляді моделі), плоским (у вигляді малюнка) або комбінованим.

Товарними знаками і знаками обслуговування (знаки для то-
варів і послуг) вважаються оригінальні позначення, за допомогою 
яких товари і послуги одного виробника відрізняють від аналогічних 
товарів (послуг) іншого. Товарний знак розміщують на самому то-
варі або його упаковці, у рекламі, друкованих виданнях, на офіційних 
бланках підприємства тощо. Основними вимогами до знаків для то-
варів і послуг є такі:

• новизна;
• оригінальність;
• охоронопридатність (можливість їх офіційної реєстрації).
Корисні моделі — це нові за виглядом, формою, розміщенням 

частин або будовою моделі. Корисні моделі відрізняються від інших 
об’єктів промислової власності тим, що предметом технічного вирі-
шення тут є тільки конструкція виробу, його форма. За законами Ук-
раїни корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо 
вона є новою і промислово придатною (відтворюється промисловим 
способом). 

Програмне забезпечення електроннообчислювальної маши
ни (ЕОМ) охоплює операційні системи і прикладні програми. Роз-
ширення сфери використання засобів обчислювальної техніки, не-
обхідність розв’язання дедалі складніших задач зумовлює постійне 
зростання кількості програмних продуктів і витрат на їх створення. 
Вартість програмного забезпечення порівняно з вартістю технічних 
засобів ЕОМ невпинно зростає і поступово стає важливим об’єктом 
комерційних відносин.

Банк даних характеризується певною сукупністю програмних, 
організаційних і технічних засобів, призначених для централізовано-
го накопичення та колективного використання інформації, що скон-
центрована на електронному носії.
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Базою даних називається іменована сукупність інформаційних 
одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об’єктів та 
їх взаємовідношення.

База знань — сукупність систематизованих основних відомостей, 
що належать до певної галузі знань і зберігаються в пам’яті ЕОМ. 

Твори в сфері науки, літератури й мистецтва можуть бути як 
оприлюднені, так і не оприлюднені. Вони існують у таких формах:

• письмовій (рукопис, машинопис, нотний запис тощо);
• усній (оприлюднені виступи, лекції, промови, проповіді тощо);
• образотворчій (ілюстрації, картини, схеми, кіно-, відео-, фото-

кадри тощо);
• об’ємно-просторовій (скульптури, моделі, архітектурні форми 

тощо).
Ноухау — це знання або досвід технічного, управлінського, ко-

мерційного, фінансового або іншого характеру, що може бути прак-
тично використаний у наукових дослідженнях, при виробництві та 
реалізації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні пе-
реваги їх власникові. 

Раціоналізаторська пропозиція — це технічне рішення, яке є но-
вим і корисним для підприємства, до якого воно подане. Вона може 
стосуватися вдосконалення використовуваної техніки, вироблюваної 
продукції, способів контролю, спостереження, техніки безпеки. Це 
може бути пропозиція, що сприяє підвищенню продуктивності праці, 
ефективному використанню енергії тощо. За своєю сутністю раціо-
налізаторські пропозиції відрізняються від винаходів мірою новизни. 
Раціоналізаторська пропозиція має так звану місцеву новизну, тобто 
є новою для техніки і технології, які використовуються на певному 
підприємстві.

Зазначення місця походження товару як об’єкт промислової 
власності може бути двох видів: просте і кваліфіковане. Просте за-
значення походження товару — це будь-яке словесне або графічне по-
значення, яке вказує на географічне місце походження товару (країну, 
регіон, населений пункт, місцевість). Поняття “кваліфіковане зазна-
чення місця походження товару” містить такі терміни:

• назва місця походження товару;
• географічне зазначення місця походження товару.
Просте зазначення місця походження товару дає лише загальне 

уявлення про справжнє місце походження товару. Кваліфіковане 
зазначення місця походження товару виокремлює з-поміж великої 
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кількості товарів такі, що мають особливі властивості або особливі 
якості, зумовлені географічною специфікою місця його виробництва, 
тобто воно вказує на залежність властивостей товару від місця його 
походження. Насамперед цей вид нематеріальних ресурсів стосуєть-
ся виробництва продукції у харчовій промисловості.

Гудвіл — капітал підприємства, здатний приносити користь за-
вдяки підвищенню його конкурентоспроможності через використан-
ня іміджу, досвіду, ділових зв’язків, престижу товарних знаків, сталої 
клієнтури, прихильності споживачів. Згідно з Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 19, гудвіл визначається як “…пере-
вищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій 
вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату 
придбання”.

Нематеріальні активи — це права на використання об’єктів про-
мислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права 
(їх вартісна оцінка) Бухгалтерський облік нематеріальних активів ве-
деться щодо кожного об’єкта за такими групами:

• права користування природними ресурсами — надрами, іншими 
ресурсами природного середовища, геологічною та іншою ін-
формацією про природне середовище тощо;

• права користування майном — земельною ділянкою, будівлею, 
а також права на оренду приміщень тощо;

• права на знаки для товарів і послуг — товарні знаки, торгові 
марки, фірмові назви;

• права на об’єкти промислової власності — винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-
хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо;

• авторське право та суміжні з ним права — право на літературні 
та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо;

• гудвіл;
• інші нематеріальні активи — право на здійснення діяльності, 

використання економічних та інших привілеїв тощо.
Оскільки нематеріальні ресурси є спільним благом і ними може 

користуватися не тільки їх власник, а й решта суб’єктів господарю-
вання, то виникає небезпека імітації, копіювання та використання 
результатів знань безоплатно. Постає проблема захисту прав влас-
ності автора (власника). Юридичний захист об’єктів інтелектуальної 
власності полягає у забороні використання нематеріальних активів 
без дозволу їх власника, а також у забороні їх підробки. Форми пра-
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вового захисту різняться між собою залежно від типу нематеріальних 
активів. 

Право власності на винаходи, корисні моделі та промислові зраз-
ки засвідчується патентами. Патентом називається документ, що 
видається державою фізичній або юридичній особі з наданням їй 
виключного права на використання зазначеного в патенті об’єкта 
промислової власності. Таким чином, власник патенту має моно-
полію на промислове використання зазначеного нематеріального 
ресурсу. У разі порушення прав патентовласника він може через суд 
компенсувати свої збитки. Виключне право, яке випливає з патенту, 
існує лише на території тієї країни, що видала патент, і не виходить 
за її межі.

Об’єкти інтелектуальної власності охороняються авторським пра-
вом. Авторське право являє собою систему правових норм, що ви-
значають виключне право авторів наукових, літературних і художніх 
творів на використання плодів своєї праці. Реалізувати право влас-
ності на ці нематеріальні ресурси може їх власник або довірена особа. 
Виникнення і здійснення авторського права не потребує виконання 
якихось формальностей. Для повідомлення про свої права викорис-
товують позначку ©. Наприклад, видавництво МАУП у 2007 р. видає 
підручник і повідомляє про право власності на нього у такий спосіб: 
© МАУП, 2007. 

Правова охорона знаків для товарів і послуг, зазначення місця по-
ходження товару здійснюється на підставі їх державної реєстрації. На 
перелічені зареєстровані нематеріальні ресурси видається свідоцтво, 
яке засвідчує пріоритет власника. Правова охорона зазначення місця 
походження товару має певні особливості, які полягають у її колек-
тивному характері. Це означає, що власник свідоцтва на зазначення 
місця походження товару не має виключного права на його вико-
ристання і не може давати дозволу іншим особам на його використан-
ня. Такий дозвіл будь-якій іншій особі, яка господарює на тій самій 
території і виробляє аналогічні товари, надає патентне відомство. 

Передача права використання нематеріального активу здійсню-
ється у формі ліцензійної угоди. Ліцензією називається дозвіл на 
використання нематеріального ресурсу протягом певного строку за 
обумовлену винагороду. Ліцензійна угода — це договір, згідно з яким 
власник (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату)ліцензію на 
використання в певних межах своїх прав на патент або авторське 
право.
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Ліцензії за підставою для дозволу на використання поділяються 
на такі:

• добровільні;
• примусові.
Ліцензії за обсягом прав на використання поділяються на такі:
• звичайні (залишають ліцензіарові право особистої експлуатації 

технічного рішення і можливість укладати аналогічні угоди з 
іншими ліцензіатами);

• виключні (ліцензіатові передаються права виключного користу-
вання об’єктом ліцензії, але за ліцензіаром зберігається право 
користування технічним рішенням);

• повні (ліцензія передбачає перехід до ліцензіата всіх прав, які 
випливають з патенту, при цьому сам ліцензіар позбавляється 
права користування об’єктом ліцензії протягом зазначеного в 
договорі періоду).

За характером об’єкта, який передається за ліцензійною угодою, 
ліцензії бувають патентними і безпатентними. 

За використання об’єкта ліцензійної угоди ліцензіат сплачує лі-
цензіарові певну винагороду. Використовують кілька видів розрахун-
ків за ліцензії, найпоширенішими серед інших є періодичні відраху-
вання (роялті) або одноразова винагорода (пашуальна виплата).

Нематеріальні ресурси можуть бути створені або придбані під-
приємством. У будь-якому разі вони мають свою вартість. Специфі-
ка нематеріальних активів зумовлює особливості їх оцінки та обліку. 
Складність вартісної оцінки нематеріальних активів пов’язана з та-
ким:

• різноманітністю об’єктів інтелектуальної власності, кожний з 
яких за законом має бути оригінальним;

• різними способами їх появи на підприємстві;
• різними формами їх практичного використання на підприєм-

стві;
• імовірнісним характером отриманих результатів їх вартісної 

оцінки.
У міжнародній практиці існує кілька вартісних оцінок нема-

теріальних активів: початкова, справедлива, оціночна, залишкова.
Початкова вартість придбаного нематеріального активу скла-

дається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають 
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його 
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придбанням і доведенням до стану, в якому він стає придатним для 
використання за призначенням.

Початкова вартість нематеріального активу, придбаного в резуль-
таті обміну на подібний об’єкт, встановлюється на рівні залишкової 
вартості переданого підприємству нематеріального активу. 

У разі перевищення залишкової вартості переданого підприємству 
активу над справедливою вартістю в результаті обміну нематеріаль-
ного активу початковою вартістю вважається його справедлива вар-
тість, тобто поточна ринкова вартість.

Оціночна вартість нематеріальних активів — це така вартість, яку 
підприємство сплатило б за актив у разі операції обміну між обізна-
ними, зацікавленими і незалежними сторонами.

Активи, отримані підприємством безоплатно або внаслідок 
об’єднання підприємств, оцінюються за справедливою вартістю, яка 
стає їх початковою вартістю.

Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок 
купівлі-продажу, підлягає переоцінці. Переоцінка здійснюється за 
тими самими принципами, що використовуються і для необоротних 
активів. Особливістю є лише те, що після переоцінки об’єктів групи 
нематеріальних активів підприємство надалі зобов’язане щороку їх 
переоцінювати. Власні нематеріальні активи оцінюють найчастіше за 
собівартістю, а куплені — за їх покупною вартістю. 

На нематеріальні активи нараховується амортизація протягом 
строку їх корисного використання, який встановлюється підприємс-
твом при визнанні цього об’єкта активом. При визначенні терміну 
корисного використання об’єкта нематеріальних активів слід врахо-
вувати таке:

• терміни корисного використання подібних активів;
• очікуване моральне зношення;
• правові або інші обмеження щодо термінів його використання, 

інші чинники.
Метод амортизації нематеріального активу підприємство вибирає 

самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. 
Розрахунки амортизації для нематеріальних активів здійснюються 
методами, аналогічними тим, що застосовуються до основних фондів 
підприємства. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, лікві-
даційну вартість нематеріальних активів найчастіше прирівнюють до 
нуля. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за 
місяцем взяття його на баланс. Нематеріальний актив списується з 
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балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної пе-
редачі чи неможливості отримувати підприємством надалі економіч-
них вигод від його використання. Списання нематеріальних активів 
оформлюється актом на списання. Фінансовий результат від вибуття 
об’єктів нематеріальних активів визначається як різниця між дохо-
дом від вибуття та їх залишковою вартістю.

Невіддільною складовою соціально-економічного прогресу будь-
якої країни є наявність сучасної, міжнародно визнаної системи охоро-
ни об’єктів інтелектуальної власності. Україна — держава із значним 
науково-технічним та інтелектуальним потенціалом — створює саме 
таку систему. З цією метою постійно вдосконалюється і поповнюєть-
ся новими документами нормативно-правова база у сфері інтелек-
туальної власності. Потрібно прагнути до створення таких правових 
механізмів, які дали б змогу максимально захистити національного 
виробника та іноземного інвестора від правопорушень і зловживань 
у цій сфері. 

Принциповим моментом у розбудові законодавства про інтелекту-
альну власність стало прийняття у 1996 р. Конституції України, в якій 
проголошується: “Кожен має право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої 
діяльності”. Прийняття Верховною Радою України нового Цивільно-
го кодексу України, який називають другою конституцією, — явище 
надзвичайно великої ваги в житті українського суспільства. Цей ко-
декс значною мірою відображає сучасні реалії ринкових відносин і 
має активно сприяти їх успішному розвитку.

Однією зі складових цього кодексу є книга четверта “Право інте-
лектуальної власності”, яка включає такі блоки:

• “Загальні положення про право інтелектуальної власності”;
• “Авторське право і суміжні з ним права”;
• “Патентне право”;
• “Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного оборо-

ту товарів і послуг”.
Таким чином, вперше в історії України прийнято такий цивільний 

кодифікаційний акт щодо права інтелектуальної власності, яким не 
лише підбито підсумки розвитку її правової охорони, а й визначено 
цілі на найближчу перспективу. 

Світовий досвід говорить, що інтелектуальна діяльність та інте-
лектуальна власність на сучасному етапі життя стають визначальною 
рушійною силою економічного і культурного розвитку суспільства. 
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На відміну від природних ресурсів — землі, газу, нафти, вугілля тощо, 
запаси яких обмежені, інтелектуальна власність є невичерпним ре-
сурсом, тому в ній вбачають основний перспективний потенціал роз-
витку будь-якої нації та країни світу. 

Міжнародні конвенції та договори, до яких або вже приєдналася, 
або намагається приєднатися Україна, є впливовим важелем у до-
триманні прав інтелектуальної власності.  У рамках цього Україна 
повинна забезпечувати своїм громадянам максимально сприятливі 
умови для творчої діяльності, розвитку науки та створення будь-якої 
інтелектуальної власності. 

Безпосереднє керівництво інтелектуальною діяльністю здійснює 
Кабінет Міністрів України, який визначає державну політику в сфері 
суспільної діяльності. Результати технічної творчості обліковуються 
та охороняються Державним департаментом інтелектуальної влас-
ності, утвореним указом Президента України “Про зміни у структурі 
центральних органів вищої виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. 
у складі Міністерства освіти і науки України. Наказом Міністерства 
освіти і науки України на базі Державного агентства з авторських і 
суміжних прав створено Державне підприємство “Українське агент-
ство з авторських і суміжних прав”, яке підпорядковане Державному 
департаменту інтелектуальної власності. На базі Науково-дослідно-
го центру патентної експертизи (НДЦПЕ) створене Державне під-
приємство “Український інститут промислової власності”, що також 
підпорядковується Держдепартаменту інтелектуальної власності. 
Одним із підрозділів Департаменту інтелектуальної власності є нав-
чальний заклад — Інститут інтелектуальної власності і права. 

За роки незалежності в Україні підготовлено і прийнято цілий ряд 
спеціальних законів з питань інтелектуальної власності, зокрема та-
ких:

• “Про охорону прав на сорти рослин” від 21.04.93 р.; 
• “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 

15.12.93 р.; 
• “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 

15.12.93 р.;
• “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.93 р.;
• “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93 р.;
• “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 

5.11.97 р.;
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• “Про охорону прав на зазначення місця походження товарів” 
від 16.06.99 р.;

• “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі” від 1.06.2000 р.; 

• “Про внесення змін до деяких законів України з питань інте-
лектуальної власності” від 1.12.2000 р.; 

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
правової охорони інтелектуальної власності” від 22.05.03 р. 

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності нині ак-
тивно переглядається, удосконалюється та узгоджується в зв’язку з 
прагненням України до європейської інтеграції.

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Яка роль та особливості використання нематеріальних ресурсів 
у виробничо-господарській практиці підприємств?

 2. Які нематеріальні ресурси належать до об’єктів промислової 
власності?

 3. Що таке товарний знак, гудвіл?
 4. Що підприємство може визнати нематеріальним активом?
 5. Яким чином захищені винаходи в Україні?
 6. Що таке авторське право і на які нематеріальні ресурси воно по-

ширюється?
 7. Яка роль ліцензії у використанні нематеріальних активів?
 8. Які є ліцензії залежно від обсягу прав на них?
 9. Який існує порядок виплати за використання об’єкта ліцензійної 

угоди?
 10. Які види вартісних оцінок нематеріальних активів існують у 

міжнародній практиці?
 11. Який механізм відтворення вартості нематеріального активу за-

стосовується на підприємствах?
 12. Які особливості переоцінки вартості нематеріальних активів?
 13. У якому законодавчому документі проголошується: “Кожен має 

право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власніс-
тю, результатами інтелектуальної, творчої діяльності”?

 14. Який законодавчий документ, пов’язаний з проблемою інтелек-
туальної власності, називають другою конституцією?

 15. Яка установа в Україні здійснює безпосереднє керівництво інте-
лектуальною діяльністю, наглядає за дотриманням прав інтелек-
туальної власності?
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ТеСТи

1. До нематеріальних ресурсів підприємства можна віднести:
а)  алгоритм побудови автоматизованої системи управління під-

приємством;
б) календарний план виробничої діяльності;
в) штатний розклад;
г) товарний знак обслуговування. 

2. Об’єктом винаходу може бути:
а) порода тварини;
б) спосіб зварювання залізних конструкцій; 
в) програма боротьби з вірусними захворюваннями;
г) програмне забезпечення ЕОМ.

3. До об’єктів промислової власності належать:
а) корисна пропозиція; 
б) товарний знак; 
в) товарний продукт;
г) зразок готової продукції.

4. Оригінальні позначки, які мають правовий захист і призначені 
для виділення певного товару серед аналогічних товарів інших вироб-
ників, називаються:

а) корисними моделями;
б) зазначенням місця походження товару; 
в) товарними знаками
г) гудвілом.

5. Права на використання об’єктів промислової та інтелектуаль-
ної власності називаються:

а) виробничими активами;
б) балансовими пасивами; 
в) нематеріальними ресурсами;
г) нематеріальними активами.

6. До нематеріальних активів підприємства належать:
а) авторське право;
б) право на отримання заробітної плати; 
в) право на користування землею;
г) право розпоряджатися прибутком підприємства.

7. Оцінка вартості нематеріальних активів може відбуватися на 
основі:

а) невизначеності та ризику;
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б) собівартості; 
в) нематеріального походження;
г) покупної вартості.

8. Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається:
а) патентом;
б) авторським правом; 
в) роялті;
г) ліцензією.

9. Для сповіщання про авторські права використовують позначку:
а) Θ;
б) ©; 
в) ®;
г) @.

10. Ліцензії за обсягом прав на використання поділяються на:
а) звичайні;
б) оперативні; 
в) виключні;
г) повні.

11. Фактичною ціною ліцензії є:
а) роялті;
б) пашуальна виплата; 
в) ануїтет;
г) ставка дисконту.

12. Зазначте, яка ліцензія передає ліцензіатові права виключного 
користування об’єктом ліцензійної угоди, але зберігає за ліцензіаром 
право користування ним:

а) звичайна;
б) надзвичайна; 
в) повна;
г) виключна.

13. Зазначте помилкове твердження:
а)  підстава для дозволу на використання об’єкта ліцензії може 

бути патентною і безпатентною;
б)  ноу-хау — це знання або досвід з певних сфер діяльності під-

приємства, які захищені охоронними документами;
в)  організаційні витрати на створення підприємства належать 

до нематеріальних активів;
г) наукова теорія не є винаходом.



14. Специфіка нематеріальних активів полягає у такому:
а) у відсутності матеріальної основи;
б) в особливостях амортизації; 
в) у невизначеності обсягів майбутніх прибутків; 
г) у невизначеності економічної користі.

15. Зазначте помилкові твердження:
а)  переоцінка вартості нематеріальних активів здійснюється 

аналогічно переоцінці необоротних активів підприємства;
б)  справедливою вартістю нематеріальних активів називають її 

поточну ринкову вартість;
в)  нематеріальні активи, одержані підприємством безоплатно, 

оцінюються за справедливою вартістю;
г)  початкова вартість нематеріальних активів включає ціну 

придбання, мито, витрати на сплату відсотків за кредит, ви-
користаний на їх придбання, отримані торговельні знижки, 
непрямі податки.
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Розділ 3.	 організація	діяльноСТі	
ПідПриємСТВа

	 3.1.	 інвестиції.	інвестиційна	
діяльність	

Поняття інвестицій та їх класифікація. Суб’єкти інвестиційної діяль-
ності. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Джерела 
фінансування капіталовкладень. 
Структури інвестицій: технологічна, відтворювальна, галузева і те-
риторіальна. 
Оцінка доцільності інвестиційного проекту. Абсолютна і порівняльна 
оцінки інвестиційного проекту, їх переваги та недоліки. Врахування 
чинника часу при обґрунтуванні доцільності інвестиційного проекту. 
Процедура дисконтування. 
Фінансові інвестиції. Види цінних паперів, порядок їх випуску, обігу та 
використання. Фондовий ринок. 
Проблеми залучення іноземних інвестицій у підприємницьку діяльність 
суб’єктів господарювання. Види і форми іноземних інвестицій. Держав-
не регулювання інвестиційної діяльності. Законодавство України щодо 
інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність є складовою загальної економічної стра-
тегії будь-якої підприємницької структури. Основні завдання еко-
номічного розвитку підприємства потребують розширення обсягів 
виробництва, оновлення складу його активів, що й досягається у про-
цесі здійснення різних форм інвестиційної діяльності. Стабільність 
функціонування підприємства, підвищення конкурентоспромож-
ності його продукції, зміцнення позицій на ринку значною мірою виз-
начається ефективністю використання залучених ним інвестицій.

Згідно з Законом України “Про інвестиційну діяльність”, інвес
тиції — це усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що їх 
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вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з ме-
тою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. 

Інвестиції можуть набувати таких форм:
• кошти та їх еквіваленти — цільові вклади, обігові кошти, паї та 

частки в капіталах інших підприємств, цінні папери тощо;
• рухоме і нерухоме майно — будинки, споруди, машини, облад-

нання, вимірювальні прилади тощо;
• майнові права — патенти на винаходи, свідоцтва на корисні мо-

делі та промислові зразки, товарні знаки, фірмові найменуван-
ня, сертифікати на продукцію і технологію виробництва, права 
на використання природних ресурсів тощо;

• сукупнiсть технiчних, технологiчних, комерцiйних та iнших 
знань, які оформлені у виглядi технiчної документацiї, прийо-
мів, навичок і виробничого досвiду та необхiдні для органiзацiї 
того чи iншого виду виробництва, але не запатентовані (напри-
клад, ноу-хау); 

• земельні ділянки.
З точки зору фінансів підприємства інвестиції — це активи, які 

вкладаються у його господарську діяльність з метою отримання до-
ходу.

Інвестиції можна класифікувати за такими ознаками.
Залежно від об’єкта інвестування виокремлюють реальні та фінан-

сові інвестиції. Реальні інвестиції — це інвестування капіталу в різні 
сфери діяльності та галузі економіки з метою відтворення або поліп-
шення матеріальних і нематеріальних активів підприємства. Такі 
інвестиції часто називають виробничими інвестиціями або капіталь-
ними вкладеннями. Фінансові інвестиції — це інвестування капіталу 
для придбання цінних паперів, що випускаються підприємствами або 
державними та місцевими органами влади, з метою отримання при-
бутку у вигляді дивідендів або процентів.

За характером участі в інвестиційному процесі інвестиції поділя-
ють на прямі та непрямі. Прямі інвестиції передбачають безпосере-
дню участь інвестора у виборі об’єкта вкладення капіталу. Це капі-
тальні вкладення, вкладення у статутні фонди інших підприємств, у 
певні види цінних паперів. Непрямі інвестиції передбачають участь 
у процесі вибору об’єкта інвестування фінансового посередника (ін-
вестиційного фонду або іншого посередника). Частіше за все це інвес-
тиції у цінні папери.
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За строком дії розрізняють короткострокові та довгострокові інвес-
тиції. Під короткостроковими інвестиціями розуміють вкладення 
капіталу на період не більше одного року (наприклад, короткостро-
кові депозитні вклади, купівля короткострокових ощадних сертифі-
катів тощо). Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкла-
дення капіталу на період більше одного року. У практиці великих 
інвестиційних компаній довгострокові інвестиції, в свою чергу, деталі-
зуються у такий спосіб:

• до 2 років;
• від 2 до 3 років;
• від 3 до 5 років;
• понад 5 років.
За формою власності інвестиції поділяються на приватні (акціо-

нерні), державні, іноземні та спільні.
Суб’єктами інвестиційної діяльності є:
• інвестор;
• замовник;
• підрядник;
• користувач.
Інвестор — це основний суб’єкт інвестиційної діяльності. Інвесто-

рами можуть бути фізичні або юридичні особи, об’єднання юридич-
них осіб, державні органи та органи місцевого самоврядування, іно-
земні суб’єкти підприємницької діяльності. 

За спрямованістю господарської діяльності виокремлюють ін-
дивідуальних та інституціональних інвесторів. Індивідуальний ін-
вестор (фізична або юридична особа) інвестує капітал для розвитку 
основної виробничої діяльності підприємств. Інституціональний ін-
вестор — це фінансовий посередник, який акумулює кошти індивіду-
альних інвесторів і на свій розсуд здійснює інвестиційну діяльність. 
Інституціональним інвестором є інвестиційні компанії, інвестиційні 
фонди, що спеціалізуються на операціях з цінними паперами. 

Залежно від мети інвестування виокремлюють стратегічних і порт-
фельних інвесторів. Стратегічний інвестор має на меті придбання 
контрольного пакета акцій певного підприємства або переважну час-
тку його статутного капіталу для отримання права управління цим 
підприємством. Портфельний інвестор розраховує на більш пасивну 
позицію, вкладаючи капітал у різноманітні об’єкти інвестування з ме-
тою отримання поточного доходу (дивідендів) або приросту власного 
капіталу.
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Замовниками можуть бути інвестори (фізичні або юридичні осо-
би), які потребують здійснення інвестиційного проекту і не втруча-
ються, як правило, в підприємницьку діяльність інших суб’єктів ін-
вестиційної діяльності.

Підрядниками є фізичні та юридичні особи, котрі виконують робо-
ти за договором підряду, який укладається із замовником.

Користувачами об’єктів інвестиційної діяльності є всі суб’єкти, 
для яких здійснюється той чи інший інвестиційний проект або які 
використовують його результати.

Iнвестицiйною дiяльнiстю є сукупнiсть практичних дiй грома-
дян, юридичних осiб i держави щодо реалiзацiї iнвестицiй. Основною 
метою інвестиційної діяльності є забезпечення найефективніших 
шляхів реалізації інвестиційної стратегії компанії (фірми), підпри-
ємства на всіх етапах його розвитку.

Інвестиційна діяльність спрямована на вирішення таких найваж-
ливіших завдань розвитку економіки:

1. Визначення шляхів прискорення реалізації інвестиційних про-
грам і проектів. Вирішальна роль у реалізації інвестицій належить 
галузям інвестиційного комплексу, передусім будівництву. Розвине-
ний інвестиційний комплекс дає змогу забезпечувати стійкі темпи 
зростання господарського комплексу країни, запроваджувати новітні 
досягнення технічного прогресу, реалізовувати масштабні соціально-
економічні завдання.

2. Забезпечення високих темпів економічного розвитку підпри-
ємства. Стратегія розвитку будь-якого підприємства від моменту 
його створення передбачає постійне економічне зростання за раху-
нок поліпшення результатів підприємницької діяльності, її галузевої, 
асортиментної та регіональної диверсифікації. 

3. Максимізація доходів (прибутку) від інвестиційної діяльності. 
Прибуток є основним показником, що характеризує результати не 
тільки інвестиційної, а й усієї підприємницької діяльності компанії 
(фірми), підприємства.

4. Мінімізація інвестиційних ризиків. Сучасне ринкове середовище 
важко уявити без ризику. За певних несприятливих обставин ці ри-
зики можуть спричинити втрату не тільки прибутку та додаткового 
доходу від інвестицій, а й частини інвестованого капіталу. Це зумов-
лює необхідність пошуку шляхів і способів зниження ризику при ре-
алізації інвестиційних проектів.
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5. Створення умов для фінансової стійкості та платоспромож-
ності підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства спрямоване 
на забезпечення реалізації найефективніших форм інвестування і 
складається з кількох етапів:

• аналіз інвестиційного клімату в країні (законодавчого регу-
лювання інвестиційної діяльності, динаміки валового внут-
рішнього продукту, національного доходу та обсягів про-
мислового виробництва, розвитку інвестиційних ринків 
(грошового, фондового), динаміки розподілу національного 
доходу тощо);

• вибір конкретних напрямів та об’єктів інвестиційної діяль-
ності;

• забезпечення ліквідності інвестицій (для запобігання знижен-
ню очікуваної дохідності інвестиційного проекту спочатку 
визначають ступінь ліквідності інвестицій за кожним об’єктом 
інвестування, потім надають перевагу тим з них, які мають най-
вищий потенційний рівень ліквідності);

• визначення потрібного обсягу інвестиційних ресурсів і пошук 
джерел їх формування;

• управління інвестиційними ризиками, що виникають у процесі 
здійснення підприємством інвестиційної діяльності.

Джерелами фінансування інвестицiйної дiяльності є такі: 
• власні фiнансові ресурси iнвестора (статутний фонд, прибуток, 

амортизацiйнi вiдрахування, надходження від страхових опера-
цій, нагромадження i заощадження громадян, юридичних осiб 
тощо); 

• позикові фiнансові кошти iнвестора (облiгацiйнi позики, бан-
кiвський, бюджетний та інвестиційний податковий кредити); 

• залучені фiнансові кошти iнвестора (кошти, одержанi вiд про-
дажу акцiй, пайовi та iншi внески громадян i юридичних осiб; 
лізинг); 

• бюджетні iнвестицiйні асигнування (кошти, які надходять з дер-
жавного або місцевого бюджету); 

• безоплатні та благодiйні внески (пожертвування органiзацiй, 
пiдприємств i громадян). 
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Залежно від того, які джерела підприємство залучає для фінансу-
вання своєї інвестиційної діяльності, виокремлюють три основні фор-
ми фінансування інвестицій: самофінансування, кредитне фінансу-
вання та часткове фінансування як комбінація перших двох джерел. 

Підприємство вибирає джерела фінансування інвестиційної 
діяльності з урахуванням багатьох чинників, зокрема таких: вартості 
залученого капіталу, ефективності віддачі від нього, співвідношення 
власного, позиченого та залученого капіталу, ризиків, що виникають 
при використанні того чи іншого джерела фінансування, а також еко-
номічних інтересів інвесторів.

Виокремлюють відтворювальну, технологічну, галузеву і тери-
торіальну структури інвестицій. 

Відтворювальна структура капітальних вкладень пов’язана із 
формами розширеного відтворення основних фондів підприємства і 
відображує відсоткове співвідношення його довгострокових витрат 
на таке:

• технічне переозброєння діючих потужностей; 
• реконструкцію;
• розширення діючого виробничого об’єкта;
• нове будівництво.
Технологічна структура капітальних вкладень пов’язана з будів-

ництвом нового промислового об’єкта і відображує відсоткове спів-
відношення витрат, спрямованих на таке:

• будівельно-монтажні роботи;
• придбання усіх видів устаткування, інвентарю та інструменту;
• інші капітальні витрати.
Галузева структура капітальних вкладень відображує відсоткове 

співвідношення між інвестиційними коштами, спрямованими в ок-
ремі галузі економіки (промисловість, сільське господарство, транс-
порт, будівництво та інші).

Територіальна структура капіталовкладень відображує відсотко-
ве співвідношення між інвестиційними коштами, спрямованими в 
окремі економічні райони, області або інші територіальні одиниці 
країни. 

Приклад. За даними таблиці розрахувати технологічну структуру 
капіталовкладень, спрямованих на будівництво нового цеху під-
приємства.
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Капітальні витрати Дані, млн грн.
Будівельно-монтажні роботи 95

Устаткування, інвентар, інструмент 102

Інші капітальні роботи й витрати 40

Розв’язання.
1. Увесь обсяг інвестицій:

95 + 102 + 40 = 237 млн. грн.

2. Частка вартості будівельно-монтажних робіт: 

95
237

100 40⋅ ≈% %.

3. Частка вартості устаткування, інвентарю, інструменту: 

102
237

100 43⋅ ≈% %.

4. Частка вартості інших капітальних робіт і витрат:

40
237

100 17⋅ ≈% %.

Інвестиційний проект являє собою обґрунтування економіч-
ної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, 
включаючи проектно-кошторисну документацію, розроблену від-
повідно до існуючих стандартів, а також бізнес-план, у якому опи-
суються практичні дії щодо здійснення зазначеного проекту. Бізнес-
план інвестиційного проекту повинен містити такі розділи: коротка 
характеристика проекту, його основна ідея; аналіз ринку і концепція 
маркетингу; обґрунтування потреби у матеріальних і трудових ресур-
сах; технічні засади реалізації проекту; організація управління; гра-
фік реалізації проекту; характеристика фінансового забезпечення та 
оцінка його ефективності.

Інвестиційна діяльність підприємства є тривалим процесом, тому 
повинна здійснюватися з урахуванням певної перспективної спрямо-
ваності. Формування напрямів цієї діяльності, системи її довгостро-
кових цілей і вибір оптимальних шляхів їх досягнення з урахуванням 
перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії. 
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Розробка інвестиційної стратегії підприємства в основному орієнто-
вана на довгострокові цілі (на перспективу 3–5 років), але містить 
також окремі середньострокові (1–2 роки) та короткострокові (до од-
ного року) елементи, які зрештою сприяють виробленню конкретних 
управлінських рішень при формуванні інвестиційного портфеля та 
реалізації інвестиційних програм і проектів.

Інвестиційна стратегія є одним з основних чинників забезпечення 
ефективного розвитку підприємства згідно з обраною ним загальною 
економічною стратегією. Методологію процесу формування інвести-
ційної стратегії підприємства, розроблену професором І. Бланком, та 
послідовність її виконання наведено на рис. 7.

Економічне обґрунтування доцільності інвестиційного проек
ту є одним з найважливіших етапів у процесі управління реальними 
інвестиціями, який передбачає визначення їх абсолютної та порів-
няльної оцінки.

Абсолютна оцінка доцільності інвестицій обчислюється як відно-
шення економічного ефекту та суми інвестицій, що викликали появу 
цього ефекту. Методика абсолютної оцінки доцільності інвестицій 
передбачає виконання таких кроків:

Визначення періоду формування інвестиційної стратегії

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності

Розробка найефективніших шляхів реалізації стратегічних 
цілей інвестиційної діяльності

Розробка стратегічних 
напрямів інвестиційної 

діяльності

Розробка стратегії формування 
інвестиційних ресурсів

Конкретизація інвестиційної стратегії за періодами реалізації

Оцінка розробленої інвестиційної стратегії

Рис. 7
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1. Визначається розрахунковий коефіцієнт економічної ефектив-
ності Ер інвестицій:

р

П
Е К

Δ= ,

де ∆П — приріст прибутку підприємства, викликаний впроваджен-
ням інвестиційного проекту і визначений за певний період часу 
(для новостворених підприємств ∆П означає загальну суму при-
бутку); К — загальна сума інвестицій, визначена за той самий пе-
ріод часу. 

2. Розрахунковий коефіцієнт ефективності порівнюється з норма-
тивним Ен. Нормативний коефіцієнт ефективності диференційова-
ний за галузями і має середнє значення 0,2. Якщо Ер > Eн, то вкладен-
ня капіталу вважається доцільним. 

3. Визначається строк окупності інвестицій, який є оберненим 
до Ер:

ок
р

1
Т

Е
= .

Норматив щодо окупності капіталовкладень становить у серед-
ньому п’ять років (Ток = 1 : 0,2 = 5).

,.4. Абсолютну оцінку інвестицій іноді обчислюють за формулою

р
о.ф об.к

П
Е

С С.+
= ,

де П — величина річного прибутку; о.ф.С  — середньорічна вартість 
основних фондів; Соб.к. — норматив обігових коштів підприємства, 
визначений у середньому за рік.

Перевагою методу абсолютної оцінки є простота обчислень, не-
доліком — обмеженість у часі: цей метод достовірний на коротких 
проміжках часу (не більше одного року).

Приклад. Встановити доцільність інвестицій у будівництво ново-
го заводу за показниками абсолютної ефективності, використову-
ючи наведені в таблиці дані.
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Показник Величина
Річний обсяг випуску продукції, тис. шт. 90

Оптова ціна одного виробу, грн. 350

Собівартість одного виробу, грн. 300

Річний обсяг капіталовкладень, млн грн. 12,8

Нормативний коефіцієнт ефективності 0,2

Нормативна ефективність Ен = 0,2. Визначити також строк окуп-
ності капіталовкладень, якщо їх вкладання у будівництво виявиться 
доцільним.

Розв’язання.
1. Прибуток на одному виробі:

350 – 300 = 50 грн.

2. Прибуток за рік:

50 · 90000 = 4500000 грн. = 4,5 млн. грн.

3. Абсолютна ефективність капіталовкладень: 

р

4,5
0,35.Е 12,8

= =  

4. Як бачимо, Ер > Ен (0,35 > 0,2). Це означає, що вкладення капі-
талу в будівництво є доцільним. 

5. Строк окупності капіталовкладень:

Ток = 1 : 0,35 = 2,9 року.

Порівняльну оцінку доцільності інвестицій здійснюють тоді, коли 
треба вибрати найкращий з-поміж кількох інвестиційних проектів. 
Для цього пропонується застосовувати метод зведених витрат. Зве-
деними називаються витрати, розраховані на один виріб. Критерієм 
вибору найдоцільнішого проекту тут є мінімум зведених витрат, 
розрахованих за одним із варіантів: 

Зі = Sі + ЕнКі → min,

де Sі — собівартість одиниці продукції; Ен — нормативна ефектив-
ність; Кі — питомі (розраховані на одиницю продукції) суми інвести-
цій за і-м проектом.
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Істотний недолік зазначеної методики порівняльної оцінки ефек-
тивності капіталовкладень полягає у тому, що критерієм вибору 
найдоцільнішого варіанта в умовах ринкової економіки мав би бути 
максимальний прибуток, а не витрати. По суті, йдеться про вибір най-
менш витратного варіанта здійснення інвестиційного проекту. Звідси 
випливає, що запропонований метод не може бути використаний як 
достатній для обґрунтування доцільності інвестиційного проекту, а 
лише як його певний етап.

Приклад. Використовуючи порівняльну оцінку доцільності (ме-
тод зведених витрат), вибрати серед трьох запропонованих варіан-
тів інвестування технічного переозброєння цеху найменш витрат-
ний за даними, наведеними у таблиці. Нормативна ефективність 
Ен = 0,2.

Показник
Варіант

1-й 2-й 3-й
Обсяг виробленої продукції, тис. шт. 100 130 150

Собівартість всієї продукції, тис. грн. 705 850 960

Разом капіталовкладень, млн грн. 18,0 20,5 22,6

Розв’язання.
1. Зведені витрати за першим варіантом:

З1 = 705 : 100 + 0,2 · 18000 / 100 = 43,05 грн.

2. Зведені витрати за другим варіантом:

З2 = 850 : 130 + 0,2 · 20500 / 130 = 38 грн.

3. Зведені витрати за третім варіантом:

З3 = 960 : 150 + 0,2 · 22600 / 150 = 36,5 грн.

Висновок: найменш витратним є варіант 3.
Обидва зазначені методи (абсолютної та порівняльної оцінки) ба-

зуються на припущенні, що інвестиції здійснюються одноразово і в 
повному обсязі, проте жодним чином не враховується значний вплив 
чинника часу. 

На сьогодні оцінка доцільності інвестиційних проектів — один із 
найважливіших етапів управління реальними інвестиціями. Від пра-
вильності прийняття рішення щодо доцільності певного інвестицій-
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ного проекту залежить успішність його подальшої реалізації, достат-
ня прибутковість і прийнятні терміни окупності інвестицій. Під час 
оцінювання доцільності того чи іншого інвестиційного проекту варто 
враховувати таке:

• результати порівняння обсягу інвестиційних витрат і термінів 
окупності інвестованого капіталу;

• ступінь охоплення в інвестиційних витратах усіх задіяних ре-
сурсів;

• суми грошових потоків, обчислені через показники чистого 
прибутку та амортизаційних відрахувань;

• приведені суми інвестиційних витрат до їх теперішньої вартості 
через процедуру дисконтування.

Досить часто виникає потреба порівнювати витрати й доходи, які 
виникають неодночасно. Саме так виглядає більшість сучасних інвес-
тиційних проектів — витрати на їх реалізацію починаються відразу і 
можуть тривати кілька років, а надходження доходів може початися 
після інвестування всіх витрат і триватиме певний час. Постає за-
вдання привести різночасові інвестиції та доходи до одного періоду, 
найчастіше — до першого року здійснення інвестиційного проекту. 
З цією метою інвестиції пізніших періодів дисконтують — приводять 
до першого року множенням відповідних сум на спеціальний ко-
ефіцієнт приведення капітальних вкладень α, який обчислюється за 
формулою

α = (1 + h)1 – t,

де h — норма приведення різночасових витрат до першого року (став-
ка або норма дисконту); t — кількість років, що відділяють витрати й 
надходження розрахункового року від нинішнього часу.

Ставка дисконту відображає зміну вартості грошей із часом. На-
приклад, якщо передбачаються інвестиції СІ у проект у наступному 
році в сумі 300 тис. грн із нормальним ступенем ризику (ставка дис-
конту 10 %), то їх слід привести до теперішнього часу шляхом мно-
ження на відповідний коефіцієнт α (при t = 2): 

СІ = 300 · (1 + 0,1) 1 — 2 = 272,73 тис. грн.

Розглянемо найважливіші показники цієї методики оцінки еконо-
мічної доцільності інвестицій.

1. Грошовий потік, що очікується від інвестицій R, — це сума 
чистого прибутку підприємства і амортизаційних відрахувань.
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2. Теперішня вартість грошового потоку PV:

PV R
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3. Теперішня вартість капітальних вкладень СІ:
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4. Чиста дисконтована вартість NPV:

NPV = PV – СІ.

Критерієм доцільності інвестиційного проекту є умова: NPV > 0.
5. Індекс рентабельності (прибутковості) інвестицій РІ: 

PI
PV
CI

= .

Критерієм доцільності інвестиційного проекту є умова: РІ > 1.
Слід зазначити, що обидві умови NPV > 0 і РІ > 1 виконуються 

(або не виконуються) одночасно.
6. Внутрішня норма рентабельності (дохідності) інвести-

цій — це така дисконтна ставка, за якої суми початкових інвести-
цій і теперішньої вартості грошових потоків є однаковими, тоб-
то NPV = PV – СІ = 0. У разі прийнятності інвестиційного проекту 
розрахунковий показник внутрішньої норми рентабельності має бути 
не нижчим за граничну ставку, прийнятну для підприємства.

7. Період окупності інвестицій Ток: 

Ток = CI

R
,

де R — середньорічна величина грошового потоку.

Приклад. Розрахувавши індекс прибутковості, оцінити доціль-
ність інвестиційного проекту за даними, наведеними у таблиці 
(грошові суми подані у тис. грн.).
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Показник діяльності
Рік реалізації проекту

1-й 2-й 3-й 4-й
Чиста виручка - 10 20 25

Витрати виробництва - 8 15 18

Амортизація - 0,6 1,1 1,3

Податки - 0,9 1,4 2,7

Норма дисконту - 0,1 0,1 0,1
 
Загальна вартість інвестиційного проекту становить 7,3 млн грн. 

Інвестиції здійснюються одноразово на початку реалізації проекту.
Розв’язання.
1. Чистий прибуток, розрахований за роками:

1-й рік:  -
2-й рік: 10 — 8 — 0,9 = 1,1 тис. грн;
3-й рік 20 — 15 — 1,4 = 3,6 тис. грн;
4-й рік: 25 — 18 — 2,7 = 4,3 тис. грн.

2. Грошові потоки, розраховані за роками:
1-й рік:  -
2-й рік: 1,1 + 0,6 = 1,7 тис. грн;
3-й рік 3,6 + 1,1 = 4,7 тис. грн;
4-й рік: 4,3 + 1,3 = 5,6 тис. грн;

3. Приведена вартість грошових потоків:

PV =
+

+
+

+
+

≈1 7

1 0 1

4 7

1 0 1
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,

( , )

,

( , )

,

( , )
,  тис. грн.

4. Індекс прибутковості інвестиційного проекту:

PI = =8 8
7 3

1 2
,
,

, .

Висновок: зазначений інвестиційний проект є доцільним.

Активне реформування економічних відносин в Україні та по-
дальший розвиток підприємництва потребує залучення додаткових 
фінансових інвестицій. Фінансове інвестування загалом розгля-
дається як форма використання тимчасово вільних коштів. Вкла-
дання капіталу здійснюється підприємством за трьома основними на-
прямами:
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• у цінні папери;
• у дохідні види грошових інструментів;
• у статутні фонди інших підприємств та організацій.
Найпоширенішою формою фінансового інвестування є вкладання 

капіталу в цінні папери, які вільно обертаються на фондовому ринку. 
Мета цієї форми інвестування — отримання додаткового прибутку 
або встановлення фінансового контролю над діяльністю інших під-
приємств у результаті придбання їх контрольних пакетів акцій.

Вкладання капіталу у дохідні види грошових інструментів спря-
моване передусім на ефективне використання тимчасово вільних 
коштів підприємства. Основним видом грошових інструментів є де-
позитний вклад в установах банків.

Вкладання капіталу у статутні фонди інших підприємств та ор-
ганізацій має на меті встановлення фінансового впливу на ці підпри-
ємства, забезпечуючи тим самим стабільну роботу власного підпри-
ємства.

Фінансові інвестиції підприємства за сучасних умов господарю-
вання здебільшого спрямовуються на фондові інструменти, тобто 
цінні папери. 

Цінні папери — це документи, що засвідчують право володіння 
або кредитні відносини між особою, яка їх випустила (емітентом), та 
їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді 
дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових прав 
іншим особам. Цінні папери можна використовувати для розрахун-
ків між суб’єктами господарювання або як заставу для забезпечення 
платежів і кредитів.

Існують такі види цінних паперів, як акції, облігації, ощадні сер-
тифікати, векселі.

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвід-
чує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, га-
рантує участь в управлінні ним, дає право на одержання частини 
прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна 
в разі ліквідації акціонерного товариства. Акції бувають іменними 
та на пред’явника, привілейованими і простими. Випуск усіх видів 
акцій акціонерним товариством здійснюється в розмірі його статут-
ного фонду або на всю вартість майна державного підприємства в 
разі перетворення його на акціонерне товариство. Привілейовані ак-
ції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 10 % статутного 
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фонду акціонерного товариства. Привілейовані акції передбачають 
отримання фіксованого прибутку, а прості — отримання дивідендів 
залежно від отриманого підприємством загального прибутку та ме-
тодики його розподілу.

Приклад. Акціонерне товариство за результатами діяльності за 
звітний рік виплатило своїм акціонерам дивіденди з розрахунку 
40 грн на акцію. У майбутньому є можливість щороку збільшу-
вати розмір дивідендів на 5 %. У поточному році ціна реалізації 
однієї акції акціонерного товариства на фондовому ринку досягла 
350 грн. Обчислити розмір дивідендів через рік та віддачу капіта-
лу, на які очікує інвестор.

Розв’язання.
1. Розмір дивідендів на 1 акцію через рік:

40 · 1,05 = 42 грн.

2. Віддача капіталу з однієї акції:

42 · 100 : 350 = 12 %.

Приклад. Загальна кількість акцій, випущених на початку розра-
хункового року: ВАТ “Альфа” — 6000000 шт.; ВАТ “Бета” — 
4500000 шт. Підприємство “Дельта” придбало 7 % акцій ВАТ 
“Альфа” (ціна однієї акції 1,4 грн) і 10 % акцій ВАТ “Бета” (ціна 
однієї акції 2,0 грн). Ринкова вартість акцій зазначених акціонер-
них товариств на кінець цього року зросла і становила 1,8 грн і 
2,2 грн відповідно. Визначити вартість акцій, придбаних підпри-
ємством “Дельта”, а також переоцінену вартість акцій на кінець 
розрахункового року.

Розв’язання.
1. Вартість акцій ВАТ “Альфа”, придбаних підприємством 

“Дельта”: 

6000000 · 0,07 = 420000 шт.

420000 · 1,4 = 588 тис. грн.

2. Вартість акцій ВАТ “Бета”, придбаних підприємством “Дельта”: 

4500000 · 0,1 = 450000 шт.
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450000 · 2,0 = 900 тис. грн.

3. Справедлива вартість акцій “Альфа”, придбаних підприємством 
“Дельта”, на кінець розрахункового року:

420000 · 1,8 = 756 тис. грн.

4. Справедлива вартість акцій “Бета”, придбаних підприємством 
“Дельта”, на кінець розрахункового року:

450000 · 2,2 = 990 тис. грн.

Облігація — цінний папір, який засвідчує внесення її власником 
певної грошової суми і підтверджує зобов’язання емітента поверну-
ти власникові облігації в обумовлений строк номінальну вартість з 
виплатою фіксованого відсотка. 

Приклад. Підприємство у січні розрахункового року придбало 
облігації номінальною вартістю 50000 грн за 48000 грн. Фіксована 
ставка відсотка за облігацією встановлена у розмірі 10 % річних. 
Погашення облігації відбудеться через 5 років. Відсотки виплачу-
ються щороку наприкінці року. Визначити ефективну ставку від-
сотка.

Розв’язання.
1. Дисконт від придбання облігацій на початку року: 

50000 — 48000 = 2000 грн.

2. Номінальна сума відсотка за облігації:

50000 · 0,1 = 5000 грн.

3. Ефективна ставка відсотка: 

50000 0 1 2000 5
48000 50000 2

100 11
⋅ +

+
⋅ ≈, :

( ) :
%.

Ощадний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депо-
нування коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після 
закінчення встановленого строку як самого депозиту, так і відсотків. 
Ощадні сертифікати можуть бути строковими або до запитання, імен-
ними або на пред’явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, 
їх не можна передавати іншій особі. Дохід на ощадний сертифікат 
виплачується при пред’явленні його для оплати до банку-емітента. 
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Вексель засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника 
сплатити після настання строку визначену суму грошей власникові 
векселя. Розрізняють простий і переказний векселі. Простий вексель 
містить просту і нічим не обумовлену обіцянку векселедавця спла-
тити власникові векселя після закінчення зазначеного строку певну 
суму. Переказний вексель — це письмовий наказ векселедержателя, 
адресований платнику, сплатити третій особі (ремітентові) певну 
суму грошей у визначений строк. У процесі обігу вексель передається 
одним держателем іншому за допомогою передавального напису.

Сферою обігу цінних паперів є фондовий ринок, який виконує 
такі основні функції:

• визначення засадничих принципів і складових підсистем фон-
дового ринку та ролі його учасників;

• формування сприятливого законодавчого поля для учасників 
фондового ринку;

• встановлення відповідальності за дії, які можуть призвести до 
руйнування та дезорганізації фондового ринку.

Більшості вітчизняних підприємств бракує власних інвестиційних 
ресурсів, тож нагальною потребою стає залучення іноземних інвести-
цій. Вони використовуються для фінансової підтримки вітчизняних 
товаровиробників, впровадження нових технологій, нарощування ек-
спортного потенціалу, структурної перебудови економіки.

Іноземне інвестування може набувати різних форм залежно від 
типу інвестора, його мети та ступеня ризику, на який він готовий 
піти.

Основні типи прямих іноземних інвестицій:
• створення спільних підприємств (СП), якими управляють 

спільно. СП дають змогу зарубіжним інвесторам мати більшу 
нішу на місцевому ринку з меншим ризиком, ніж за умови пря-
мої купівлі місцевої фірми на аукціоні;

• створення власних дочірніх підприємств (філій). Як варіант 
вкладення капіталу цей тип інвестицій є найризикованішим. 
Володіння дочірніми підприємствами (фірмами) пов’язане із 
найбільшими зобов’язаннями з боку іноземного інвестора. Та-
кий тип інвестицій застосовується в країнах, на ринках яких 
існує найбільший потенціал для отримання прибутку;

• укладання ліцензійної угоди між місцевою фірмою та зарубіж-
ним інвестором. Відповідно до неї інвестор передає право на 
використання нової технології місцевій фірмі, яка стає відпові-
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дальною за маркетинг і виробництво певного товару. Цей тип 
інвестицій дає змогу іноземному інвестору виходити на ринок 
з мінімальним підприємницьким ризиком;

• придбання неконтрольних пакетів акцій місцевих фірм, що 
його іноземні інвестори можуть здійснити прямою купівлею на 
місцевому фондовому ринку. Іноземний інвестор при цьому не 
набуває права контролювати діяльність місцевої фірми;

• придбання контрольних пакетів акцій місцевих фірм, яке 
іноземні інвестори можуть здійснити прямою купівлею, у про-
цесі приватизації, обміну боргів на акції тощо. Цей тип інвес-
тування вітчизняних фірм передбачає більші зобов’язання іно-
земного інвестора порівняно з попередніми.

Види іноземних інвестицій:
• іноземна валюта;
• валюта України (у разі реінвестування);
• грошові вимоги та вимоги виконання договірних зобов’язань, 

що гарантовані відповідними банками, у конвертованій ва-
люті;

• будь-яке рухоме і нерухоме майно та майнові права;
• права інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій 

валюті відповідно підтверджено;
• права на здійснення господарської діяльності;
• будь-які види цінних паперів, корпоративних прав у конверто-

ваній валюті.
Украй важливим для іноземних інвесторів є визначення ступеня 

привабливості інвестування в місцеві фірми. Потенційні інвестори, 
що приймають рішення щодо доцільності інвестицій, насамперед 
звертають увагу на наявність таких ознак привабливості:

• політична стабільність;
• сприятливий економічний клімат, підтримання низького і пе-

редбачуваного рівня інфляції;
• міра державного регулювання економіки;
• ступінь валютного ризику (курс місцевої валюти має сприяти 

економічній стабільності);
• можливість репатріації капіталу (наявність законодавства, що 

не обмежує вивезення капіталу і прибутку);
• позитивна характеристика місцевого ринку (його місткість, 

купівельна спроможність населення, потенціал зростання цих 
показників);



133

• сприятлива торгова політика, яка істотно впливає на вартість і 
масштаби експорту та імпорту певної продукції;

• стан захисту інтелектуальної власності тощо.
Правова система України складається з більш як 100 законів та 

інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність і 
створюють правову основу інвестиційної діяльності. Зокрема, діють 
такі закони України:

• “Про інвестиційну діяльність”;
• “Про іноземні інвестиції”;
• “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в 

Україні”;
• “Про цінні папери та фондову біржу”;
• “Про режим іноземного інвестування”.
У законодавчих актах зазначається, що всі суб’єкти інвестиційної 

діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають 
рівні права при здійсненні цієї діяльності; самостійно визначають 
цілі, напрями, види та обсяги інвестицій; залучають для їх реалізації 
на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у 
тому числі організовуючи конкурси та торги.

Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi здiйснюється 
з метою реалiзацiї економiчної, науково-технiчної i соцiальної полi-
тики. Воно визначається показниками економiчного i соцiального 
розвитку України, державними i регiональними програмами розвит-
ку народного господарства, державним i мiсцевими бюджетами, пе-
редбаченими в них обсягами державного фiнансування iнвестицiйної 
дiяльностi. При цьому створюються пiльговi умови для iнвесторів, 
які здiйснюють iнвестицiйну дiяльнiсть у найважливіших для задо-
волення суспiльних потреб напрямах, насамперед у соцiальнiй сферi, 
технiчному i технологiчному вдосконаленнi виробництва, створеннi 
нових робочих мiсць для громадян, якi потребують соцiального за-
хисту, впровадженнi вiдкриттiв і винаходiв, в агропромисловому ком-
плексi, в реалiзацiї програм лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобиль-
ській АЕС, у виробництвi будiвельних матерiалiв, у галузi освiти, 
культури, охорони навколишнього середовища i здоров’я. 

Державне регулювання iнвестицiйної дiяльностi передбачає уп-
равлiння державними iнвестицiями, а також регулювання умов iнвес-
тицiйної дiяльностi та контроль за її здiйсненням усiма iнвесторами 
та її учасниками. Управлiння державними iнвестицiями здiйснюєть-
ся центральними i мiсцевими органами державної влади та включає 
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планування, визначення умов i виконання конкретних дiй щодо iн-
вестування бюджетних i позабюджетних коштiв. 

Державне регулювання умов iнвестицiйної дiяльностi здiйснюєть-
ся за допомогою такого: 

• системи податкiв з диференцiацiєю суб’єктiв i об’єктiв оподат-
кування, податкових ставок i пiльг;

• кредитної та амортизацiйної полiтики, в тому числi шляхом 
прискорення амортизацiї основних фондiв (пiльги з аморти-
зацiї можуть встановлюватися диференцiйовано для окремих 
галузей i сфер економiки, елементiв основних фондiв, видiв ус-
таткування); 

• подання фiнансової допомоги у виглядi дотацiй, субсидiй, суб-
венцiй, бюджетних позик на розвиток окремих регiонiв, галу-
зей, виробництв; 

• встановлення державних норм і стандартiв; 
• антимонопольних заходiв; 
• роздержавлення i приватизацiї власностi; 
• визначення умов користування землею, водними та iншими 

природними ресурсами; 
• полiтики цiноутворення; 
• проведення експертизи iнвестицiйних проектiв; 
• iнших заходiв. 

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Дайте визначення поняття “інвестиції” і назвіть їх основні фор-
ми.

 2. Які є інвестиції залежно від об’єкта інвестування?
 3. Які інвестиції називаються реальними, фінансовими?
 4. Хто є суб’єктами інвестиційної діяльності?
 5. Що таке інвестиційна діяльність?
 6. Перелічіть основні джерела фінансування інвестиційної діяль-

ності.
 7. Сформулюйте мету й етапи управління інвестиційною діяльніс-

тю.
 8. Що таке інвестиційний проект та які його основні ознаки, етапи 

створення?
 9. Охарактеризуйте методи оцінки ефективності (доцільності) ін-

вестиційного проекту.
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 10. Перелічіть напрями фінансового інвестування.
 11. Охарактеризуйте основні види цінних паперів.
 12. Перелічіть типи і види іноземних інвестицій.
 13. Чим визначається ступінь привабливості в інвестуванні тих або 

інших проектів?
 14. Якими законодавчими документами регулюється інвестиційна 

діяльність в Україні?
 15. Яка мета державного регулювання інвестиційної діяльності?

ТеСТи

1. До інвестицій можуть належати:
а) право на землекористування;
б) цінні папери;
в) транспорт, устаткування; 
г) право на освіту та житло.

2. Якщо інвестор вкладає свій капітал у цінні папери через фінансо-
вого посередника, то такі інвестиції називаються: 

а) прямими реальними; 
б) непрямими реальними; 
в) прямими фінансовими;
г) непрямими фінансовими.

3. Складовими технологічної структури інвестицій є вартості:
а) будівельно-монтажних робіт;
б) реконструкції діючого цеху;
в) устаткування та обладнання;
г) технічного переозброєння цеху.

4. Розподіл капіталовкладень та їх відсоткове співвідношення, обчис-
лене у розрізі економічних районів країни, називається структурою:

а) технологічною;
б) відтворювальною;
в) галузевою;
г) територіальною.

5. Фінансовими називаються інвестиції, які:
а) здійснюються за рахунок фінансових коштів підприємства;
б)  спрямовані на вдосконалення активної частини основних 

фондів підприємства;
в) використовуються для придбання цінних паперів; 
г) вкладаються у нематеріальні активи підприємства.
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6. Зазначте помилкове твердження:
а)  метод порівняльної ефективності капіталовкладень базуєть-

ся на припущенні, що вони здійснюються одноразово і в пов-
ному обсязі;

б)  що меншою є ставка дисконту, то менш ризикованим є інвес-
тиційний проект;

в)  якщо індекс рентабельності набув позитивного значення, то 
інвестування вважається доцільним;

г)  якщо чиста дисконтована вартість набула позитивного зна-
чення, то інвестування вважається доцільним.

7. Інвестиції у промисловість передбачають:
а) збільшення поточних витрат на виробництво;
б) виплату премії працівникам;
в) придбання нових транспортних засобів;
г) технічне переозброєння устаткування підприємств.

8. Питомі капіталовкладення — це відношення:
а) прибутку до капіталовкладень, що викликали цей прибуток;
б) капіталовкладень до прибутку підприємства;
в) капіталовкладень до обсягу випущеної продукції;
г)  собівартості одиниці продукції до вартості основних фондів 

підприємства.
9. Цінний папір, що засвідчує пайову участь його власника у ста-

тутному фонді акціонерного товариства і дає право на одержання 
прибутку у формі дивіденду, називається: 

а) облігацією;
б) ощадним сертифікатом;
в) акцією;
г) приватизаційним папером.

10. До основних типів прямих іноземних інвестицій належить:
а) створення спільних підприємств;
б) активне представництво на фондовому ринку України; 
в) створення зон вільної торгівлі; 
г) придбання неконтрольних пакетів акцій місцевих фірм.

11. Зазначте помилкові твердження:
а)  пряме інвестування передбачає вкладання капіталу в онов-

лення основних фондів підприємства через фінансового по-
середника;
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б)  залежно від вибору об’єкта інвестування інвестиції поділя-
ються на реальні та фінансові;

в)  кредитне фінансування — це фінансування інвестиційної 
діяльності за рахунок як власних фінансових ресурсів під-
приємства, так і залученого капіталу;

г)  стратегічний інвестор, вкладаючи капітал, розраховує на ак-
тивну участь у процесі управління підприємством.

12. Облігація — це вид цінних паперів, який:
а) свідчить про надання комерційного кредиту;
б) свідчить про надання позики і гаситься за номіналом;
в) дає право на частку майна і прибутку; 
г)  зобов’язує до відповідальності за результатами діяльності 

підприємства.

	 3.2.	 організація	виробництва.	
інфраструктура	підприємства

Поняття виробничого процесу. Характеристика техніко-технологіч-
ної бази виробництва: складові, тенденції розвитку.
Класифікація виробничих процесів і принципи їх раціональної організа-
ції. Типи виробництв: одиничне, серійне, масове. Поняття про виробни-
чий і технологічний цикли. Розрахунок тривалості технологічних цик-
лів залежно від способу поєднання технологічних операцій. Потоковий 
і непотоковий методи організації виробництва. Параметри роботи 
потокової лінії. 
Форми раціональної організації виробництва: концентрація, спеціалі-
зація, кооперування, комбінування, конверсія, диверсифікація. Їх сут-
ність та соціально-економічне значення. 
Поняття, види і роль інфраструктури у діяльності підприємства. 
Система технічного обслуговування: загальна характеристика, функ-
ції, вплив на економічні показники діяльності підприємства. Характе-
ристика ремонтного, інструментального, транспортного, енергетич-
ного, складського господарств. Робота відділу матеріально-технічного 
постачання.
Соціальна інфраструктура та соціальний напрям діяльності підпри-
ємства. План соціального розвитку підприємства.
Капітальне будівництво та його роль у відтворенні і розвитку підпри-
ємства. Мета і завдання капітального будівництва на підприємстві. 
Підрядний і господарський способи ведення капітальних робіт.
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Відомо, що матеріальне виробництво потребує участі людей (про-
фесійно підготовленого персоналу), використання засобів праці (ма-
шин, механізмів, інструментів, споруд), предметів праці (сировини, 
матеріалів), енергії (електричної, теплової, механічної) та інформації 
(науково-технічної, комерційної, правової, виробничої, соціальної), а 
також створення місць виробництва (будівель, шахт, кар’єрів, доріг, 
земельних ділянок). Професійно керована сукупність цих компонен-
тів формує певний виробничий процес. Технічна та організаційно-
економічна характеристики виробничого процесу на підприємстві 
визначаються типом вироблюваної продукції, різноманіттям видів 
застосовуваної техніки і технології, формами господарських зв’язків. 

Засоби праці є одними з найактивніших елементів виробництва. 
Вони здебільшого визначають технологічний спосіб одержання про-
дукції і є основою технікотехнологічної бази (ТТБ) підприємства. 
ТТБ виробничого підприємства має дві складові: технічну і техноло-
гічну. До технічної складової належать:

• енергетична база виробництва;
• виробничі машини й устаткування, транспорт, пристрої для пе-

реміщення;
• інформаційно-обчислювальна техніка і засоби зв’язку.
До технологічної складової належать:
• операції на певних фазах виробничого процесу (видобуток, об-

робка, переміщення, складування, контроль тощо);
• технології з переробки ресурсів та одержання готової продук-

ції;
• технологічна документація загального і спеціального призна-

чення.
Тенденції розвитку ТТБ тісно пов’язані з інноваційною діяльніс-

тю підприємств щодо технічного вдосконалення устаткування:
• підвищення наукомісткості використовуваних засобів праці;
• зростання масштабів застосування сучасної мікроелектронної 

техніки;
• трансформації техніко-технологічних засобів у більш універ-

сальні системи;
• поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ з організацій-

но-управлінськими компонентами виробництва;
• підвищення ступеня автоматизації техніки.
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Форми технічного розвитку техніко-технологічної бази підпри-
ємства наведено на рис. 8.
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устаткування новим 

такого самого 
технічного рівня

Технічне 
доозброєння 
підприємства

Підтримка техніко-технологічної бази

Технічний розвиток 
підприємства

Модернізація
Технічне 

переозброєння
Реконструкція

Розширення
діючого

виробництва

Нове
будів- 

ництво

Рис. 8

Виробничий процес — це сукупність взаємопов’язаних дій людей, 
засобів праці та природи, потрібних для виробництва продукції. Ін-
шими словами, виробничий процес — це цілеспрямоване, постадійне 
перетворення вхідної сировини й матеріалів на готовий продукт із 
потрібними властивостями, придатний для вживання або подальшої 
обробки. Класифікація виробничих процесів за різними ознаками на-
ведена у табл. 6.

Таблиця 6

Класифікаційна ознака Види виробничих процесів
Технологічне призначення Основні

Допоміжні
Обслуговуючі

Перебіг у часі Дискретні
Безперервні 

Ступінь автоматизації Ручні 
Механізовані
Автоматизовані
Автоматичні

Підтримка техніко-технологічної бази

Розвиток техніко-технологічної бази
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За технологічним призначенням розрізняють основні, допоміжні 
та обслуговуючі виробничі процеси. Основними називають вироб-
ничі процеси, в яких виробляється основна (профільна) продукція 
підприємства. Допоміжними називають виробничі процеси, пов’язані 
з виготовленням допоміжної продукції (виробничих напівфабри-
катів), призначеної для подальшого використання у виробництві. 
Обслуговуючими називають виробничі процеси, пов’язані з гаранту-
ванням нормальної, безперебійної роботи основного й допоміжного 
виробництв (ремонт виробничого устаткування, енергозабезпечення, 
переміщення предметів у процесі обробки, складування тощо).

За перебігом у часі виокремлюють дискретні і безперервні вироб-
ничі процеси. Дискретними називають виробничі процеси, в яких 
вироблювану продукцію можна поштучно перерахувати. Безперерв-
ними називають такі виробничі процеси, коли продукцію поштучно 
перерахувати неможливо (виробництво сипучих, рідко- і газоподіб-
них речовин, коли обсяг виробництва вимірюється тоннами, кубо-
метрами, літрами).

За ступенем автоматизації виробничі процеси поділяються на 
ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні. Ручними називають 
виробничі процеси, які потребують ручної праці людини. Механізова-
ними називають виробничі процеси, в яких людина керує механічни-
ми пристроями (трактором, екскаватором тощо). Автоматизованим 
називають виробничий процес, у якому людина (оператор) керує ним 
за допомогою обчислювальної техніки, електроніки. Автоматичними 
називають виробничі процеси, які керуються електронікою (обчис-
лювальною технікою) і здійснюються без участі людини.

Календарно-плановим нормативом організації виробничого про-
цесу в часі є виробничий цикл — інтервал часу від початку до завер-
шення процесу виробництва продукції. Він обчислюється для одного 
виробу або для певної кількості виробів, що виробляються одночасно. 
Виробничий цикл складається з часу виробництва (тривалість техно-
логічних операцій, природних процесів, допоміжних операцій: під-
готовчо-заключних, транспортних, контрольних, складських тощо) і 
часу перерв (групові, міжопераційні, міжцехові очікування, перерви 
між робочими змінами, на обід, вихідні та святкові дні).

Важливою складовою виробничого циклу є технологічний цикл — 
сукупність дій щодо зміни стану предмета праці. Технологічний цикл, 
у свою чергу, складається з множини технологічних процедур, що їх 
виконують при виробництві продукції. Ці процедури мають назву 
технологічних операцій. 
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Тривалість технологічного циклу Тm визначається сумарною три-
валістю технологічних операцій, які його складають:
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де t — тривалість обробки одного предмета; M — кількість робочих 
місць, на яких одночасно виконується певна технологічна операція; 
m — кількість технологічних операцій.

Звичайно, тривалість технологічного циклу обробки предмета 
праці є меншою за тривалість виробничого циклу, оскільки вона скла-
дається лише з часу, що витрачається безпосередньо на виробництво 
і не включає часу перерв. 

Існують такі способи поєднання операцій технологічного циклу: 
послідовне, паралельне, послідовно-паралельне.

Послідовне поєднання операцій полягає в тому, що наступна тех-
нологічна операція починається тільки після завершення обробки 
всіх предметів партії на попередній операції. Тривалість технологіч-
ного циклу в цьому разі обчислюється так:
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де n — кількість предметів в оброблюваній партії.
Послідовне поєднання організаційно є дуже простим, спрощує 

оперативне планування, але характеризується значною тривалістю 
циклу обробки, оскільки кожен предмет багато часу перебуває поза 
процесом обробки, чекаючи обробки всієї партії. Такий спосіб поєд-
нання технологічних операцій найчастіше застосовується в одинич-
ному або дрібносерійному виробництві.

Приклад. Визначити тривалість технологічного циклу обробки 
партії з 4 деталей при послідовному поєднанні технологічних опе-
рацій, якщо тривалість виконання операцій t має такі значення: 
t1 = 8 хв; t2 = 4 хв; t3 = 3 хв; t4 = 16 хв; t5 = 5 хв; t6 = 6 хв. Четверта 
технологічна операція виконується на двох верстатах, решта — на 
одному.

Розв’язання.
1. Послідовне поєднання: 

4 (8 : 1 + 4 : 1 + 3 : 1 + 16 : 2 + 5 : 1 + 6 : 1) = 4 · 34 = 136 хв.
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Паралельне поєднання технологічних операцій характеризуєть-
ся тим, що предмети після завершення попередньої операції обробки 
відразу передаються на наступну. Таким чином, предмети однієї партії 
обробляються паралельно на всіх технологічних операціях. Малога-
баритні нетрудомісткі предмети можуть передаватися не поштучно, а 
так званими транспортними партіями. Якщо рm — розмір транспорт-
ної партії або кількість предметів у транспортній партії (при поштуч-
ній передачі рm = 1), то тривалість технологічного циклу обробки 
партії деталей з n штук при паралельному поєднанні технологічних 
операцій обчислюється за формулою

Тпарал
М М

= + − 
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Таким чином, при паралельному поєднанні технологічних опера-
цій тривалість технологічного циклу дорівнює тривалості обробки 
партії предметів на максимальній за часом технологічній операції та 
тривалості обробки транспортної партії на решті технологічних опе-
рацій. У цьому разі істотно скорочується тривалість технологічного 
циклу порівняно з послідовним поєднанням операцій. Проте якщо 
тривалість окремих технологічних операцій є різною або не кратна 
одна одній, то на всіх операціях, крім максимальної за часом, виника-
тимуть перерви в роботі. Вони ліквідуються, коли є можливість син-
хронізувати технологічні операції: 

1 2

2

t t t

i

n

nМ М М
= = ⋅⋅⋅ = . 

Зазначене поєднання технологічних операцій найчастіше застосо-
вується у масовому виробництві.

Приклад. На підставі даних таблиці визначити тривалість тех-
нологічного операційного циклу обробки партії деталей із 60 шт. 
за умови паралельного поєднання шести технологічних операцій. 
Розмір транспортної партії — 10 деталей.

Показник
Технологічна операція

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 6-та

Норма часу на виконання операції, хв.  14  10  16  8  5  3

Кількість задіяних верстатів, шт.  4  3  4  3  2  1
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Розв’язання.
1. Паралельне поєднання: 

10 · (14 : 4 + 10 : 3 + 16 : 4 + 8 : 3 + 5 : 2 + 3 : 1) + 
+ (60 – 10) · (16 : 4) = 390 хв.

Послідовнопаралельне поєднання технологічних операцій є 
комбінацією двох попередніх. За такого поєднання тривалість тех-
нологічного циклу має середні значення між тривалістю циклів при 
послідовному та паралельному поєднанні технологічних операцій. 
Цей метод поєднання операцій застосовується при обробці предметів 
великими партіями, що відповідає умовам великосерійного вироб-
ництва.

Побудова системи організації виробництва ґрунтується на певних 
принципах, яких бажано дотримуватися під час її проектування. 

Принцип спеціалізації полягає у поміркованому обмеженні різ-
номаніття елементів виробничого процесу. Тобто підвищенням одно-
рідності виробництва досягається спрощення його організації.

Принцип пропорційності вимагає, щоб в усій взаємопов’язаній 
системі підрозділів підприємства було узгоджено пропускну 
спроможність. Пропорційність досягається тоді, коли сукупна про-
дуктивність технологічно пов’язаних ланок виробництва пропорцій-
на обсягу виконуваних робіт:

1

1 1

2

1 2

Q Q Q n

n nП М П М П М
= = ⋅⋅⋅ = , 

де n — кількість технологічно пов’язаних підрозділів; Q, П, M — від-
повідно обсяг робіт, продуктивність одного робочого місця, кількість 
робочих місць у підрозділах.

Принцип паралельності передбачає одночасне виконання окре-
мих операцій і процесів. Він є особливо важливим при виготовленні 
виробів, що складаються з великої кількості деталей. Їх послідовна 
обробка зайняла б значно більше часу.

Принцип прямотечійності означає, що предмети праці в про-
цесі обробки повинні рухатися найкоротшими маршрутами за всіма 
стадіями і операціями виробничого процесу, без зустрічних пере-
міщень.

Принцип безперервності вимагає, щоб перерви між суміжними 
технологічними операціями були мінімальними або зовсім ліквідовані.
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Принцип автоматичності передбачає економічно обґрунтоване 
вивільнення людей від безпосередньої участі у виконанні робіт у важ-
ких або шкідливих умовах.

Принцип гнучкості — це забезпечення оперативної адаптації ор-
ганізаційно-технічних умов виробничого процесу, пов’язаних з пере-
ходом на виготовлення іншої продукції. Гнучкість досягається через 
універсальність знарядь праці, засобів автоматизації, впровадження 
верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ), гнучких авто-
матизованих систем (ГАС) тощо.

Принцип гомеостатичності вимагає, щоб виробнича система 
була здатною стабільно виконувати свої функції в межах допустимих 
відхилень і протистояти дисфункціональним впливам. Для цього на 
підприємствах створюються технічні та організаційні механізми са-
морегулювання і стабілізації. 

Особливості діяльності підприємства залежать від типу виробниц-
тва. Тип виробництва є комплексною характеристикою технічних, 
організаційних та економічних особливостей виробничої діяльності 
на підприємстві. Залежно від широти номенклатури вироблюваної 
продукції та обсягу її випуску виокремлюють три основні типи ви-
робництва: одиничне, серійне й масове.

Одиничне виробництво характеризується широкою номенклату-
рою продукції, малим обсягом випуску однакових виробів. Серійне 
виробництво має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення 
окремих виробів періодично повторюється певними партіями (серія-
ми) і загальний випуск може бути досить великим. Масове виробниц-
тво характеризується відносно вузькою номенклатурою вироблюваної 
продукції, але великим обсягом безперервного і тривалого виробниц-
тва окремих виробів. Окрім зазначених, виокремлюють дослідний тип 
виробництва, в якому виробляються зразки або партії виробів для ви-
конання дослідних робіт, випробувань, доопрацювання конструкцій 
тощо. Потім на їх основі розробляється конструкторська та техноло-
гічна документація для серійного або масового виробництва. 

Тип виробництва можна визначати також за величиною коефіцієн-
та закріплення операцій kз.о, який визначає середню кількість техно-
логічних операцій, що припадає на одне робоче місце:
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де n — кількість найменувань предметів, які обробляються на даній 
групі робочих місць за певний проміжок часу; mi — кількість опера-
цій, що проходить і-й предмет у процесі обробки на даній групі робо-
чих місць; M — кількість робочих місць, для яких обчислюється kз.о.

На виробництві масового типу на кожному робочому місці пос-
тійно виконується лише одна технологічна операція над предметом 
праці, тобто kз.о = 1. Устаткування є вузькоспеціалізованим, застосо-
вується спеціальне оснащення.

На робочих місцях серійного виробництва виконуються операції 
над предметами обмеженої номенклатури, які обробляються періо-
дично партіями. При цьому застосовується як універсальне, так і спе-
ціальне устаткування. Величина коефіцієнта закріплення операцій 
для цього типу виробництва перебуває у межах 1 < kз.о < 40.

Робочі місця одиничного виробництва характеризуються вели-
кою різноманітністю операцій над різними деталями в межах техно-
логічної можливості устаткування. Для одиничного типу виробниц-
тва воно має бути універсальним. Через часту зміну предметів праці 
багато часу витрачається на переналагодження устаткування. Для 
одиничного типу виробництва kз.о > 40. 

Існує два методи організації виробництва: непотоковий і потоко-
вий. Непотоковий метод організації виробництва характеризується 
такими ознаками: на робочих місцях обробляються різні за конструк-
цією і технологією виготовлення предмети праці; кількість кожного з 
цих предметів невелика і недостатня для нормального завантаження 
устаткування; робочі місця розташовуються однотипними групами 
без певного зв’язку з послідовністю виконання операцій; предмети 
праці в процесі обробки переміщуються складними маршрутами, 
внаслідок чого виникають великі перерви між технологічними опе-
раціями. Непотокове виробництво зустрічається переважно в оди-
ничному або дрібносерійному виробництві. Устаткування при цьому 
має бути універсальним, а робітники — універсалами високої кваліфі-
кації. 

Потоковий метод організації найчастіше застосовується в ма-
совому і великосерійному виробництвах. Основна його структурна 
ланка — потокова лінія. Така організація виробництва являє собою 
високоефективний метод здійснення виробничого процесу, характе-
ризується високим ступенем раціональності і має такі ознаки: за гру-
пою робочих місць закріплюється обробка або складання предмета 
одного найменування або обмеженої кількості подібних предметів; 
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робочі місця розташовуються послідовно за ходом технологічного 
процесу; технологічний процес має високу поопераційну диферен-
ціацію; предмети праці в процесі обробки передаються з операції на 
операцію штучно або невеликими транспортними партіями згідно з 
ритмом роботи, що забезпечує паралельність і безперервність проце-
су; широко застосовується конвеєр, який переміщує предмети, під-
тримує певний ритм роботи.

Потокове виробництво з точки зору його організації має великі 
переваги. Йому притаманні високий рівень продуктивності праці, 
механізації, спеціалізації, ритмічність і чітка організація. Наслідок 
цього — скорочення тривалості виробничого циклу і, відповідно, не-
завершеного виробництва, високий коефіцієнт використання вироб-
ничих фондів, скорочення витрат на виробництво. 

Разом з тим, з точки зору організації праці, потоковий метод має 
й певні недоліки: примітивізація, монотонність, мала змістовність 
праці, що суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і 
кваліфікаційного рівня робітників. Жорсткий ритм роботи на пото-
кових лініях, відсутність можливостей для реалізації індивідуальних 
здібностей працюючих також не є приваблюючими чинниками. Вузь-
ка спеціалізація робочих місць часто породжує проблеми при пере-
ході на випуск іншої продукції (витрачається чимало коштів і часу на 
переналагодження).

І все ж таки потокове виробництво як високоефективне широко 
застосовується у різних галузях промисловості, вбирає в себе новітні 
наукові досягнення і має такі тенденції розвитку:

• автоматизація потокового виробництва;
• підвищення гнучкості технологічних систем і схем, застосуван-

ня верстатів з ЧПУ;
• впровадження багатофункціональних роботів-маніпуляторів;
• створення ГАС на базі поєднання елементів потокової лінії з 

ЕОМ з подальшим використанням автоматизованого проекту-
вання випуску продукції.

Впровадженню потокового виробництва передують розрахунки 
параметрів потокової лінії та спеціальних допоміжних засобів — кон-
веєрів.

Такт потокової лінії — це інтервал часу, за який з потокової лінії 
сходять вироби, що пересуваються один за одним:

r
N

= Ф
,
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де r — такт потокової лінії (зручніше вимірювати у хвилинах); 
Ф — дійсний фонд часу роботи лінії за розрахунковий період (хв); 
N — фактична кількість виробів, які зійшли з конвеєра за той самий 
період часу.

Якщо предмети праці з операції на операцію передають не поштуч-
но, а транспортними партіями (розміром рm), то вони сходять з пото-
кової лінії за інтервал часу, який називається ритмом лінії R:

R =r рm.

Коли розраховують безперервну потокову лінію, то після обчис-
лення такту проводять синхронізацію операцій. Технологічні операції 
вважаються синхронізованими, якщо тривалість кожної з них дорів-
нює або є кратною такту потокової лінії.

Кількість робочих місць, призначених для і-ї технологічної опе-
рації Мі, дорівнює:

i
it

r
М = ,

де tі — тривалість обробки одного предмета під час i-ї технологічної 
операції.

Довжина потокової лінії L визначається за формулою 

L = L0Мі,

де L0 — відстань між центрами двох сусідніх робочих місць, розташо-
ваних уздовж потокової лінії.

Швидкість руху потокової лінії (зручно вимірювати у м/хв) за-
лежить від її такту і середньої відстані між двома сусідніми виробами 
S0 (м), що рухаються потоковою лінією:

V S
r

= 0 .

Приклад. Визначити швидкість руху потокової лінії, якщо її се-
редньодобова продуктивність становить 1200 виробів. Режим ро-
боти двозмінний, тривалість робочої зміни 8 годин. Непродуктив-
ний час (спричинений зупинками лінії) протягом робочої зміни 
становить 30 хв. Відстань між двома сусідніми виробами, що руха-
ються лінією, дорівнює 3 м.
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Розв’язання.
1. Продуктивний час роботи лінії протягом робочої зміни:

60 · 8 – 30 = 450 хв.

2. Випуск продукції за робочу зміну:

1200 : 2 = 600 виробів.

3. Такт потокової лінії:

450 : 600 = 0,75 хв.

4. Швидкість руху потокової лінії:

2,5 : 0,75 = 4 м/хв.

Приклад. Визначити довжину робочої частини конвеєра безпере-
рвно-потокової лінії виробничого підприємства, якщо такт техно-
логічної лінії дорівнює 5 хв, тривалість виконання першої техно-
логічної операції — 10 хв, другої — 15 хв, третьої — 25 хв. Відстань 
між центрами двох суміжних робочих місць на конвеєрі дорівнює 
2,5 м.

Розв’язання.
1. Кількість робочих місць:

M1 = 10 : 5 = 2; M2 = 15 : 5 = 3; M3 = 25 : 5 = 5.

2. Довжина робочої частини конвеєра:

L = 2,5 · (10 + 15 + 25) : 5 = 25 м.

Розвиток підприємств з різними формами організації виробництва 
відбувається через їх вдосконалення. Відомі такі форми раціональної 
організації виробництва, як концентрація, спеціалізація, кооперуван-
ня, комбінування, конверсія, диверсифікація. 

Концентрація — це процес зосередження виробничих потужнос-
тей, робочої сили, фінансових та інформаційних ресурсів на великих 
підприємствах, тобто процес укрупнення виробництва через збіль-
шення обсягів випуску продукції. Процесу концентрації промисло-
вого виробництва в сучасних умовах притаманна докорінна зміна 
техніки на базі досягнень науково-технічного прогресу.
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Концентрація виробництва досягається за рахунок такого:
• збільшення кількості машин, устаткування, технологічних 

ліній попереднього технічного рівня;
• застосування машин та устаткування зі збільшеною одиничною 

потужністю;
• одночасного збільшення кількості машин, устаткування як по-

переднього технічного рівня, так і прогресивнішого.
У господарський практиці виокремлюють три основні форми кон-

центрації:
• агрегатну — збільшення одиничної потужності технологічних 

установок, агрегатів, устаткування;
• технологічну — укрупнення виробничих цехів, відділів, окре-

мих виробництв підприємства;
• заводську — процес збільшення розміру самостійних підпри-

ємств (заводів, фабрик, комбінатів), що здійснюється на заса-
дах агрегатної та технологічної концентрації виробництва.

Існує кілька підходів до визначення оптимального розміру під-
приємства у фазі концентрації його виробництва. В одному з них 
пропонується використовувати метод зведених витрат, тобто підхід, 
пов’язаний з мінімізацією зведених витрат Зі на випуск одиниці про-
дукції:

Зі = Sі + ЕнКі + Ті → mіn, 

де Sі — собівартість одиниці продукції; Ті — питомі транспортні ви-
трати; Ен — нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень; 
Кі — питомі капіталовкладення (у розрахунку на одиницю випущеної 
продукції) за і-м варіантом.

Приклад. Завданням промислової політики є концентрація 
цукропереробних потужностей в одному з регіонів України, де 
поширене вирощування цукрового буряку. Для цього розроб-
лено три варіанти будівництва потужного цукропереробного 
заводу (з різними величинами потужностей). Основні проектні 
показники щодо кожного з них наведено у таблиці. Норматив-
на ефективність Ен = 0,2. Використовуючи метод зведених вит-
рат, визначити найменш витратний варіант розміщення такого 
об’єкта.
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Показник
Варіант

1-й 2-й 3-й

Річна потужність виробництва цукру, тис. т 12 15 13

Сумарні капіталовкладення на будівництво, тис. грн. 960 1125 1200

Собівартість річного обсягу продукції, тис. грн. 180 220 194,8

Середній радіус перевезень сировини, км 18 24 15

Зведені витрати на 1 т/км перевезень, грн. 2,5 2,0 2,8

Розв’язання.
1. Зведені витрати за першим варіантом: 

З1 = 180 : 12 + 0,2 · 960 : 12 + 18 · 2,5 = 76 грн.

2. Зведені витрати за другим варіантом: 

З2 = 220 : 15 + 0,2 · 1125 : 15 + 24 · 2,0 = 77,7 грн.

3. Зведені витрати за третім варіантом: 

З3 = 194,8 : 13 + 0,2 · 1200 : 13 + 15 · 2,8 = 75,5 грн.

Висновок: 3-й варіант є найменш витратним.

Переваги концентрації як форми організації виробництва такі:
• можливість здійснювати увесь цикл “наука — виробництво”, 

тобто виконувати великомасштабні науково-дослідні, пошу-
кові, прикладні роботи, фінансувати проектно-конструкторські 
роботи зі створення і розповсюдження нової техніки;

• легкість упровадження й використання найсучаснішого устат-
кування;

• найкращі можливості для застосування сучасних прогресивних 
форм організації виробництва і праці;

• зниження частки постійних витрат (зі збільшенням обсягу ви-
робництва), що сприяє зниженню собівартості виробництва 
продукції;

• значний ефект від використання ЕОМ. 
Недоліки концентрації як форми організації виробництва:
• зростання транспортних витрат на перевезення сировини, ма-

теріалів і комплектуючих виробів до підприємства та на від-
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правлення готової продукції споживачам внаслідок збільшен-
ня радіуса транспортування;

• потреба у значних обсягах інвестицій на спорудження великих 
підприємств і тривалі строки їх будівництва;

• ускладнення процесу управління;
• підвищення навантаження на природне середовище;
• порушення принципу рівномірного розміщення промислового 

виробництва та комплексного розвитку окремих регіонів краї-
ни.

Поряд з процесом концентрації відбувається і зворотній про-
цес — деконцентрація виробництва. Це приводить до появи широкої 
мережі малих і середніх підприємств. Серед них виживають і успішно 
працюють ті, що є економічно ефективними, тобто технічно і техно-
логічно передовими, мобільними щодо зміни кон’юнктури ринку.

Спеціалізація виробництва зумовлена звуженням номенклату-
ри вироблюваної продукції порівняно зі звичайним підприємством. 
Підприємство зосереджується на випуску однорідної продукції або 
на виконанні окремих технологічних операцій.

У промисловості розрізняють такі форми спеціалізації:
• детальну (виробництво деталей, агрегатів, вузлів тощо);
• предметну (випускається певний вид готової продукції);
• технологічну (виконуються окремі стадії технологічного про-

цесу).
Переваги спеціалізації як форми організації виробництва такі:
• хороше підґрунтя для механізації та автоматизації виробниц-

тва;
• вища якість продукції, ніж на звичайних підприємствах;
• широкі можливості для застосування продуктивної техніки і 

технології;
• зменшення витрат на виробництво продукції (за рахунок ви-

щого рівня механізації та автоматизації праці);
• випуск стандартизованої продукції, яка споживається багатьма 

іншими промисловими споживачами.
Поряд з перевагами спеціалізація має і ряд недоліків. По-перше, 

це монотонність, одноманітність праці людей. Уникнути цього мож-
на через автоматизацію виробництва, впровадження промислових 
роботів-маніпуляторів. По-друге, надлишки спеціалізованої про-
дукції створюють проблеми з її реалізацією. По-третє, існує занадто 
велика залежність спеціалізованих підприємств від виробничо-гос-
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подарських зв’язків зі споживачами. Проте, зважаючи на вагомість 
переваг спеціалізації, ця форма організації виробництва є досить по-
ширеною серед вітчизняних підприємств. 

Річний економічний ефект від перетворення звичайного підпри-
ємства на спеціалізоване пропонується обчислювати за формулою

Еріч = ((S1 + Т1) – (S2 + Т2)) V2 – Ен ∆К + ∆П,

де S1, S2 — собівартість одиниці продукції до і після спеціалізації; 
Т1, Т2 — транспортні витрати на одиницю продукції до і після спе-
ціалізації виробництва; V2 — річний обсяг випуску продукції після 
спеціалізації виробництва; Ен — нормативний коефіцієнт ефектив-
ності капіталовкладень; ∆К — додаткова потреба у капіталовкладен-
нях при здійсненні заходів з перетворення звичайного підприємства 
на спеціалізоване; ∆П — додатковий прибуток, що може бути отрима-
ний за рахунок поліпшення якості продукції внаслідок спеціалізації.

Наведену вище формулу можна записати компактніше:

Еріч = (З1 – З2) Vф + ∆П,

де З1, З2 — зведені витрати відповідно при звичайному та спеціалізо-
ваному виробництві; Vф — фактичний річний обсяг випуску продук-
ції підприємства після спеціалізації.

Строк окупності капіталовкладень, асигнованих на здійснення 
заходів щодо спеціалізації виробництва, можна визначити за форму-
лою

Ток = −ΔК С
Еріч

, 

де ∆К — обсяг капіталовкладень, асигнований на здійснення заходів 
щодо спеціалізації; С — вартість основних фондів, які можуть бути 
при цьому вивільнені та реалізовані.

Приклад. Виробництво продукції типу “А” в регіоні відбувається 
на кількох підприємствах галузі, які є одночасно і її споживачами. 
Собівартість одиниці продукції на цих підприємствах у середньо-
му становить 1,95 грн, а на спеціалізованому, яке буде збудоване 
найближчим часом, цей показник планується на рівні 1,38 грн. 
Середня вартість перевезення одиниці продукції на ньому ста-
новить 0,16 грн, а питомі капіталовкладення на його створен-
ня — 1,2 грн, нормативна ефективність Ен = 0,2. Річний обсяг 
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виробництва продукції типу “А” на спеціалізованому підприємс-
тві становитиме 10 млн шт. Обґрунтувати доцільність створення 
спеціалізованого виробництва продукції типу “А”, обчисливши 
річний економічний ефект і строк окупності капіталовкладень.

Розв’язання.
1. Зведені витрати у разі “розпорошеного” виробництва: 

З1 = 1,95 грн.

2. Зведені витрати в разі створення спеціалізованого виробниц-
тва:

З2 = 1,38 + 0,16 + 0,2 · 1,2 = 1,78 грн.

3. Річний економічний ефект:

Еріч = (З1 – З2) Vф,

Еріч = (1,95 – 1,78) · 10000000 = 1,7 млн грн.

4. Строк окупності капіталовкладень:

ок
річ

К 1,2 10000000
Т 7 років.

Е 1700000
⋅= = =

Висновок: створення спеціалізованого підприємства під питанням. 
Швидше за все такий проект буде відхилено, оскільки строк окуп-
ності капіталовкладень досить тривалий. Такий результат зумовле-
ний значною загальною сумою інвестицій і недостатньою віддачею 
вкладеного капіталу. 

Кооперування — це використання тривалих виробничих зв’язків 
між підприємствами, що спільно виробляють кінцевий продукт. Ос-
новна умова кооперування — широка мережа подетально і техноло-
гічно спеціалізованих та організаційно відокремлених виробництв. 
Відповідно до форм спеціалізації вирізняють і відповідні форми ко-
оперування:

• детальну (кілька спеціалізованих підприємств постачають го-
ловному заводу деталі, наприклад, кулькові підшипники, для 
подальшого складання і випуску готової продукції);

• предметну (кілька підприємств постачають свої вироби, напри-
клад, мотори до автомобілів, головним заводам, що випускають 
готову продукцію);
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• технологічну (спеціалізовані підприємства постачають голов-
ним заводам напівфабрикати власного виробництва, напри-
клад, коксівне вугілля).

Комбінування — це процес поєднання в одному підприємстві різ-
ногалузевих виробництв, пов’язаних між собою технічно, економічно 
та організаційно. Характерними ознаками комбінованого підприємс-
тва (комбінату) є такі: 

• об’єднання різнорідних виробництв;
• пропорційність між виробництвами;
• техніко-економічна та виробнича єдність виробництва;
• єдине енергетичне господарство, спільні допоміжні та обслуго-

вуючі виробництва.
Існують три основні форми комбінування на основі такого:
• поєднання послідовних стадій переробки вихідної сировини 

(поєднуються різні, але споріднені стадії переробки сировини), 
характерне для хімічної і текстильної промисловості, чорної 
металургії;

• використання відходів виробництва, поширене у деревооброб-
ній, харчовій, хімічній промисловості;

• комплексної переробки сировини (наявність кількох потоків 
переробки вихідної сировини, поширене в галузях, що перероб-
ляють органічну сировину — нафту, газ, торф, вугілля).

Сучасні підприємства-комбінати можуть поєднувати дві або на-
віть усі три форми комбінування.

Комбінування з економічної точки зору є оптимальною формою 
організації виробництва, оскільки дає змогу:

• знизити матеріаломісткість продукції (за рахунок комплексно-
го використання сировини, відходів виробництва і безперерв-
ності технологічного процесу);

• зменшити транспортні витрати;
• ефективно використовувати основні виробничі фонди і вироб-

ничі потужності підприємства;
• економно організовувати й використовувати внутрішню ви-

робничу інфраструктуру (через спільне використання ремон-
тної, енергетичної, транспортної бази комбінату);

• скорочувати кількість виробничих відходів і тим самим змен-
шувати шкоду для довкілля.

Конверсія як форма організації виробництва характеризує іс-
тотне перепрофілювання частини або всього виробничого потенціалу 
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підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорін-
ної зміни ринкового середовища або глобальних чинників розвитку 
економіки. Процеси конверсії здійснюються на підставі загальнона-
ціональних програм, які розробляються і затверджуються на найви-
щих рівнях керівництва країною.

Існує три загальні пріоритети й напрями, за якими в Україні здій-
снюються конверсійні програми:

• розробка устаткування для виробництва продуктів харчування;
• створення медичної та іншої техніки для охорони здоров’я;
• виробництво товарів масового вжитку.
Значні зміни економічних, соціальних і науково-технічних умов 

діяльності промислових підприємств, конкуренція між ними в окре-
мих випадках призвели до ситуації, коли купівлі сучасної техніки і 
технологій, застосування результатів наукових досліджень недостат-
ньо для підтримання їх конкурентоспроможності. Можливість появи 
нових конкурентів, виробництво товарів-замінників, позиції поста-
чальників сировини і матеріалів, становище покупців на ринку — це 
ті чинники, які впливають на потенціал підприємств і спонукають до 
дій у напрямі диверсифікації. 

Диверсифікація як форма організації виробництва означає од-
ночасний розвиток на підприємстві різногалузевих виробництв, які 
не пов’язані одне з одним, що сприяє розширенню номенклатури й 
асортименту вироблюваної продукції в межах одного підприємства. 
Тобто підприємства використовують власні нагромадження, а також 
залучені інвестиційні ресурси не тільки для підтримки і розвитку 
свого основного бізнесу, а й для освоєння нових видів продукції, ство-
рення нових виробництв. Це пов’язано з намаганням господарюючих 
суб’єктів, у тому числі й виробничих підприємств, підтримати власну 
фінансову стабільність, маневруючи своїми матеріальними та людсь-
кими ресурсами. Таким чином, мета диверсифікації — це мінімізація 
фінансових ризиків підприємства, пов’язаних з реалізацією продук-
ції.

На відміну від конверсії виробництва, коли частково або повніс-
тю змінюється профіль діяльності підприємства, при диверсифікації 
профіль його основної діяльності зберігається. 

Ступінь диверсифікації виробництва безпосередньо залежить від 
фінансового становища і можливостей конкретного підприємства. 
Якщо через свої фінансові можливості збиткові та середні підприємс-
тва дотримуються стратегії під назвою “просто вижити”, то прибут-
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кові підприємства в змозі утворювати стратегічні альянси і діяти ще 
успішніше. В результаті диверсифікації виробництва перетворюють-
ся на складні багатоцільові комплекси, що випускають продукцію або 
надають послуги різноманітного призначення й характеру. 

Диверсифікованим вважається підприємство, на якому понад 30 % 
усього обсягу реалізації становлять товари і послуги, що не пов’язані 
з його основною діяльністю. У сучасних умовах диверсифікація ви-
робництва на підприємствах набула актуальності, і цей процес має 
тенденцію до поширення. Передумови, мотиви й цілі диверсифікації 
зазначені на рис. 9.

Результативність роботи підприємства залежить не тільки від рів-
ня організації основного виробничого процесу, а й від роботи госпо-
дарств і служб, які створюють умови для успішного функціонування 
основного виробництва. За умови постійного вдосконалення техніко-
технологічної бази підприємства, посилення інтенсивності робочого 
навантаження на його основні фонди дедалі більшого значення набу-
вають проблеми раціональної організації допоміжних та обслуговую-
чих процесів, тобто розвиток інфраструктури підприємства.

Інфраструктура підприємства — це комплекс цехів, господарств 
і служб підприємства, що своєю діяльністю забезпечують нормаль-
ну роботу його основного виробництва. Розрізняють виробничу і со-
ціальну інфраструктури. 

Виробнича інфраструктура підприємства — це сукупність підроз-
ділів, які прямо не беруть участі у створенні основної продукції, але 
своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, створюючи необ-
хідні для цього умови. Склад виробничої інфраструктури залежить 
від галузі, типу і масштабу виробництва.

Соціальна інфраструктура підприємства — це сукупність підроз-
ділів підприємства, які забезпечують задоволення соціально-побуто-
вих і культурних потреб працюючих.

Організація і стан інфраструктури значно впливають на економі-
ку підприємства. На сучасних підприємствах, наприклад, у сфері тех-
нічного обслуговування основного виробництва, працюють 40–50 % 
його промислово-виробничого персоналу. 

Формування, відтворення і розвиток як виробничих, так і інф-
раструктурних об’єктів здійснюються в процесі капітального будів-
ництва, яке вважається специфічним елементом інфраструктури 
підприємства. Капітальне будівництво — це процес створення нових, 
реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих ви-
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робничих та інфраструктурних об’єктів підприємства. До сфери ка-
пітального будівництва належать:

• спорудження будівель та об’єктів виробничого і невиробничого 
призначення;

• монтаж виробничого і невиробничого устаткування та інших 
засобів праці й соціальної діяльності;

• проектно-пошукові та інші підготовчі роботи, пов’язані із спо-
рудженням нових об’єктів виробничого і невиробничого при-
значення;

• капітальний і відновлювальний ремонти будівель і споруд ви-
робничого і невиробничого призначення.

Елементи інфраструктури промислового підприємства наведено 
на рис. 10.

Інфраструктура підприємства

 

Обслуговуючі 
господарства

Заклади громадського 
харчування 

Комунікаційні 
мережі

Засоби збирання 
та обробки інформації

Природоохоронні 
споруди

Установи охорони здоров’я 

Спортивні споруди

Дитячі дошкільні заклади 

Житлово-комунальне 
господарство

Заклади культури і 
відпочинку 

 

Рис. 10

Необхідними умовами нормального перебігу виробничих процесів 
на підприємстві є: постійне підтримання в робочому стані машин та 
устаткування, своєчасне забезпечення робочих місць сировиною, 
матеріалами, інструментом, енергією, а також виконання транспорт-
них операцій. Усе це здійснює система технічного обслуговування 
виробництва, яка є центральною складовою виробничої інфраструк-

Виробнича 

Капітальне 
будівництво

Соціальна
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тури підприємства. В рамках системи технічного обслуговування ви-
робництва виконуються такі функції:

• ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншо-
го устаткування;

• забезпечення робочих місць інструментом;
• переміщення вантажів та виконання вантажно-розвантажу-

вальних робіт;
• забезпечення підрозділів підприємства електричною та тепло-

вою енергією, паром, газом, стиснутим повітрям тощо;
• забезпечення цехів сировиною, основними і допоміжними ма-

теріалами, паливом;
• зберігання напівфабрикатів власного виробництва і готової 

продукції.
До складу системи технічного обслуговування виробництва вхо-

дять відповідні структурні підрозділи (господарства), що здійснюють 
перелічені функції. Структуру системи технічного обслуговування 
наведено на рис. 11.

Система технічного обслуговування

Ремонтне 
господарство

Інструментальне 
господарство

Транспортне 
господарство

Енергетичне 
 господарство

Складське 
 господарство

Відділ 
головного 
механіка
Ремонтно-
механічний 
цех
Ремонтно-
будівельний 
цех
Цехові 
ремонтні бази

Інструментальний 
відділ
Інструментальний 
цех
Центральний 
інструментальний 
склад
Цехові інструмен-
тально-роздаваль-
ні комори 

Транспортно-
технологічний 
відділ
Транспортні 
цехи 
(залізничний, 
автомобільний, 
електрокарний 
тощо) 

Відділ 
головного 
енергетика
Господарства:
- електро- 

силове;
- тепло- 

силове;
- газове; 
- пічне;
- слабкостру-

мове;
- енерго- 

ремонтне 

Матеріальні 
склади
Виробничі 
склади
Збутові 
склади

Рис. 11

Машини і устаткування в процесі виробництва зазнають різних 
експлуатаційних навантажень і поступово зношуються. Час від часу 
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виникає необхідність відновлення або заміни зношених частин устат-
кування. Цими операціями і займається на підприємстві ремонтне 
господарство. Воно підпорядковується головному механіку підпри-
ємства. Відділ головного механіка дбає про відновлення та заміну 
зношених частин устаткування, розробляє систему планово-попе-
реджувальних ремонтів і контролює її виконання. Планові ремонти 
залежно від обсягу, складності і термінів проведення поділяються 
на поточні та капітальні. Призначення поточного ремонту: усуван-
ня дрібних неполадок устаткування, регулювання та профілактичні 
огляди обладнання. Під час капітального ремонту обладнання або 
транспортних засобів здійснюється повне розбирання спрацьованих 
вузлів і деталей, їх заміна, випробування під навантаженням. Мета 
капітального ремонту — відновлення або підвищення початкових 
технічних характеристик і технологічних можливостей виробничого 
устаткування.

Інструментальне господарство — це сукупність загальноза-
водських і цехових підрозділів, що займаються придбанням, проек-
туванням, виготовленням і відновленням технологічної оснастки, її 
обліком, зберіганням та вчасною видачею на робочі місця. Інструмен-
тальне господарство підпорядковується головному технологу. Інс-
трументальний відділ координує перелічені види робіт, займається 
постачанням інструментів і пристроїв, що їх виробляють на спеціалі-
зованих інструментальних заводах, проектує технологічне оснащен-
ня для власних потреб. Інструментальний цех виробляє та відновлює 
інструмент загального користування. Весь придбаний, виготовлений 
і відновлений інструмент надходить до центрального інструменталь-
ного складу, а потім розподіляється поміж цеховими інструменталь-
но-роздавальними коморами, які вже безпосередньо обслуговують 
робочі місця.

На більшості виробничих підприємств процес виробництва про-
дукції супроводжується переміщенням різноманітних вантажів. 
Комплекс цехів, що займаються транспортуванням вантажів, а та-
кож вантажно-розвантажувальними роботами, утворює транспор
тне господарство підприємства. Його склад залежить від характе-
ру продукції та обсягів виробництва. На підприємствах з великими 
обсягами перевезень вантажів може бути задіяний залізничний, ве-
ликогабаритний автомобільний, а іноді й водний транспорт. На се-
редніх і невеликих підприємствах створюється, як правило, єдиний 
транспортний цех. Очолює транспортне господарство начальник 
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транспортно-технологічного відділу. До складу цього відділу входять 
технічне бюро, бюро організації перевезень, диспетчерська служба 
тощо. Уся сукупність транспортних операцій на підприємстві здійс-
нюється трьома видами транспорту. Внутрішньоцеховий транспорт 
виконує транспортні операції в межах окремого цеху. Він зв’язує ро-
бочі місця, перевозить вантажі між цеховими дільницями, складами, 
технологічними лініями. Міжцеховий транспорт використовується 
для перевезення вантажів на території підприємства, між цехами, 
складами. Зовнішній транспорт забезпечує транспортування як си-
ровини і матеріалів, які по лінії матеріально-технічного постачання 
потрапляють на підприємство, так і готової продукції до приймаль-
них пунктів транспорту загального користування (залізничних стан-
цій, аеропортів, морських і річкових портів). При плануванні роботи 
транспортного господарства визначають вантажопотоки, тобто кіль-
кість вантажів, що переміщуються на певну відстань за певний про-
міжок часу. Розміри і маршрути перевезень обчислюються, виходячи 
з виробничої програми і нормативів витрат матеріальних ресурсів на 
здійснення цих перевезень. Сума всіх вантажопотоків, здійснюваних 
усіма видами транспорту, становить річний обсяг вантажоперевезень. 
Планування роботи транспортного господарства полягає в розробці 
річних (з розбивкою за кварталами) і календарних (місячних, добо-
вих) планів, а також в оперативному регулюванні перевезень.

З удосконаленням техніко-технологічної бази виробництва, збіль-
шенням потужності устаткування зростає і споживання всіх видів 
енергії. Звичайно, будь-які порушення в енергопостачанні можуть 
завдавати підприємству значних збитків. Тому для забезпечення на 
підприємстві безперешкодного енергопостачання в його складі функ-
ціонує енергетичне господарство. Керує енергетичним господарс-
твом головний енергетик підприємства. Енергетичне господарство 
має у своєму складі:

• електросиловий цех (знижувальні підстанції, генераторні та 
трансформаторні установки, електричні мережі, акумуляторне 
господарство);

• теплосиловий цех (котельні, компресори, теплові мережі, водо-
постачання, каналізація);

• газове господарство (газогенераторні підстанції, газові мережі, 
холодильні та вентиляційні установки);

• пічне господарство (нагрівальні і термічні печі);
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• слабкострумове господарство (власна телефонна станція, інші 
види зв’язку: селекторний, диспетчерський тощо);

• енергоремонтний цех (технічне обслуговування, ремонт і мо-
дернізація енергообладнання).

Енергогосподарство визначає потреби в паливі та енергоносіях з 
огляду на втрати у внутрішніх мережах, обґрунтовує необхідну кіль-
кість кожного виду енергії з урахуванням як їх купівлі, так і вироб-
ництва енергії власними генеруючими установками, проектує оп-
тимальні режими роботи виробничого устаткування, використовує 
вторинні енергоресурси, шукає резерви економії паливно-енергетич-
них ресурсів. Для цього складається плановий енергетичний баланс. 
Звітний енергетичний баланс разом із плановим використовується 
для аналізу фактичного стану енергозабезпечення підприємства та 
контролю використання енергоресурсів.

Умовою безперебійної роботи підприємства є також створення 
певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектуючих ви-
робів, напівфабрикатів власного виробництва тощо. Усі ці запаси 
зберігаються на різних складах підприємства, сукупність яких утво-
рює його складське господарство. Під час виробництва підприємс-
тво використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси, які в 
процесі виробництва перетворюються на готову продукцію і підляга-
ють постійному поповненню. Для цього на підприємстві створюється 
відділ матеріальнотехнічного постачання (МТП), який виконує 
такі функції:

• визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах;
• пошук і купівля цих ресурсів;
• організація доставки необхідних ресурсів;
• зберігання та видача матеріально-технічних ресурсів окремим 

споживачам на підприємстві.
Матеріально-технічні ресурси купують як безпосередньо у вироб-

ників на ринку, так і через посередників. Матеріально-технічні ресур-
си купують у виробників (за прямими зв’язками) у тому разі, коли 
вони потрібні підприємству постійно і у великій кількості. Нерегу-
лярна їх купівля може здійснюватися через товарні біржі, де концен-
трується інформація щодо продажу продукції та рівня поточних цін 
на неї. Вибираючи постачальників матеріально-технічних ресурсів, 
відділ МТП підприємства повинен враховувати:

• якість і ціну матеріалів, що закуповуються;
• умови розрахунків, можливість надання кредиту;
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• репутацію постачальника;
• територіальну віддаленість та оперативність поставок;
• швидкість реакції на потреби покупця;
• відповідність виробничої потужності постачальників потребам 

даного підприємства.
Якщо постачальника вибрано, то з ним укладають відповідні до-

говори, які регламентують усі умови постачання. Після цього органі-
зовується доставка матеріалів на склади підприємства, здійснюється 
зберігання та видача їх споживачам.

Структура складського господарства формується залежно від но-
менклатури матеріалів, що споживаються, типу й рівня спеціалізації 
та обсягу виробництва. На підприємстві можуть існувати такі види 
складів:

• матеріальні — для зберігання запасів сировини, матеріалів, 
палива та інших матеріальних цінностей, що надходять на під-
приємство ззовні;

• виробничі — для зберігання напівфабрикатів власного вироб-
ництва;

• збутові — для зберігання готової продукції та відходів вироб-
ництва, що підлягають реалізації. 

На матеріальних і виробничих складах підприємств діє система 
лімітування матеріалів, які там зберігаються. Незалежно від типу ви-
робництва застосовують централізовану (активну) або децентралізо-
вану (пасивну) системи постачання. На підприємствах одиничного 
та дрібносерійного типу найчастіше застосовують децентралізовану 
систему постачання, за якої склад видає потрібні матеріали на під-
ставі вимог цехів, і ті самостійно отримують та транспортують замо-
влене. За умов масового або великосерійного виробництва зі сталою 
номенклатурою і ритмічним споживанням матеріалів найчастіше за-
стосовується централізована система постачання, коли склад бере на 
себе функцію доставки необхідних матеріалів безпосередньо до робо-
чих місць у потрібній кількості і у належний час.

Таким чином, організація складського господарства передбачає 
приймання, розміщення, зберігання, підготовку до виробничого ви-
користання, видачу та облік руху матеріальних ресурсів. Матеріали 
на склади підприємства завозяться відповідно до оперативних планів 
відділу матеріально-технічного постачання. Розміщення і зберігання 
матеріальних ресурсів може відбуватися за сортами (за матеріалами 
певного сорту закріплюється певне місце зберігання), за серійною 
ознакою (певні партії (серії) матеріалів, що одночасно надійшли на 
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підприємство, зберігаються разом, окремо від інших надходжень), за 
комплектністю (розміщення і зберігання матеріалів у комплектах, 
готових до поставок у виробництво). Облік руху матеріальних ре-
сурсів здійснюється за допомогою картотеки на складах підприємс-
тва і в бухгалтерії.

Соціальна інфраструктура покликана задовольняти соціальні 
потреби трудового колективу підприємства. Діяльністю підрозділів 
соціальної інфраструктури керує заступник директора підприємства 
з кадрових і соціальних питань. Йому підпорядковуються відділи: 
кадрів, технічного навчання, адміністративно-господарський та жит-
лово-комунальний, які вже безпосередньо керують діяльністю окре-
мих установ соціальної інфраструктури підприємства.

Для задоволення соціальних потреб своїх працівників підприємс-
тво складає план соціального розвитку — обґрунтовану, фінансово 
та матеріально забезпечену систему заходів, спрямованих на вдоско-
налення соціально-культурного обслуговування, поліпшення умов 
праці і побуту всіх категорій працюючих. У цьому плані обов’язково 
передбачаються заходи щодо вдосконалення санітарно-гігієнічних 
умов праці (зниження рівня шуму, вібрацій, запиленості та загазова-
ності повітря тощо), а також заходи, які підвищують безпеку праці та 
запобігають виробничому травматизму і професійним захворюван-
ням. До плану соціального розвитку трудового колективу включають 
також заходи з поліпшення житлових і побутових умов працівників 
підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів соціаль-
ної інфраструктури: закладів охорони здоров’я, їдалень, спортивних 
закладів, будинків культури, бібліотек, баз відпочинку тощо.

Відтворення та розвиток об’єктів промислового і непромислового 
призначення на підприємстві здійснюється в процесі капітального 
будівництва. До завдань капітального будівництва належать:

• спорудження виробничих та інфраструктурних об’єктів;
• монтаж устаткування до них;
• проектно-пошукові та інші підготовчі роботи, що пов’язані зі 

спорудженням або реконструкцією об’єктів промислового та 
непромислового призначення;

• капітальні та відновлювальні ремонти будівель і споруд під-
приємства.

Перед тим, як споруджувати той чи інший об’єкт, виконують еко-
номічне обґрунтування і проектування всіх видів робіт. Від якості 
розробленого проекту залежить ефективність роботи споруджува-
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ного об’єкта у майбутньому. Проект будівництва містить необхідний 
комплекс технічної й економічної документації. Основні стадії про-
ектування:

1. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО):
• обґрунтування територіального розміщення майбутнього 

об’єкта;
• розрахунки обсягів необхідних інвестицій;
• джерела забезпечення нового об’єкта матеріальними, людськи-

ми та фінансовими ресурсами.
2. Технічний проект (містить основні проектні рішення щодо 

кошторисної вартості будівництва, визначає основні техніко-еконо-
мічні показники споруджуваного об’єкта).

3. Робочі креслення, які виконуються на основі розробленого 
технічного проекту.

Одним із основних завдань капітального будівництва є введення в 
експлуатацію нових виробничих потужностей. Для цього на підпри-
ємстві плануються обсяги капітального будівництва і розраховують-
ся витрати, пов’язані з введенням у дію нових виробничих потужнос-
тей. Далі визначають кошторисну вартість капітального будівництва. 
Підприємства, для яких здійснюється капітальне будівництво, нази-
вають замовниками (забудовниками), а тих, хто виконує капітальні 
роботи, — підрядниками. Існує два основні способи ведення капіталь-
них робіт: підрядний і господарський.

Підрядний спосіб передбачає виконання будівельно-монтажних 
робіт постійно діючими спеціалізованими організаціями. При цьому 
між підприємством і підрядною організацією укладаються договори 
підряду, які є основою подальших трудових і фінансових відносин. 
Підрядник бере на себе зобов’язання виконати своїми силами зазна-
чені обсяги будівельно-монтажних робіт з урахуванням строків їх ви-
конання, дотриманням технічних вимог і норм ведення робіт згідно 
з існуючим проектом, а замовник повинен забезпечити надання буді-
вельного майданчика і відповідної проектної документації, своєчасне 
фінансування будівництва, а потім прийняти виконану роботу і пов-
ністю розрахуватися із виконавцем.

Господарський спосіб ведення капітальних робіт передбачає вико-
нання робіт зусиллями самого забудовника. Ці роботи ведуться поряд 
з основною виробничою діяльністю власними силами і коштом. У цьо-
му разі підприємство-забудовник є керівником будівництва і несе 
відповідальність за виконувану роботу. На підприємстві створюється 
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відділ капітального будівництва, призначається його начальник, в 
його розпорядження надається необхідна виробнича база, на тимча-
совій основі наймаються працівники, залучається потрібна будівель-
на техніка.

ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Яка сутність і складові виробничого процесу?
 2. Які елементи має технічна складова виробничого процесу, техно-

логічна?
 3. Охарактеризуйте форми технічного розвитку техніко-техноло-

гічної бази підприємства.
 4. Охарактеризуйте три типи виробництва: одиничне, серійне і ма-

сове.
 5. Які бувають види виробничих процесів залежно від ступеня їх 

автоматизації?
 6. Які способи поєднання технологічних операцій вам відомі? 

В чому їх особливості?
 7. Перелічіть методи організації виробничого процесу, зазначте їх 

переваги та недоліки.
 8. Сформулюйте принципи раціональної організації виробничого 

процесу.
 9. Які існують форми раціональної організації виробництва?
 10. Перелічіть основні завдання служби матеріально-технічного 

постачання.
 11. Які основні завдання виробничої інфраструктури, соціальної?
 12. Назвіть основні напрями плану соціального розвитку на підпри-

ємстві.
 13. Яке призначення відділу капітального будівництва на підпри-

ємстві?
 14. Назвіть основні етапи проектування нового капітального будів-

ництва.
 15. Способи ведення капітальних робіт на підприємстві. 

ТеСТи

1. До технологічної складової ТТБ виробництва належать опера-
ції з:

а) видобутку сировини;



167

б) розробки технологічної документації;
в) збуту готової продукції;
г) переробки відходів.

2. До відомих типів виробництва належать:
а) одиничне;
б) потокове;
в) масове;
г) серійне.

3. Виробничі процеси поділяються на основні, допоміжні та обслу-
говуючі за:

а) перебігом у часі;
б) обсягом продукції, що виробляється;
в) номенклатурою продукції, що виробляється;
г) функціональним призначенням.

4. Технологічні процеси, обсяг виробленої продукції в яких обчис-
люється в натуральних одиницях, називаються:

а) циклічними;
б) дискретними; 
в) безперервними;
г) натуральними.

5. Зазначте, порушення якого принципу організації виробництва 
призводить до виникнення “вузьких місць” або, навпаки, до неповного 
завантаження окремих виробничих ділянок:

а) прямотечійності;
б) гомеостатичності;
в) пропорційності;
г) паралельності.

6. Зазначте тип виробництва, яке характеризується такими по-
казниками: коефіцієнт закріплення операцій > 40, рівень спеціалізації 
устаткування — універсальне:

а) одиничне;
б) серійне;
в) масове;
г) потокове.

7. Параметрами потокової лінії є:
а) коефіцієнт змінності;
б) ритм;
в) швидкість;
г) тривалість виробничого циклу.
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8. Укрупнення виробництва через збільшення розмірів підприємс-
тва, зосередження на цьому значних виробничих потужностей, робо-
чої сили, грошових та інформаційних ресурсів називається:

а) комбінуванням;
б) диверсифікацією;
в) кооперуванням; 
г) концентрацією.

9. Зазначте, яку форму організації виробництва характеризує час-
тка продукції інших галузей (непрофільних видів) у загальному обсязі 
товарної продукції підприємства:

а) диверсифікації; 
б) спеціалізації;
в) конверсії;
г) комбінування.

10. Виробничий процес, який здійснюється працівником за допомо-
гою машин, називається:

а) автоматичним;
б) автоматизованим;
в) механізованим;
г) машинним.

11. Зазначте, для якої форми організації виробництва характерні 
об’єднання різнорідних виробництв, пропорційність між ними, техні-
ко-економічна та виробнича єдність виробництва, єдине енергетичне 
господарство, спільні допоміжні та обслуговуючі виробництва:

а) концентрації;
б) комбінування;
в) конверсії;
г) кооперування.

12. Зазначте помилкові твердження:
а)  диверсифікація характеризує істотне або повне перепрофі-

лювання всього виробничого потенціалу підприємства на 
виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни 
ринкового середовища;

б)  виробничий цикл — це інтервал часу від початку до завер-
шення процесу виготовлення продукції; 

в)  принцип автоматичності передбачає економічно обґрунтова-
не вивільнення людини від роботи у важких або шкідливих 
умовах;
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г)  існують такі форми комбінування: детальна, предметна і тех-
нологічна.

13. Необхідність оперативної адаптації виробничого процесу до 
зміни організаційно-технічних умов виробництва сформульована у 
принципі:

а) гомеостатичності;
б) гнучкості;
в) прямотечійності;
г) автоматичності.

14. Сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі в 
створенні основної продукції підприємства, але своєю діяльністю спри-
яють роботі основних цехів, називається:

а) виробничою інфраструктурою;
б) соціальною інфраструктурою;
в) капітальним будівництвом;
г) інфраструктурою підприємства.

15. Зазначте, до якого господарства належать підрозділи, які вико-
нують функцію придбання, проектування, виготовлення оснащення та 
інструменту на підприємстві:

а) транспортного;
б) ремонтного;
в) інструментального;
г) енергетичного.

16. Господарство, що виконує поточні та капітальні ремонти, нази-
вається:

а) транспортним;
б) ремонтним;
в) інструментальним;
г) енергетичним.

17. До сфери капітального будівництва належить:
а) спорудження об’єктів невиробничого призначення;
б) заміна спрацьованих механізмів;
в) профілактичний догляд устаткування;
г) монтаж устаткування.

18. Господарський спосіб ведення капітального будівництва — це ви-
конання будівельних робіт:

а) постійно діючими спеціалізованими організаціями;
б) силами власних підрозділів підприємства;
в) господарствами інших підприємств.
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19. Зазначте, яке господарство обслуговує власну телефонну стан-
цію:

а) транспортне;
б) ремонтне;
в) інструментальне;
г) енергетичне.

20. Зазначте помилкові твердження:
а)  на матеріальних складах зберігаються напівфабрикати влас-

ного виробництва;
б)  газове господарство опікується холодильними і вентиляцій-

ними установками;
в)  існує кілька способів розміщення та зберігання матеріалів на 

складах, серед них — одиничний;
г)  керівництво інструментальним господарством здійснює го-

ловний механік підприємства.

	 3.3.	 Планування	діяльності	
підприємства	та	її	державне	
регулювання

Планування — основний інструмент управління діяльністю підпри-
ємства. Вибір та обґрунтування цілей діяльності підприємства — 
найважливіший етап планування. Система планів, що розробляється і 
використовується на підприємстві. Класифікація методів планування. 
Маркетингова діяльність, її принципи, функції, концепції. 
Стратегічне, тактичне й оперативне планування. Поняття про кален-
дарне планування та диспетчеризацію. 
Бізнес-планування: призначення, функції, основні розділи.
Мета, принципи і функції державного регулювання діяльності підпри-
ємств. Фіскальна, фінансово-кредитна, науково-технічна, амортиза-
ційна, інвестиційна політика. Ціноутворення. Державне підприємниц-
тво. 

З метою забезпечення безперебійного виробництва та успішного 
збуту вироблюваної продукції, досягнення інших техніко-економіч-
них показників — підвищення якості продукції, ефективності вироб-
ництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, подаль-
шого зростання продуктивності праці, поліпшення умов праці на 
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робочих місцях, поліпшення екологічного стану довкілля — на під-
приємствах планують, а потім контролюють усі види діяльності. 

Планування — це перша функція управління, яка являє собою 
процес визначення цілей, що їх передбачає досягти підприємство за 
певний період часу, а також способів досягнення цих цілей. Плану-
вання об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, 
надає всім процесам єдиної спрямованості, координує їх діяльність, 
дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ре-
сурси. Таким чином, характерними ознаками планування є: цільова 
спрямованість, системність, збалансованість, оптимальність вико-
ристання ресурсів, адекватність об’єкта і предмета планування. 

Найважливішим етапом планування є вибір та обґрунтування 
цілей діяльності підприємства. Виокремлюють п’ять основних цілей 
діяльності підприємства: 

• господарськоекономічну, що зумовлена вимогами забезпе-
чення високої ефективності виробничої системи, випуску сус-
пільно необхідної продукції;

• виробничотехнологічну, яка відображає основне фундамен-
тальне призначення підприємства — випуск певної продукції 
належної якості;

• науковотехнічну, яка передбачає прискорення інноваційних 
процесів, що матеріалізується в постійному поліпшенні якості 
продукції на основі оновленої техніко-технологічної бази ви-
робництва;

• соціальну, яка полягає в найповнішому забезпеченні матеріаль-
них і духовних потреб працівників підприємства;

• екологічну, яка передбачає виробництво екологічно безпечної 
продукції, гарантування вимоги відтворюваності ресурсів.

Планування діяльності підприємства здійснюється за допомогою 
різних методів, які вибирають, виходячи з відповідності їх зовнішнім 
умовам, з урахуванням особливостей профілю діяльності підприємс-
тва та етапів становлення й розвитку ринкових відносин у державі. 
Класифікацію існуючих методів планування діяльності підприємс-
тва наведено у табл. 7.

Ресурсний метод планування найчастіше застосовується у разі 
монопольного становища підприємства або за умов слабкої конку-
ренції. При цьому маркетингові дослідження практично не потрібні, 
основну увагу підприємства приділяють власним можливостям ви-
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робляти продукцію. З посиленням конкурентної боротьби початко-
вим моментом планування стають потреби ринку, попит на продук-
цію (послуги). У цьому разі враховують маркетингові дослідження, 
результати яких зумовлюють використання цільового методу плану-
вання. 

Таблиця 7

Класифікаційна ознака Методи планування

Вихідна позиція для розробки плану Ресурсний (за можливостями)
Цільовий (за потребами)

Спосіб розрахунку планових показників Експериментально-статистичний
Факторний
Нормативний

Способи прогнозування планових 
показників

Екстраполяційний
Інтерполяційний

Узгодженість ресурсів і потреб Балансовий
Матричний

Варіантність планів Одноваріантний
Поліваріантний
Метод економіко-математичної 
оптимізації

Спосіб виконання розрахункових 
операцій

Ручний
Механізований
Автоматизований 

Форма подання планових показників Табличний
Лінійно-графічний
Логіко-структурний (сітьовий)

Залежно від позиції підприємства на ринку застосовуються й різ-
ні методи прогнозування кінцевого і проміжних значень планових 
показників. Якщо маркетингові дослідження дають підприємству 
впевненість, що його розвиток у майбутньому відбуватиметься зі збе-
реженням тих самих тенденцій, які склалися сьогодні, то, ймовірно, 
буде застосований екстраполяційний метод визначення планових 
показників. З допомогою інтерполяційного методу підприємство 
встановлює мету, якої прагне досягти в майбутньому, і намагається 
визначити шлях до неї, поступово прогнозуючи проміжні планові по-
казники. 

Для визначення ступеня обґрунтованості показників важливо 
виокремити методи планування за способом розрахунку планових 
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показників. Для встановлення планових показників експеримен-
тально-статистичний метод передбачає використання фактичних 
статистичних даних за попередні роки, їх усереднення. Існує також 
факторний метод планування, згідно з яким планові дані визначають 
на підставі розрахунку впливу найважливіших чинників, що зумов-
люють зміну цих показників (визначення темпів зростання продук-
тивності праці, зниження собівартості продукції тощо). Найточні-
шим вважається нормативний метод планування. Його суть полягає 
в тому, що планові показники розраховуються на підставі прогресив-
них норм використання ресурсів. Для цього на підприємстві потрібно 
створити відповідну нормативну базу.

Узгодження потреб у матеріальних ресурсах з їх наявністю забез-
печується за допомогою балансового методу. Таблиці-баланси склада-
ються у такий спосіб, що в першій частині зазначаються всі напрями 
витрачання ресурсів згідно з існуючими потребами, а в другій — дже-
рела надходження цих ресурсів. Обидві частини балансу повинні 
дорівнювати одна одній. На підприємстві баланси розробляють для 
всіх видів ресурсів: матеріальних, трудових, фінансових. Матричний 
метод планування є подальшим розвитком балансового методу і по-
лягає в побудові моделей взаємозв’язків між окремими виробничими 
підрозділами та показниками.

За сучасних умов на підприємствах бажано розробляти не один, а 
кілька варіантів планів. За допомогою обчислювальної техніки з ви-
користанням економіко-математичного моделювання розраховують-
ся багатоваріантні плани, серед яких вибирають оптимальний.

На зміну традиційному ручному методу планування із застосуван-
ням найпростіших обчислювальних засобів дедалі частіше приходять 
сучасні — механізовані та автоматизовані з використанням настіль-
них калькуляторів і сучасних електронно-обчислювальних машин.

Форма подання планових показників залежить від традиційних 
вимог звітності на конкретному підприємстві та відображає загальну 
культуру планової діяльності. Найпоширенішим є табличний метод, 
результати якого подано у вигляді таблиць даних. Лінійно-графічний 
метод є зручним, коли досліджують динаміку того чи іншого еконо-
мічного показника. Логіко-структурний (сітковий) метод демонструє 
логістичний підхід до відображення даних, його часто використову-
ють при плануванні руху транспортних засобів, вантажоперевезень. 

Необхідними умовами правильного вибору цілей і стратегії під-
приємства є аналіз його зовнішнього та внутрішнього середовища 
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функціонування для визначення можливих загроз, для з’ясування 
слабких і сильних сторін конкуруючих фірм. Інформацію для цього 
надає маркетингова служба підприємства.

Маркетинг — це виробничо-комерційна діяльність підприємс-
тва, спрямована на виявлення та задоволення потреб споживачів у 
його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержан-
ня прибутку. Об’єктом маркетингу є ланцюжок “потреби — товар — 
ціна — реклама — збут”.

Основні принципи маркетингу:
• орієнтація всіх сфер діяльності підприємства на задоволення 

потреб покупців;
• активний вплив на попит;
• гнучке реагування виробництва на зміну потреб ринку;
• вибір ефективних форм і методів реклами, доставки та продажу 

продукції;
• заохочення творчої ініціативи працівників маркетингової 

служби. 
Функції маркетингу:
• вивчення ринку, аналіз і прогнозування попиту;
• вибір сегментів ринку, прийнятних для підприємства;
• визначення номенклатури й асортименту продукції, призначе-

ної для реалізації на ринку;
• розробка стратегії виходу і закріплення на ринку;
• реклама, збут та його стимулювання;
• політика ціноутворення.
Концепцією маркетингу називається загальний підхід підприємс-

тва до досягнення своєї мети на ринку. Відомі п’ять основних кон-
цепцій маркетингу: виробнича, продуктова, комерційна, концепція 
індивідуального маркетингу і концепція соціального маркетингу.

Виробнича концепція передбачає спрямування основних зусиль 
підприємства на вдосконалення виробництва з метою розширення 
обсягу випуску продукції. Вона застосовується за умов незадоволе-
ного ринкового попиту і практично повної відсутності конкуренції.

Продуктова концепція полягає у тому, що основну увагу підпри-
ємство приділяє поліпшенню споживчих властивостей своїх виробів 
і завдяки цьому забезпечує належний збут. Ця концепція відповідає 
умовам конкурентної боротьби, коли є можливість підвищувати кон-
курентоспроможність виробів через поліпшення якості за умов ста-
більного попиту.
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Комерційна концепція застосовується для забезпечення належ-
ного збуту за рахунок активізації реклами, агентів зі збуту, продав-
ців. Ця концепція використовує психологічний вплив на покупця і є 
ефективною в тому разі, якщо він необізнаний із пропонованою про-
дукцією.

Концепція індивідуального маркетингу орієнтує підприємство на 
виявлення індивідуальних потреб покупців і спрямовує його зусилля 
на те, щоб задовольнити ці потреби краще, ніж конкуренти.

Концепція соціального маркетингу, крім виявлення і задоволення 
індивідуальних потреб покупців, бере до уваги суспільні потреби та 
інтереси, необхідність охорони навколишнього середовища, здоров’я 
людей, вимоги національної безпеки, інтереси національного товаро-
виробника тощо.

Приклад. Користуючись вихідними показниками, наведеними в 
таблиці, оцінити маркетинговий потенціал фірми. Максимально 
можлива кількісна оцінка маркетингового потенціалу — 5 балів.

Складова маркетингового потенціалу
Коефіцієнт
вагомості

Рейтинг
складової

Якість продукції  0,5  4

Просування товару на ринок  0,2  3

Ціна продажу одиниці продукції    0,15  3

Збут продукції споживачам    0,15  5

Розв’язання.
1. Маркетинговий потенціал фірми:

0,5 · 4 + 0,2 · 3 + 0,15 · 3 + 0,15 · 5 = 2,0 + 0,6 + 0,45 + 0,75 = 3,8.

2. Для оцінки маркетингового потенціалу фірми скористаємося 
пропорцією:

5 балів — 100 %,

3,8 бала — x %.

Звідки ρ = ⋅ =3,8 100
5

76 %.

Висновок: маркетинговий потенціал фірми є значним і стано-
вить 76 %.
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Мінливість ринкового середовища зумовила необхідність засто-
сування стратегічного підходу до системи господарювання на під-
приємстві. Стратегічне планування — це довгострокова генеральна 
комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства 
проблеми, його місію, основні цілі та розподіл ресурсів для їх досяг-
нення. Етапи стратегічного планування:

1. Визначення місії підприємства.
2. Формування стратегічних цілей.
3. Аналіз зовнішнього середовища, оцінка актуальності і реаль-

ності місії та цілей.
4. Аналіз потенціалу підприємства, перспектив його розвитку, 

оцінка адекватності потенціалу місії та цілям.
5. Вибір генеральної стратегії.
6. Аналіз стратегічних альтернатив.
7. Розробка функціональних і ресурсних субстратегій.
8. Впровадження, контроль та оцінка результатів.
Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських 

рішень. Його компоненти — цілі та вказівки для прийняття рішень, а 
також основні етапи планування. Залежно від життєвого циклу влас-
ного виробу 

Розробка → Впровадження → Зростання →  Зрілість → Спад

 
підприємство вибирає ту чи іншу стратегію діяльності, напри-

клад:
• стратегію зростання (стадія життєвого циклу — зростання) — 

намагання збільшити обсяги продажу, прибутку;
• стратегію стабілізації (стадія життєвого циклу — зрілість) — 

намагання зберегти досягнуті обсяги виробництва;
• стратегію виживання (стадія життєвого циклу — спад) — обо-

ронну стратегію, яка застосовується в умовах кризи в діяль-
ності підприємства.

Стратегія зростання може здійснюватися через недиференцій-
ований, диференційований і концентрований маркетинг.

Застосовуючи недиференційований маркетинг, підприємство 
орієнтується на ринок в цілому, не поділяючи його на сегменти. Ця 
стратегія характерна для масових виробництв за умови відсутності 
конкурентної боротьби.
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Використовуючи диференційований маркетинг, підприємство 
намагається одночасно виступити на кількох сегментах ринку і для 
кожного з них розробляє окрему стратегію, орієнтовану на певні по-
треби групи споживачів. У цьому разі, природно, збільшуються мар-
кетингові витрати, але підприємство здатне боротися і перемагати в 
конкурентному середовищі.

При застосуванні концентрованого маркетингу підприємство 
спрямовує свої зусилля на один сегмент ринку, максимально врахо-
вуючи його особливості. Якщо обсяг продажу достатній, то за раху-
нок виробництва можна досягти зниження витрат, але дотримання 
цієї стратегії пов’язане з підвищеним ризиком. Концентрований мар-
кетинг більш прийнятний для підприємств із обмеженими ресурсами 
та однорідним виробництвом, найчастіше для підприємств сфери ма-
лого бізнесу.

Окрім стратегії зростання, підприємства можуть застосовувати 
такі стратегії стабілізації, як стратегія закріплення на ринку і стра-
тегія розширення меж ринку.

Стратегія закріплення на ринку полягає в тому, що основним за-
вданням підприємства стає стабілізація та збільшення обсягів про-
дажу продукції на раніше освоєному ринку. Змін у продукцію не 
вносять, її орієнтовано на певний ринковий сегмент. Супутніми є 
реклама, зниження цін, розширення мереж збуту. Ця стратегія може 
бути успішною за умов низького насичення ринку, незначної конку-
ренції, цей варіант стратегії найпростіший і найекономічніший.

Стратегія розширення меж ринку передбачає вихід зі своєю про-
дукцією на нові сегменти ринку. Вона потребує додаткових витрат на 
вивчення нових ринків, рекламування, організацію доставки і збуту 
продукції.

Стратегія виживання пов’язана з намаганням підприємства 
вийти з кризового стану, спричиненого зникненням попиту на ви-
роблювану продукцію через насичення нею споживчого ринку або її 
застарілість. Тоді підприємство може застосувати стратегію вдоско-
налення продукції або диверсифікації основного виробництва.

Стратегія вдосконалення продукції полягає в її модернізації або 
заміні новою. Цю стратегію застосовують у тому разі, якщо вироб-
лювана підприємством продукція застаріває і попит на неї падає або 
відбувається активне витискування її аналогічною продукцією кон-
курентів. Стратегія потребує значних витрат на розробку та вироб-
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ництво нової, конкурентоспроможної продукції, її рекламування і 
збут.

Стратегія диверсифікації основного виробництва полягає в тому, 
що підприємство розширює номенклатуру своєї продукції і виступає 
з новими товарами на нових ринках, освоює суміжні галузі вироб-
ництва. Ця стратегія потребує значних витрат і має бути ретельно 
обґрунтована. Вона під силу лише фінансово потужним підприємс-
твам і застосовується у тому разі, якщо діяльність у межах однієї га-
лузі виробництва обмежує зростання обсягів продажу. 

Реалізація стратегій маркетингу за допомогою прийняття кон-
кретних оперативних рішень називається тактикою маркетингу, 
при цьому цілі підприємства та його загальну стратегію поєднують 
з іншими організаційними функціями для їх реалізації. Механізмом 
такого поєднання є розробка середньо-, короткострокових та опера-
тивних планів.

Складання середньо- і короткострокових планів належать до так
тичного планування діяльності підприємства. Тактичне планування 
за певними ознаками істотно відрізняється від розробки й практич-
ного здійснення стратегії. Існують три аспекти цієї відмінності:

• часовий — стратегічне планування пов’язане з рішеннями, на-
слідки яких проявлятимуться протягом тривалого періоду і які 
буде складно виправити; тактичні ж плани лише конкретизу-
ють і доповнюють стратегічні;

• за охопленням сфери впливу — стратегічне планування справляє 
ширший і глибший вплив на діяльність підприємства, а тактич-
не має вужче спрямування;

• сутнісно-змістовний — якщо стратегічні плани окреслюють 
місію та цілі діяльності підприємства, а також найважливіші 
загальні способи їх досягнення, то тактичні повинні чітко ви-
значити всю сукупність конкретних практичних засобів, необ-
хідних для здійснення намічених цілей.

Середньострокові тактичні плани розробляються найчастіше на 
період у п’ять років для конкретизації завдань довгострокового стра-
тегічного плану. Період в один рік є найприйнятнішим для розробки 
тактичних короткострокових (поточних) планів. Середньо- і корот-
кострокові плани взаємопов’язані: вони складаються за єдиною мето-
дологією та мають однакову структуру. Тактичні плани складаються 
з таких розділів:

• маркетингова діяльність — плани з маркетингу для основних 
виробів і загальний план для всієї продукції підприємства;
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• виробнича діяльність — випуск продукції за номенклатурою й 
асортиментом, обґрунтування виробничої програми підпри-
ємства;

• науково-дослідні, конструкторсько-технологічні та експери-
ментальні роботи — освоєння нових технологій і нових ви-
робів;

• праця, кадри, соціальний розвиток колективу — персонал, за-
робітна плата, продуктивність праці, умови праці та побуту;

• капітальні вкладення і капітальне будівництво  — інвестиції, 
будівельно-монтажні роботи, введення в дію нових основних 
фондів;

• матеріально-технічне забезпечення — потреба в матеріальних 
ресурсах і джерела її задоволення;

• організація виробництва, праці та управління — вдосконалення 
форм і методів організації, структурна перебудова;

• природоохоронна діяльність — заходи з охорони й раціонально-
го використання природних ресурсів;

• зовнішньоекономічна діяльність — показники ЗЕД, результати 
експортно-імпортних операцій;

• витрати, прибуток, рентабельність — собівартість виробів і 
всього обсягу випущеної продукції, прибуток, рентабельність;

• фінансова діяльність — баланс доходів і витрат, взаємовідноси-
ни з бюджетом, кредитні відносини.

Планові завдання тактичних планів складаються за допомогою 
системи показників. Згодом визначається ступінь їх виконання і на 
цій підставі оцінюється діяльність підприємства загалом. За еконо-
мічним змістом показники плану поділяються на натуральні та вар-
тісні. Вартісні показники розраховуються на основі натуральних. 
За економічним призначенням показники поділяються на кількісні 
(характеризують абсолютні обсяги виробництва і ресурсів, що спо-
живаються) та якісні (показують ефективність використання вироб-
ничих ресурсів: продуктивність праці, матеріаломісткість продукції, 
енергоємність виробничих процесів, фондовіддачу, собівартість про-
дукції тощо). Виокремлюють також абсолютні та відносні показни-
ки. Наприклад, “кількість працівників” є абсолютним показником, а 
“трудомісткість виготовлення виробу”, що показує співвідношення 
обсягу виробництва продукції з кількістю витраченої праці, є віднос-
ним показником.

Оперативне планування є завершальною ланкою в системі пла-
нування діяльності підприємства. Воно подане, з одного боку, кален-
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дарним плануванням, з іншого — засобом контролю виконання всіх 
попередніх планів, або диспетчеризацією. В процесі оперативного пла-
нування здійснюється найдетальніша розробка планів підприємства 
та його підрозділів на короткі проміжки часу (місяць, декаду, добу або 
зміну). Розробка планів поєднується з питаннями організації їх вико-
нання. Розрізняють три основні системи оперативного планування: 

• подетальну — за планово-облікову одиницю береться деталь 
певного найменування;

• комплектну — за планово-облікову одиницю береться об’єд-
наний за певними ознаками комплект деталей (вузлів);

• на замовлення — характеризується встановленням конкретних 
строків випуску виробів за кожним замовленням; замовлення і 
є планово-обліковою одиницею.

Приклади трансформування показників планування у різностро-
кових планах наведено в табл. 8.

Таблиця 8

Основні показники за видами планування

Стратегічне
Тактичне 

середньострокове
Тактичне 

короткострокове
Оперативно-
календарне

Найменування 
продукції (послуг)

Перелік 
найважливішої 
номенклатури 
продукції

Перелік і 
кількість позицій 
номенклатури 
продукції

Детальний перелік 
і кількість позицій 
номенклатури 
продукції

Орієнтовна сума 
витрат, що підлягає 
уточненню 

Сума витрат 
ресурсів, 
деталізована за 
основними видами 
продукції

Сума витрат 
ресурсів, 
деталізована за 
номенклатурою 
й асортиментом 
продукції

Детальні норми 
використання 
ресурсів за 
номенклатурою 
й асортиментом 
продукції

Орієнтовні строки 
виконання

Календарні строки 
виконання

Точно встановлені 
строки виконання

Добові та погодинні 
графіки виконання

Відповідальні 
виконавці без 
зазначення 
співвиконавців

Відповідальні 
виконавці та 
співвиконавці за 
етапами і видами 
робіт

Детальний перелік 
виконавців 
за етапами, 
видами робіт, 
номенклатурою 
та асортиментом 
продукції

Детальний 
розподіл робіт 
серед безпосередніх 
виконавців

Ефективність 
(досягнення мети, 
окупність витрат)

Перевищення 
доходу над 
витратами 
(прибуток)

Сума чистого 
доходу

Своєчасність 
і повнота 
виконання плану 
за номенклатурою 
продукції
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Зазначимо, що поділ планів на довго-, середньо- і короткострокові 
певною мірою має умовний характер. Плани відрізняються тільки 
строками одержання кінцевого результату. Разом з цим кожний вид 
планування має і характерні відмінності. Зазначені плани відрізня-
ються за такими позиціями:

• точність встановлення інтервалу планування;
• ступень інтеграції та диференціації, а також кількість показни-

ків планування;
• ступінь точності розрахунків витрат і результатів виробниц-

тва;
• порядок розподілу обов’язків поміж виконавцями плану.
Невеликим підприємствам важко проводити планову роботу в 

повному обсязі, зокрема розробляти стратегічні плани. Це стосується 
насамперед організаційного та фінансового аспектів їх діяльності. Як 
правило, вони або використовують готові моделі стратегій, створені 
відомими компаніями у вигляді програмних продуктів, або розробля-
ють власні оперативні плани дій. 

Бізнесплан підприємства — це письмовий документ, в якому 
викладено суть, напрями і способи реалізації підприємницької ідеї, 
охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові ас-
пекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Він 
є підставою для подальшої підприємницької діяльності, необхідною 
передумовою для залучення інвестицій, для реалізації інноваційно-
інвестиційних проектів тощо. При цьому бізнес-план виконує зов-
нішню (ознайомлення зацікавлених ділових людей з ефективністю 
реалізації тієї чи іншої підприємницької ідеї) та внутрішню (відпра-
цювання системи управління реалізацією підприємницького проек-
ту) функції. Типові розділи бізнес-плану такі:

• резюме — короткий огляд бізнес-плану, його ключових аспек-
тів, повідомлення про наміри;

• галузь, підприємство та його продукція — поточна ситуація і 
тенденції розвитку галузі, опис продукції, стратегія підприємс-
тва, права власності;

• дослідження ринку — характеристика ринку продукту, цільовий 
ринок бізнесу, оцінка впливу зовнішніх чинників;

• маркетинг-план — стратегія маркетингу, очікувані обсяги про-
дажу продукції;
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• виробничий план — основні виробничі операції, машини та ус-
таткування, приміщення, сировина, матеріали, комплектуючі;

• організаційний план — форма організації бізнесу, потреба в пер-
соналі, власники і менеджери бізнесу, організація управління, 
кадрова політика;

• оцінка ризиків — типи можливих ризиків, способи реагування 
на загрози для бізнесу;

• фінансовий план — прибуток і збитки, план руху готівки, фінан-
совий баланс, фінансові коефіцієнти.

Будь-яка держава виконує функцію регулювання економіки, тоб-
то втручається в процеси формування стратегії і тактики розвитку як 
національної економіки загалом, так і окремого підприємства. Метою 
державного регулювання економіки є досягнення більш ефектив-
ного економічного, соціального, наукового й культурного розвитку 
країни. Таке регулювання може здійснюватися як економічними, так 
і адміністративними методами.

Основні принципи державного регулювання:
• мінімальне втручання державних органів в економічні проце-

си;
• вплив владних структур на розвиток соціально-економічних 

процесів за допомогою встановлених державою економічних 
регуляторів і нормативів.

Основні функції держави щодо економічного регулювання:
• забезпечення сприятливої правової бази та суспільної атмос-

фери — правову основу регулювання становлять законодавчі 
та нормативні акти, що визначають порядок формування і фун-
кціонування елементів ринкової економіки; 

• визначення глобальної стратегії розвитку країни — стратегічні 
напрями розвитку економіки повинні визначатися в процесі 
макроекономічного планування, яке є центральною ланкою дер-
жавного регулювання;

• узгодження і стимулювання пріоритетних напрямів інновацій-
них процесів та інвестиційної діяльності — економічний розви-
ток кожної країни є наслідком її науково-технічного прогресу;

• перерозподіл ресурсів, стабілізація економіки та соціальний за-
хист населення — метою є сприяння збалансованому і стабіль-
ному розвитку національної економіки та нормальному жит-
тєзабезпеченню всіх верств суспільства і сфер його діяльності 
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(мінімальний розмір заробітної плати, пенсії, допомога бага-
тодітним сім’ям, безробітним тощо);

• регулювання процесів охорони і відтворення навколишнього 
природного середовища — гарантування екологічної безпеки, 
охорона та ефективне використання довкілля на засадах різно-
манітності форм власності й прав користування природними 
ресурсами, створення умов для спілкування людини з навко-
лишнім середовищем, розробка заходів для ощадливого вико-
ристання і відтворення природних ресурсів.

Економічне регулювання в сучасному ринковому господарстві 
відбувається з використанням механізмів фіскальної, фінансово-кре-
дитної, валютної, податкової та митної політики тощо. 

Фіскальна політика держави — це управління державним бюд-
жетом і податками з метою стабілізації або пожвавлення економічної 
діяльності суб’єктів господарювання. 

Державний бюджет — це опис (баланс) доходів і видатків держа-
ви, затверджений у законодавчому порядку, як правило, на один рік. 
Сукупність визначених у бюджеті доходів разом із відповідними ці-
льовими або спеціальними фондами (пенсійним, зайнятості, лікві-
дації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС тощо) станов-
лять консолідований розмір фінансових ресурсів, які мають бути в 
розпорядженні держави і які вона зможе потім витрачати на різні по-
треби: фінансування національної економіки, включаючи розвиток 
пріоритетних галузей і структурну перебудову економіки, наукових і 
соціально-культурних установ, оборони, заходи із соціального захис-
ту населення, утримання владних структур різних рівнів, створення 
резерву Кабінету Міністрів України тощо. 

До основних інструментів здійснення регулюючої функції держа-
ви в економічній сфері діяльності підприємств належить податкова 
система, тобто сукупність податків, що стягуються в державі, методів 
їх розрахунку і стягнення, а також сукупність державних органів, які 
реалізують її практично. Державна система оподаткування, окрім 
основних функцій зі стягування податків, передбачає певні пільги 
в оподаткуванні для підприємств, які працюють у бажаних для дер-
жави сферах економіки, стимулює розвиток підприємств малого біз-
несу, підприємств, що здійснюють інноваційні проекти. Податкову 
систему можна розглядати як сукупність податків, що стягуються 
в державі, методів їх розрахунку, способів стягнення, а також дер-
жавних органів, які реалізують ці процеси. Основні види податків, 
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зборів і платежів визначено Законом України “Про систему оподат-
кування”.

Розвинені ринкові відносини між суб’єктами господарювання 
неможливі без активно діючої фінансовокредитної політики, яка 
має забезпечувати управління грошовим обігом, банківськими відсот-
ками та кредитами. Основну роль у реалізації фінансово-кредитної 
політики виконує Національний банк України, який регулює можли-
вості та умови видачі кредитів комерційним банкам. 

Державний кредит — це кредитна форма, за якої позичальником 
або кредитором є держава чи місцеві органи влади, а сам кредит набу-
ває вигляду цінних паперів, які реалізуються фінансово-кредитними 
установами. Він використовується для покриття частки державних 
видатків і регулювання економічних процесів у тому разі, якщо дер-
жавний бюджет є дефіцитним.

Банківський кредит — це найпоширеніша форма надання коштів 
у тимчасове користування юридичним і фізичним особам та державі. 

Комерційний кредит надається в товарній формі у вигляді відстро-
чення платежу за продані товари. Такий кредит оформлюється век-
селем.

Науковотехнічна державна політика — це система цілеспря-
мованих заходів, що забезпечують комплексний розвиток науки й 
техніки, швидке впровадження їх результатів у галузі економіки. При 
цьому важливим є вибір пріоритетів у розвитку науки й техніки, на-
самперед з метою запобігання відставанню від провідних країн світу, а 
також через обмеженість необхідних ресурсів. Для здійснення єдиної 
науково-технічної політики держава має застосовувати такі заходи: 

• повною мірою здійснювати фінансування сфери освіти й ака-
демічної науки;

• вдосконалювати методологію амортизації;
• поліпшувати стан справ з інвестиціями в реальний сектор еко-

номіки;
• сприяти активній участі представників України в міжнародно-

му науковому співробітництві;
• брати участь у міжнародних ярмарках, виставках з метою попу-

ляризації продукції, що виробляється в Україні.
Амортизаційна політика є важливою складовою науково-тех-

нічної державної політики. Затверджуючи норми амортизації, поря-
док її нарахування та використання, держава по суті регулює темпи 
й характер оновлення основних фондів підприємств. У останніх має 
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бути можливість переоцінювати вартість основних фондів. При цьо-
му норми амортизації мають бути диференційовані залежно від функ-
ціонального призначення основних фондів, з урахуванням терміну їх 
морального й фізичного зношення. 

Інвестиційна політика держави є вагомим важелем впливу на 
підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання. За її допомо-
гою держава має змогу впливати на прискорення науково-технічно-
го прогресу, зміну структури суспільного виробництва та вирішен-
ня багатьох соціальних завдань. Нині в Україні обсяги інвестицій, 
особливо у довгострокові проекти, є незначними порівняно з інши-
ми країнами з приблизно однаковим рівнем економічного розвитку. 
Зробити країну привабливою з точки зору інвестування можна через 
стабільність законодавчої бази і вдосконалення механізмів реалізації 
інвестиційних відносин, через сприятливу фінансово-кредитну та по-
даткову політику.

Ціноутворення. Використовуючи цінову політику, держава впли-
ває на попит і пропозицію, перерозподіл доходу й ресурсів, забезпе-
чення мінімального прожиткового рівня, а також на антимонопольні 
та антиінфляційні процеси в бажаному для неї напрямі. Відомо, що в 
ринкових умовах ціни на більшість товарів і послуг є вільними, проте 
деякі з них регулює держава. В цьому вбачається прояв соціально-
го захисту, передусім найменш захищених верств населення від не-
обґрунтовано завищених цін. На окремі групи товарів для цих верств 
ціни можуть встановлюватися або за собівартістю, або навіть нижче 
неї. У цьому разі держава встановлює дотації підприємствам — ви-
робникам таких товарів.

Державне підприємництво включає в себе механізм націоналі-
зації та денаціоналізації підприємств, порядок створення державою 
власних підприємств, планування і управління різними формами дер-
жавних підприємств та ін. Держава як самостійний суб’єкт господа-
рювання може сприяти процесам їх роздержавлення та приватизації, 
реструктуризуючи на зазначених підприємствах форму власності, 
переоснащуючи техніко-технологічну базу, змінюючи стиль управ-
ління, методи оплати праці тощо, за допомогою чого значно підвищує 
ефективність свого господарювання.

У сфері державного підприємництва залишаються: оборонна про-
мисловість і оборона, залізничний, трубопровідний і авіатранспорт, 
лінії електро- і газомереж, зв’язок, сфера видобування та обороту 
дорогоцінних металів і коштовного каміння, стратегічних матеріалів 
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і валюти. Держава залишає за собою монополію інвестування цих 
сфер. Державний статус відповідно зберігатимуть корпорації і ком-
панії, які створюватимуться у сфері залізничного транспорту, мор-
флоту, телеграфного зв’язку, пошти. 

Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. “Про 
перелік майнових комплексів державних підприємств, організа-
цій і структурних підрозділів основного виробництва, приватиза-
ція або передача в оренду яких не допускається” було затверджено, 
що в перелік підприємств, які не підлягають приватизації, входять: 
майно органів державної влади і управління, майно Збройних сил, 
Національної гвардії, Служби безпеки, Прикордонних військ, пра-
воохоронних і митних органів, об’єкти Національного космічного 
агентства України; золотий і валютний фонди та запаси; державні 
матеріальні ресурси; емісійна система; підприємства й установи, що 
забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів; 
телевізійні та радіотрансляційні центри; підприємства геологічної, 
картографічної, гідрометеорологічної служби, служби контролю за 
станом навколишнього природного середовища; об’єкти освіти, фі-
зичної культури, спорту і науки, що фінансуються з бюджету, а та-
кож підрозділи, технологічно пов’язані з навчальним та науковим 
процесами; об’єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні 
комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення; 
об’єкти державних систем стандартизації, метрології та сертифікації 
продукції; підприємства з виробництва та ремонту усіх видів зброї, 
підприємства, що виробляють вибухові, сильнодіючі речовини та ви-
конують буропідривні роботи; підприємства з випуску наркотичних, 
бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хіміч-
них та отруйних засобів; автомобільні шляхи загальнодержавного 
користування; міський електротранспорт; магістральні лінії елект-
ропередач, нафто- і газопроводи, трубопровідний транспорт; об’єкти 
інженерної інфраструктури та благоустрою міст; меліоративні та за-
хисні споруди і водосховища; портові споруди; підприємства соляної 
промисловості; підприємства з лісовідновлення; рибокомбінати. 

До майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх 
структурних підрозділів основного виробництва, передача в оренду 
яких також не допускається, належать радіотелевізійні передавальні 
центри та об’єкти, що становлять загальнодержавну систему зв’язку, 
магістральні лінії електропередач, магістральні залізниці, авто-
мобільні шляхи державного значення, метрополітени; водоймища і 
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водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні 
захисні споруди; гідро- і атомні електростанції; протирадіаційні спо-
руди та деякі інші об’єкти.

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Яка роль планування діяльності підприємства?
 2. Назвіть п’ять основних цілей діяльності підприємства.
 3. Поясніть сутність ресурсного і цільового планування.
 4. Що таке балансовий метод у плануванні? Наведіть приклади.
 5. Охарактеризуйте процес стратегічного планування.
 6. Поясніть сутність стратегій зростання, стабілізації, виживання.
 7. Дайте визначення маркетингу.
 8. Що таке тактика маркетингу?
 9. Перелічіть основні розділи тактичного планування. 
 10. Назвіть три основні системи оперативного планування.
 11. Що таке диспетчеризація?
 12. Бізнес-планування: функції, відмінності від тактичного плану-

вання.
 13. Мета, принципи та функції державного регулювання діяльності 

підприємств.
 14. Які основні напрями державного регулювання діяльності під-

приємств?
 15. У чому полягає фінансово-кредитна політика держави щодо 

діяльності підприємств?

ТеСТи

1. Зазначте, якими методами держава здійснює регулювання еко-
номіки:

а) політичними;
б) економічними;
в) психологічними;
г) адміністративними.

2. Зазначте помилкове твердження:
а)  забезпечення сприятливої законодавчої бази є одним з ос-

новних принципів державного регулювання;
б)  стратегічні напрями розвитку економіки мають бути визна-

чені в процесі макроекономічного планування;
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в)  стабілізація економіки та соціальний захист населення нале-
жать до основних функцій, виконуваних державою;

г)  держава регулює процеси охорони і відтворення природного 
середовища.

3. До складових сучасного ринкового господарства, які регулюються 
державою, належать:

а) державні кредити; 
б) податки на експорт;
в) борги підприємств;
г) валові витрати підприємств.

4. Основними видами податків і зборів в Україні є:
а) тариф за вантажні перевезення;
б) акцизний збір;
в) державне мито;
г) плата за землю.

5. До основних функцій маркетингу не належить:
а) пошук і купівля матеріально-технічних ресурсів; 
б) політика ціноутворення;
в) реклама, збут та його стимулювання;
г) розробка стратегії виходу і закріплення на ринку.

6. Загальний підхід підприємства до досягнення своєї мети на ринку 
називається:

а) принципом маркетингу;
б) концепцією;
в) стратегією;
г) тактикою. 

7. У плануванні виокремлюють такі основні цілі підприємства:
а) соціальну;
б) ресурсну;
в) виробничо-технологічну;
г) економічну.

8. Спосіб прогнозування планових показників може бути:
а) цільовий; 
б) факторний;
в) інтерполяційний;
г) нормативний.

9. За узгодженістю ресурсів і потреб методи планування поділя-
ють на:

а) факторний і нормативний;
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б) екстраполяційний та інтерполяційний;
в) балансовий і матричний;
г) ресурсний і цільовий.

10. Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритет-
ні для підприємства проблеми, його місію, основні цілі та розподіл ре-
сурсів для їхнього досягнення, називається:

а) тактикою;
б) бюджетуванням;
в) бізнес-плануванням;
г) стратегією.

11. Бізнес-план містить такі розділи:
а) потреба в персоналі;
б) оцінка ризиків;
в) дослідження ринку;
г) прибуток і збитки.

12. Тактичні плани складаються на період:
а) 10 років;
б) 5 років;
в) 1 рік;
г) 1 місяць.

13. Зазначте, в якому розділі тактичного плану визначається 
потреба в матеріальних ресурсах:

а) виробнича діяльність;
б) маркетингова діяльність;
в) витрати, прибуток, рентабельність;
г) матеріально-технічне забезпечення.

14. За економічним призначенням планові показники поділяють-
ся на:

а) кількісні та якісні;
б) натуральні і вартісні;
в) абсолютні та відносні;
г) одиничні й узагальнені.

15. Зазначте, який вид планування є завершальною ланкою в сис-
темі планування діяльності підприємства:

а) стратегічне;
б) тактичне;
в) індикативне;
г) оперативно-календарне.
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	 3.4.	 інноваційна	діяльність	
підприємств.	
якість	і	конкурентоспроможність	
продукції

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний 
прогрес, його особливості, загальні та пріоритетні напрями.
Організаційний прогрес як узагальнене явище використання органі-
заційних, економічних, соціальних та юридичних нововведень. Оцінка 
ефективності технічних та організаційних нововведень. 
Показники технічного рівня виробництва. Основні шляхи вдоскона-
лення техніко-технологічної бази виробництва. Інноваційна політика 
підприємства.
Якість і конкурентоспроможність продукції. Одиничні, комплексні та 
узагальнюючі показники якості. Методи оцінки якості продукції. Шля-
хи поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції. Еконо-
мічний механізм управління якістю продукції на підприємстві. Стан-
дартизація і сертифікація продукції. 
Міжнародні системи стандартизації і сертифікації. Державний на-
гляд за якістю продукції в Україні. Національні системи якості. 
Економічний ефект і економічна ефективність підвищення якості 
продукції підприємств. Внутрішньовиробничий технічний контроль 
якості та його основні види на підприємстві. 

Усю сукупність процесів, що відбуваються на підприємстві, можна 
поділити на дві групи:

• традиційні процеси функціонування підприємства, що забезпе-
чують поточний випуск продукції;

• інноваційні процеси як розвиток підприємства, впровадження у 
виробництво новітніх результатів науково-технічного прогре-
су.

Якщо підприємство має намір залишатися конкурентоспромож-
ним, посідати провідні позиції на ринку товарів або послуг, то повин-
не працювати на перспективу, дбаючи про інноваційний розвиток. 
Тому для збереження стану економічної безпеки підприємства про-
тягом тривалого періоду важливою є його інноваційна діяльність. 

Інноваційна діяльність — це широкий комплекс взаємопов’язаних 
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт (НДПКР) зі 
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створення нової чи вдосконалення існуючої продукції або техноло-
гії, впровадження інших змін, що забезпечують конкурентоспромож-
ність і ринковий успіх підприємства. При здійсненні інноваційної 
діяльності сходяться інтереси багатьох зацікавлених сторін: науко-
вих і науково-технічних установ і організацій, інвесторів, спожива-
чів, постачальників, працівників підприємств, державних і місцевих 
органів влади.

Напрями інноваційної діяльності: 
• здійснення наукових досліджень і розробок, спрямованих на 

створення об’єктів інтелектуальної власності, науково-техніч-
ної продукції;

• розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принципово но-
вих видів техніки і технології;

• розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих техноло-
гій, призначених для поліпшення соціального й екологічного 
становища;

• технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівниц-
тво нових підприємств, що здійснюються з метою промислово-
го освоєння виробництва нової продукції або впровадження 
нової технології. 

Виокремлюють поняття “новини” (новації) та “нововведення” 
(інновації). Новини — це результат фундаментальних або приклад-
них досліджень, отриманий у науково-дослідній установі та спря-
мований на підвищення ефективності діяльності у будь-якій сфері 
економіки (у вигляді відкриття, винаходу, товарного знака, нових 
наукових підходів або принципів тощо). Впровадження новин у 
господарську практику діяльності підприємств називається новов-
веденням.

Інноваційна діяльність має два послідовні етапи: 
• розробка новації та отримання її як оформленого результату 

фундаментальних або прикладних досліджень, проектно-конс-
трукторських робіт, організаційно-технологічної підготовки та 
освоєння виробництва;

• впровадження новації у господарську (виробничу) діяльність 
підприємства.

За сферою застосування (спрямуванням) інноваційні процеси 
поділяють на такі:
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• технічні — проявляються у вигляді нових виробів, технологій, 
засобів виробництва, підтримання високого рівня безпеки пра-
ці, охорони довкілля;

• організаційні — охоплюють нові методи й форми організації 
всіх видів діяльності підприємства, форми раціональної органі-
зації виробництва;

• економічні — вдосконалюють методи господарського управлін-
ня підприємством: прогнозування, планування, фінансування, 
ціноутворення, мотивацію та оплату праці тощо;

• соціальні — охоплюють різні форми активізації людського 
чинника в діяльності підприємства: професійну підготовку та 
підвищення кваліфікації персоналу, стимулювання творчої ак-
тивності, охорону здоров’я людей та організацію відпочинку, 
створення комфортних умов життя;

• юридичні —регулюють усі види діяльності підприємства згідно 
з новими та зміненими законами, нормативно-правовими доку-
ментами тощо.

За масштабністю та силою впливу інноваційні процеси поділя-
ють на локальні та глобальні. Локальні процеси призводять переваж-
но до еволюційних перетворень у діяльності підприємств або певної 
галузі і не справляють істотного впливу на ефективність функціону-
вання та розвиток інших. Глобальні інноваційні процеси здебільшого 
є революційними, тобто принципово новими. Вони кардинально змі-
нюють уявлення людей про ті чи інші процеси або закони розвитку, 
які раніше вважалися традиційними, підвищують організаційно-тех-
нічний рівень виробництва, забезпечують значні позитивні зрушення 
в економічних і соціальних процесах.

Науковотехнічний прогрес (НТП) як складова інноваційного 
процесу — це безперервний процес одержання та нагромадження на-
укових знань, їх втілення в елементи техніки й технології, впровад-
ження у виробництво. НТП розглядають як систему інноваційних 
перетворень, що охоплює такі стадії: науку, техніку й виробництво. 
Самі ж форми вдосконалення засобів виробництва при цьому можуть 
набувати еволюційної або революційної форми. 

Про еволюційну форму НТП говорять у тому разі, якщо поступово 
накопичуються та вдосконалюються знання про окремі техніко-тех-
нологічні характеристики, досліджувані процеси. Такі вдосконален-
ня можуть тривати досить довго. 
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Революційна форма НТП (або науково-технічна революція — 
НТР) зумовлена виникненням принципово нових наукових ідей, 
внаслідок яких докорінно змінюються система наукових знань, 
покоління використовуваної техніки, має місце стрибкоподібний 
розвиток продуктивних сил суспільства і їх перехід у якісно новий 
стан. 

Організаційний прогрес як складова НТП полягає в удосконаленні 
існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробниц-
тва і праці. Організація праці — це процес певного поєднання праців-
ників для досягнення найвищої ефективності трудової діяльності. 
Удосконалення організації праці у часі дає можливість встановити 
раціональний режим праці. Вдосконалення організації праці у прос-
торі сприяє побудові бригад різної форми, певному закріпленню пер-
соналу за відповідними робочими місцями.

Будь-яка держава для забезпечення високого рівня економіки 
повинна здійснювати регулювання інноваційної діяльності, тоб-
то проводити єдину державну науково-технічну політику — набір 
цілеспрямованих заходів, які забезпечують комплексний розвиток 
науки і техніки, впровадження найкращих результатів у практику 
виробництва. Проте в Україні процес інноваційних перетворень на 
сьогодні є вкрай повільним, лише близько 9 % від загальної кіль-
кості вітчизняних підприємств займаються інноваційною діяль-
ністю. 

Наукомісткість промислового виробництва в Україні останніми 
роками не перевищує 0,3 %, що на порядок нижче від світового рів-
ня. Майже 90 % продукції, що виробляється вітчизняними підпри-
ємствами, не має відповідного науково-технологічного забезпечення, 
а на світовому ринку високотехнологічної продукції частка України 
становить лише 0,1 % проти 40 % розвинених країн. 

Тимчасові, екстенсивні чинники економічного зростання (спри-
ятлива кон’юнктура на світових ринках для окремих товарів, мож-
ливість використати незадіяні виробничі потужності тощо) себе май-
же вичерпали, і відтепер існує нагальна потреба у переході України до 
інноваційного типу економічного розвитку, темпи якого залежать від 
інтелектуальної продуктивності вітчизняної галузевої науки. Однак її 
нинішній стан є складним. Державний реєстр вітчизняних наукових 
установ різної форми власності налічує велику кількість науково-до-
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слідних, проектно-конструкторських інститутів і конструкторських 
бюро, що свідчить про високий рівень їх наукового потенціалу. Про-
те наукові установи поки що не мають належної підтримки держави, 
вітчизняних та іноземних замовників, тому їх наукова віддача є вкрай 
низькою.

Інноваційний розвиток сьогодення потребує безумовної інтеграції 
науки та виробництва, об’єднання промислового, банківського і тор-
говельного капіталу. Тільки їх успішна взаємодія та взаємопідтримка 
мають забезпечити зростання в структурі промисловості питомої ваги 
галузей п’ятого і шостого технологічних укладів, які є визначальними 
в ХХІ столітті.

В Україні на законодавчому рівні було прийнято низку законів 
і програм щодо вдосконалення науково-технічної та інноваційної 
політики, а саме:

• “Про наукову та науково-технічну діяльність” (1991 р.);
• “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки України 

(2001 р.);
• “Про інноваційну діяльність” (2002 р.);
• “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” 

(2003 р.);
• “Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих 

наукомістких технологій” (2004 р.).
З метою моніторингу стану інноваційної діяльності промисло-

вих підприємств Кабінетом Міністрів України розроблено Де-
ржавну програму розвитку промисловості на 2003–2011 рр., яка 
спрямована на створення конкурентоспроможного промислового 
комплексу, здатного в умовах світової інтеграції та глобалізації 
вирішувати основні завдання соціально-економічного розвитку 
та утвердження України як високотехнологічної держави. Нові 
стратегії управління, без яких неможливий інноваційний розви-
ток промисловості, потребують вдосконалення засобів державного 
регулювання, інституціональних перетворень промислового комп-
лексу, що мають стимулювати підприємницьку активність, струк-
турно-інноваційні перетворення, розвиток сучасної промислової 
інфраструктури для створення повноцінного ринкового середови-
ща.

Основні напрями реформування системи управління про
мисловістю: 
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• застосування нових стратегій управління шляхом переходу від 
запізнілого виправлення дефектів попереднього розвитку до 
випереджувальних багатовекторних спрямовуючих дій;

• удосконалення механізмів ринкової самоорганізації підприємств 
згідно зі стратегічними напрямами промислового розвитку;

• формування повнофункціональної структури системи управ-
ління з включенням до неї центральних і регіональних органів;

• законодавче розмежування повноважень з формування та ре-
алізації державної і регіональної промислової політики;

• перехід на функціонально спрямовану організаційну структуру 
органів управління з переважною орієнтацією державної про-
мислової політики на створення сприятливих умов функціону-
вання і розвитку промисловості;

• поліпшення управління державною промисловою власністю; 
• створення умов для ринкової самоорганізації великомасштаб-

них інноваційно орієнтованих об’єднань і передачі їм частини 
управлінських повноважень з реалізації промислової політики;

• підготовка менеджерів нової формації для роботи в органах 
державного управління промисловістю та стимулювання впро-
вадження менеджменту лідерства, сучасних методів бізнес-пла-
нування і стандартів інноваційного та інвестиційного проекту-
вання на промислових підприємствах;

• впровадження комп’ютеризованих систем підтримки управ-
лінських рішень і створення єдиної облікової бази даних.

Основні напрями інституціональних перетворень:
• створення макротехнологічних виробництв із замкненими цик-

лами згідно з пріоритетами інноваційного розвитку;
• розширення мережі та сфер діяльності малих підприємств, під-

тримка промислового підприємництва;
• створення умов для налагодження ефективної взаємодії вели-

кого, середнього та малого бізнесу, насамперед у наукомістких 
секторах;

• оптимізація регіональних промислових комплексів і виробни-
чих потужностей підприємств, створення регіональних про-
мислових кластерів, поліпшення коопераційних зв’язків;

• удосконалення системи соціальних гарантій та умов праці 
робітників, а також екологічної безпеки;
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• завершення широкомасштабної приватизації, оптимізація від-
носин власності, здійснення приватизації об’єктів, віднесених 
Державною програмою приватизації до групи Г, за допомогою 
продажу контрольних пакетів акцій та залучення коштів, отри-
маних від приватизації державного майна, на інноваційне ін-
вестування і модернізацію промислових підприємств; 

• розвиток промислової інфраструктури, передусім систем 
транспорту, зв’язку, інформатизації, науково-технічного забез-
печення, сервісного обслуговування;

• подальша реструктуризація підприємств, створення трансна-
ціональних компаній, промислово-фінансових груп і холдин-
гових компаній, технополісів, бізнес-інкубаторів, мережних 
структур.

Розширення обсягів пропонування наукомістких вітчизняних 
промислових товарів на внутрішньому ринку має відбуватися у ре-
зультаті підвищення рівня збалансованості виробництва, створення 
замкнених технологічних циклів з виробництва кінцевої продукції, 
активізації процесів імпортозаміщення, переорієнтації галузей об-
робної промисловості на задоволення повсякденних потреб суспільс-
тва. Пріоритетним є нарощування обсягів випуску високотехнологіч-
них виробів, передусім технічно складних товарів широкого вжитку, 
медичної, комп’ютерної техніки, легкових автомобілів тощо, які най-
більшою мірою стимулюють внутрішній попит і підвищення особис-
того кінцевого споживання. 

З урахуванням інтелектуального, виробничого і науково-техніч-
ного потенціалу України до пріоритетних інноваційних видів про
мислової діяльності віднесено: 

• інформаційні технології та системи зв’язку — створення інфор-
маційних і телекомунікаційних систем, приладів комплексної 
автоматизації, комп’ютерних засобів високої продуктивності; 
інформаційні технології контролю і управління промислови-
ми об’єктами; сучасні комп’ютерні технології для вищих нав-
чальних закладів; цифрові широкосмугові системи розподілу 
інформації; світлосигнальна та інформаційна апаратура; воло-
конно-оптичні кабелі;

• технології спеціального призначення — системні засоби з тех-
нологічного проектування і супроводження виробництва по 
замкнутому циклу; агрегати і системи нового покоління для 
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комплектування літаків і ракетоносіїв; агрегати і системи для 
швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту; 
елементи систем протиповітряної оборони; системи локації у 
різних середовищах; оптоелектронні системи подвійного при-
значення; засоби діагностики авіаційної та ракетно-космічної 
техніки;

• функціональні і конструкційні матеріали та вироби з них — ма-
теріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; 
напівпровідникові матеріали на основі надчистого силіцію, 
германію, арсеніду галію, сполук А2В6; сцинтиляційні матеріа-
ли, оптичні та конструкційні монокристали; нанотехнології, їх 
розробка і застосування; кераміка та надтверді інструментальні 
матеріали; матеріали для перетворювачів енергії безполумене-
вих та екологічно чистих джерел тепла; органічні люмінофори 
та барвники; біосумісні матеріали;

• екологічні технології — розробка екологічно чистих техноло-
гій, машин і устаткування для переробки та утилізації відходів, 
систем машин і обладнання для комунальної сфери, систем 
контролю за станом і для захисту навколишнього природного 
середовища;

• біотехнології — виробництво біостимуляторів росту рослин, 
органо-мінеральних добрив комплексної дії, новітніх техноло-
гій виробництва антибіотиків, імунобіологічних препаратів, у 
тому числі імуноглобуліну різних видів, та засобів захисту тва-
рин;

• медичні діагностичні системи, профілактичні та лікувальні 
засоби — діагностичні та лікувальні програмно-технічні комп-
лекси; лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, 
серцево-судинних, онкологічних, інфекційних хвороб; психо-
тропні та наркологічні препарати; препарати на основі продук-
тів переробки донорської крові; педіатричні форми лікарських 
засобів; вакцини;

• ресурсозберігаюче устаткування та вдосконалення традицій-
них технологій промислового виробництва — устаткування для 
видобутку вугілля з крутих і тонких пластів; способи вилу-
чення та утилізації метану з вугільних родовищ; модернізація 
енергоблоків теплових електростанцій з підвищенням їх ефек-
тивності та екологічної безпеки; модернізація інфраструктури 
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залізниць для забезпечення швидкісного руху поїздів; лазерна 
техніка, обладнання та технологічні процеси її застосування; 
енергоекономічні джерела світла та системи освітлення; впро-
вадження енергозберігаючих та екологічних технологій; мо-
дернізація виробництва автомобільних шин з підвищенням їх 
якості; впровадження технології випуску високоміцного скла; 
освоєння новітніх технологій і виробництва озброєння та вій-
ськової техніки;

• техніку і технології для агропромислового комплексу — ство-
рення сучасних технологій і видів технологічного устаткуван-
ня для комплексного оснащення переробної промисловості та 
впровадження ресурсозберігаючих технологій у рослинництві і 
тваринництві; трактори середньої потужності для фермерських 
господарств; елементи конструкцій кормозбиральної та бу-
рякозбиральної техніки; біодобрива; засоби захисту рослин 
і тварин; обладнання для переробки м’яса тварин і птиці; об-
ладнання для фасування, пакування та маркування продуктів 
харчування і напоїв; харчові вироби з високими оздоровчими 
властивостями з овочевих і зернових культур.

У світі склалася чітка класифікація інноваційних структур, згідно 
з якою можна виокремити кілька їх основних типів. Це технополіси, 
технопарки (дослідні, технологічні, промислові, аграрні), інкубатори 
бізнесу, інноваційні центри. За їх допомогою вирішуються актуальні 
завдання сьогодення, а саме:

• удосконалення галузевої структури виробництва;
• прискорення соціально-економічного розвитку малоосвоє-

них територій за допомогою постійного втілення інноваційної 
структури або її окремих виробництв у господарську структуру 
регіону;

• активне впровадження у виробництво вітчизняних і зарубіж-
них науково-технічних розробок і винаходів з подальшою пе-
редачею результатів для широкого використання в економіці з 
виходом на внутрішній та зовнішній ринки;

• розвиток експортної бази і збільшення надходжень внаслідок 
інтенсивнішого включення економіки окремої країни в систе-
му міжнародних економічних зв’язків (у тому числі у валютно-
кредитних, страхових, інформаційних, транспортних та інших 
відносинах);
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• насичення внутрішнього ринку конкурентоспроможними това-
рами й послугами виробничого і споживчого призначення;

• випробування на локальному рівні різних варіантів упровад-
ження нових форм господарювання, пристосованих до умов 
світового ринку;

• практичне навчання вітчизняних фахівців прийомів і методів 
міжнародного бізнесу.

Особливу увагу потрібно приділяти формуванню кооперативних 
об’єднань освітянських, наукових і промислово-виробничих органі-
зацій, захисту прав інтелектуальної власності, збереженню інформа-
ційної інфраструктури науково-дослідних робіт, підтримці мережі 
науково-технічних бібліотек, субсидуванню витрат науково-дослід-
них організацій на оплату послуг з користування інформаційними 
мережами та базами даних тощо. Для підтримки існування і розвитку 
зазначених об’єктів державою встановлені такі пільги:

• 50 % загальної суми ПДВ від реалізації науково-технічної про-
дукції сплачується до держбюджету, а решта спрямовується на 
розвиток технопарків;

• з вартості сировини, матеріалів та обладнання, що ввозяться 
з-за кордону та використовуються при здійсненні інноваційної 
діяльності, не стягується мито і ПДВ;

• розрахунки з експортно-імпортних операцій можна оформлю-
вати у терміни до 150 днів (замість 90 днів для всіх інших);

• кошти у валюті не підлягають обов’язковому продажу;
• плату за землю зменшено на 50 %;
• зареєстровані інноваційні проекти мають першочергове право 

на отримання державних (місцевих, комерційних) кредитів, а 
якщо кредити беруться за кордоном, то держава виступає їх га-
рантом.

Програмою здійснення новацій на підприємстві є технічна під
готовка виробництва. Вона охоплює повний комплекс послідовно 
пов’язаних наукових, проектно-конструкторських, технологічних, 
інвестиційних та виробничо-господарських робіт щодо створення і 
освоєння нових виробів або впровадження нових технологій.

Технічна підготовка виробництва включає такі етапи:
• технічний маркетинг;
• наукові дослідження, проектно-конструкторські та експери-

ментальні роботи щодо створення зразків нової продукції;
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• власне технологічна підготовка виробництва (розробка техно-
логії, проектування розташування устаткування, виготовлення 
спеціального оснащення, інструменту, їх випробування та нала-
годження);

• оформлення проектної документації (створення технологічних 
карт, графіків роботи, виробничо-технічних інструкцій, техно-
логічних регламентів тощо);

• організаційні та виробничо-господарські роботи (маркетинг, 
організація збуту нових виробів, підготовка кадрів, матеріаль-
но-технічне забезпечення, фінансування тощо) 

Управління проектом технічної підготовки виробництва на під-
приємстві передбачає послідовне виконання таких етапів:

• планування розробки проекту;
• організації та контролю виконання плану;
• коригування плану й оперативного регулювання робіт. 
Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок державного бюд-

жету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками 
яких є органи державної влади, підлягають обов’язковій державній ек-
спертизі відповідно до чинного законодавства. 

Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, 
підлягають обов’язковій державній експертизі лише з питань додер-
жання екологічних, містобудівних і санітарно-гігієнічних вимог. Екс-
пертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе значення 
для економіки України, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів 
України.

Створення та передача науково-технічної продукції від вико-
навця до замовника здійснюється за допомогою договорів. Вико-
навець при цьому зобов’язується в обумовлені терміни виконати 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а замовник 
зобов’язується прийняти виконані роботи і оплатити їх. Предме-
том договору є науково-технічна продукція — завершені науково-
дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послу-
ги, створення дослідних зразків або партій виробів. Договір може 
укладатися на виконання всього комплексу робіт від дослідження 
до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а 
також на її подальше технічне супроводження. Підтвердженням 
виконання певного етапу або усього обсягу науково-технічних 
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розробок є документи, які називаються актами здавання-прий-
мання.

Показники технічного рівня підприємства відображають обсяг 
фактичного впровадження у виробництво досягнень науки, техніки, 
технології, організації праці й управління, тобто рівень науково-тех-
нічного прогресу у виробничій сфері (табл. 9). 

Таблиця 9

Класифікаційна 
ознака

Показники

Ступінь технічної 
оснащеності праці

Фондоозброєність праці
Технічна озброєність праці
Енергоозброєність праці

Рівень прогресивності 
технології

Структура технологічних процесів за трудомісткістю
Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю 
продукції
Середній вік застосовуваних технологічних процесів
Коефіцієнт використання сировини й матеріалів

Технічний рівень 
устаткування

Продуктивність (потужність)
Надійність, довговічність
Питома металомісткість
Середній строк експлуатації
Частка прогресивних видів обладнання у загальній кількості
Частка технічно застарілого обладнання у загальному парку
Коефіцієнти оновлення та вибуття

Рівень механізації 
та автоматизації 
виробництва

Ступінь охоплення робітників механізованою працею
Частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою 
автоматизованих засобів праці

Розглянемо докладніше деякі показники технічного рівня підпри-
ємства.

Фондоозброєність праці: 

о.ф.
o

С
= ,Ф Ч

де о.ф.С  — середня вартість основних фондів підприємства; Ч — се-
редня чисельність промислово-виробничого персоналу підприємс-
тва, обчислена за певний період часу.
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Технічна озброєність праці: 

акт
о

С= ,Т Ч

де Сакт — середня вартість активної частини основних виробничих 
фондів.

Електроозброєність праці: 

Е
Чo = ε , 

де ε — кількість спожитої на технологічні цілі електроенергії.
Коефіцієнти оновлення Конов та коефіцієнт вибуття Квиб ос-

новних виробничих фондів, у тому числі їх активної частини:

оновлених
онов

на кінець розрахункового періоду

В_ОФ
K = ,

В_ОФ

вибулих
виб

на початок розрахункового періоду

В_ОФ
K = .

В_ОФ

де В_ОФ — вартість відповідної групи основних фондів.

Приклад. Вартість основних фондів одного з цехів підприємства 
на початок звітного року становила 223 тис. грн, середня кількість 
працюючих — 25 осіб. 1 квітня у цеху було замінене застаріле ус-
таткування, термін експлуатації якого закінчився, на нове. При 
цьому було введено в дію нове устаткування на суму 36 тис. грн. 
Визначити фондоозброєність праці в цеху за звітний період.

Розв’язання.
1. Середньорічна вартість устаткування:

223 + 36 · 9 : 12 = 250 тис. грн.

2. Фондоозброєність праці:

250 : 25 = 10 тис. грн.

Приклад. Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття загалом 
та за кожною групою основних фондів, використовуючи таблицю 
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з даними про наявність і рух основних фондів підприємства за 
звітний рік.

Основні фонди
На початок 
звітного року, 
тис. грн.

Надійшло
у звітному 
році, 
тис. грн.

Вибуло
у звітному 
році, 
тис. грн.

На кінець 
звітного року,
тис. грн.

Разом основних 
фондів, у т. ч.:

5800 600 200 6200

будівлі 2300 - - 2300

споруди 500 30 40 490

силове 
обладнання

120 120 10 230

робоче 
устаткування

1720 300 80 1940

інші основні 
фонди

1160 150 70 1240

Розв’язання.
1. Будівлі: -
2. Споруди:

• коефіцієнт оновлення:

30 : 490 = 0,06;

• коефіцієнт вибуття: 

40 : 500 = 0,08.

3. Силове обладнання:
• коефіцієнт оновлення: 

120 : 230 = 0,52;

• коефіцієнт вибуття:

10 : 120 = 0,08.

4. Робоче устаткування:
• коефіцієнт оновлення: 

300 : 1940 = 0,15; 

• коефіцієнт вибуття: 

80 : 1720 = 0,04.
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5. Інші основні фонди:
• коефіцієнт оновлення:

150 : 1240 = 0,12;

• коефіцієнт вибуття:

70 : 1160 = 0,06.

6. Основні фонди — загалом:
• коефіцієнт оновлення:

600 : 6200 = 0,10; 

• коефіцієнт вибуття:

200 : 5800 = 0,03.

Оскільки впровадження нововведень має визначальний вплив на 
діяльність підприємств, то важливим є питання визначення еконо-
мічного ефекту та оцінки економічної ефективності. Ці показники 
діяльності підприємства суттєво відрізняються за економічним зміс-
том. 

Економічний ефект — це результат будь-якого інноваційного 
заходу, який обчислюється в грошовому вираженні. Виокремлю-
ють ресурсний, технічний, соціальний ефекти. Ресурсний ефект 
пов’язаний із заощадженням ресурсів (матеріальних, трудових, фі-
нансових) на підприємстві. Технічний ефект зумовлений появою но-
вої техніки і технології, відкриттів, винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій, ноу-хау та інших нововведень, поліпшенням умов праці 
та техніки безпеки, зниженням частки важкої ручної праці. Соціаль-
ний ефект пов’язаний з підвищенням матеріального і культурного 
рівня життя населення, повнішим задоволенням потреб у товарах і 
послугах. 

Економічна ефективність —величина відносна і безрозмірна, 
яка визначається відношенням ефекту (результату) від здійснення 
інноваційних заходів до витрат, які викликали появу цього ефекту 
(результату). Прикладом економічної ефективності є, зокрема, по-
казник рентабельності. 

Інноваційний характер виробництва дає змогу виробляти більш 
якісну сучасну за усіма вимогами продукцію. Зараз у споживача 
є великий вибір щодо пропонованих товарів, і він прагне придбати 
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якісний товар за помірну ціну. Тому боротьба за якість та конкуренто-
спроможність продукції на сучасних підприємствах є дуже важливим 
аспектом їхньої діяльності.

Якість як економічна категорія відображає сукупність властиво-
стей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти 
потреби споживачів відповідно до свого призначення.

Конкурентоспроможність продукції — це сукупність спожив-
чих властивостей виробу, які характеризують його відмінності від ви-
робу-конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним 
потребам з урахуванням витрат на їх задоволення, а також цінового 
показника та прибутковості. Конкурентоспроможність КС продукції 
має складові, які схематично можна подати так:

КС = я к і с т ь + ц і н а + о б с л у г о в у в а н н я

 
Звідси можна зробити висновок, що управляти конкурентоспро-

можністю продукції можна через забезпечення оптимального спів-
відношення між зазначеними складовими, проте кожна з них, у свою 
чергу, є багатоскладовою, отже, процес управління на практиці є до-
волі складним. 

Оцінка якості передбачає визначення її абсолютного, відносно-
го, перспективного і оптимального рівнів. Абсолютний рівень якості 
визначають за допомогою безпосереднього обчислення певних по-
казників. Встановлення відносного рівня якості полягає у порівнянні 
абсолютних показників якості з відповідними показниками найкра-
щих аналогічних зразків (еталонів). Якщо у виробах закладені мож-
ливості реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, 
то це відображається у їх перспективному рівні якості. Як правило, 
перспективний рівень якості можна встановити для виробів тривало-
го використання (передусім технічних, електронних). Оптимальним 
називається такий рівень якості, який відповідає мінімальній вели-
чині суспільно необхідних витрат на виробництво і експлуатацію 
продукції.

Залежно від кількості показників, за якими оцінюється якість ви-
робу, вони поділяються на такі:

• одиничні (характеризують окрему властивість виробу);
• комплексні (за їх допомогою вимірюється група властивостей 

виробу);
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• узагальнюючі (характеризують роботу підприємств щодо ви-
пуску якісної продукції).

Існують такі одиничні показники:
• призначення (вказують на пристосованість виробів до вико-

ристання в тих чи інших умовах і сферу використання);
• надійності і довговічності;
• технологічності (характеризують ефективність конструкцій і 

технологій виготовлення);
• ергономічні (враховують комплекс гігієнічних, антропомет-

ричних, фізіологічних властивостей людини, а також вимоги 
техніки безпеки);

• естетичні (характеризують виразність, відповідність стилю, 
моді, оригінальність, гармонійність);

• стандартизації та уніфікації (вказують на ступінь використання 
у виробі стандартизованих і уніфікованих деталей та вузлів); 

• економічні (відображають витрати на розробку, виготовлення і 
експлуатацію виробу).

Згідно з комплексними показниками вироблювану продукцію поді-
ляють на сорти, марки, класи. Роботу підприємства з випуску високо-
якісної продукції оцінюють за допомогою узагальнюючих показників, 
зокрема таких:

• коефіцієнт оновлення асортименту;
• частка сертифікованої продукції в її загальному обсязі;
• частка продукції, яка призначена для експорту;
• обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами під час сезон-

ного розпродажу, тощо.
Методи оцінки якості продукції залежно від способу одержання 

інформації поділяються на об’єктивний, органолептичний і розрахун-
ковий.

Об’єктивний метод передбачає використання технічних засобів 
контролю і реєстрації. Органолептичний метод ґрунтується на сприй-
нятті органами чуттів людини споживчих властивостей продукції. 
Розрахунковий метод використовується при визначенні показників 
якості за допомогою розрахунків.

Залежно від джерел інформації методи оцінки якості продукції 
поділяються на такі:

• традиційні (якість оцінюють у спеціальних лабораторіях);
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• експертні (для оцінки естетичних показників якості залуча-
ються експерти);

• соціальні (ґрунтуються на враженнях споживачів).
Економічний механізм управління якістю продукції об’єднує 

способи й методи, які спрямовані на забезпечення виробництва і 
реалізації продукції високої якості. Складовими цього механізму є: 
планування й прогнозування виробництва високоякісної продукції, 
організація випуску продукції з урахуванням стандартів, стимулю-
вання і контроль за виробництвом, сертифікація продукції.

Стандартизація — це процес, який охоплює визначення вимог 
до якості продукції, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, ком-
плектуючих; встановлення норм і правил у галузі проектування, 
формування єдиної системи показників якості, методів її контролю, 
випробувань, єдиних термінів і позначок, створення єдиної системи 
класифікації та кодування продукції тощо з метою регулювання під-
готовки і випуску високоякісної продукції.

Стандартизація має забезпечити таке:
• безпеку продукції, робіт і послуг у сфері охорони життя та 

здоров’я людей, їх майна, довкілля;
• технічну та інформаційну сумісність, взаємозамінність продук-

ції;
• єдність вимірювань;
• безпеку будівель і споруд під час надзвичайних обставин.
Учасниками процесу стандартизації є державні уповноважені ор-

гани з питань стандартизації, метрології та сертифікації, інші держав-
ні органи, що беруть участь у процесі стандартизації в межах своєї 
компетенції, а також господарюючі суб’єкти.

Сертифікація — це діяльність, що здійснюється третьою сто-
роною, яка не представляє інтересів ані виробника, ані споживача і 
передбачає встановлення відповідності продукції певним вимогам 
(стандартам), визначеним нормативними документами. Якщо така 
відповідність підтверджується, то на продукцію видається доку-
мент — сертифікат якості.

Метою сертифікації є:
• запобігання реалізації продукції, що становить загрозу для 

життя, здоров’я та майна громадян, а також для довкілля;
• забезпечення умов щодо діяльності господарюючих суб’єктів 

на товарних ринках, у галузі міжнародного та науково-техніч-
ного співробітництва;
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• сприяння споживачеві у правильному виборі продукції, робіт, 
послуг через його об’єктивне інформування;

• забезпечення захисту прав споживачів;
• здійснення подальшого нагляду за відповідністю сертифікова-

них видів продукції, робіт, послуг високому рівню якості.
Державний нагляд за якістю продукції в нашій країні доручено 

Державному комітету стандартизації, метрології та сертифікації Ук-
раїни (Держстандарту України), який розв’язує проблеми стандар-
тизації та сертифікації продукції як вітчизняних підприємств, так і 
підприємств-імпортерів. Об’єктами державного нагляду є продукція 
виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, 
експортована або імпортована продукція. 

В Україні існує державна система сертифікації продукції 
УкрСЕПРО, роботи у якій виконують близька 150 органів із серти-
фікації продукції, робіт, послуг і понад 800 випробувальних центрів 
і лабораторій. На сертифіковану продукцію видається сертифікат 
відповідності, який містить спеціальний знак відповідності. Анало-
гічним знаком позначається і сама продукція.

Держстандарт України надає такі послуги із сертифікації у сис-
темі УкрСЕПРО: 

• проводить акредитацію органів із сертифікації та випробуваль-
них центрів (лабораторій), веде їх реєстр;

• готує та атестує аудиторів, веде їх реєстр;
• здійснює реєстрацію сертифікатів відповідності, веде їх реєстр;
• веде Реєстр атестатів виробництва, виданих підприємствам;
• забезпечує створення організаційно-методичної бази сертифі-

кації та випробувань;
• організовує розробку правил сертифікації однорідної продук-

ції (робіт, послуг).
Провідним науковим інститутом у системі держстандарту України 

з розробки науково-методичних та організаційних основ сертифікації 
продукції (робіт, послуг) є Український науково-дослідний інститут 
стандартизації, сертифікації та інформатики — УКРНДІССІ, який 
здійснює інформаційне забезпечення підприємств та організацій з 
питань сертифікації. 

У разі порушення вимог стандартів виробники несуть матеріальну 
відповідальність у формі штрафів, при цьому їх суми розподіляються 
у таких пропорціях:

• 60 % — до державного бюджету; 
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• 30 % — до позабюджетних фондів місцевих органів влади;
• 10 % — Держстандарту України для розвитку його матеріальної 

бази. 
Відповідно до декрету Кабінету Міністрів “Про стандартиза-

цію та сертифікацію” сертифікація продукції в Україні поділяється 
на обов’язкову і добровільну. Перелік продукції, робіт, послуг, що 
підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, налічує близько 
40 найменувань. Серед них тютюнові та алкогольні вироби, нафта і 
нафтопродукти, дорожні транспортні засоби, будівельні матеріали, 
обчислювальна техніка, технічні засоби охоронної та пожежної сиг-
налізації, послуги громадського харчування, готельні послуги, про-
дукція іноземного походження тощо.

Орган із сертифікації здійснює:
• відбір зразків продукції (робіт, послуг) підприємства та їх сер-

тифікацію;
• подальший нагляд за відповідністю сертифікованої ним про-

дукції (робіт, послуг);
• призупинення або скасування дії виданого раніше сертифіката, 

якщо продукція (робота, послуга) не відповідає обов’язковим 
вимогам нормативних документів;

• надання інформації щодо сертифікації на вимогу заявника.
Добровільна сертифікація може здійснюватися з метою пере-

вірки продукції (робіт, послуг) на відповідність вимогам, які не є 
обов’язковими, тобто за ініціативою суб’єкта господарювання на до-
говірних засадах. Окрім Державного комітету стандартизації, метро-
логії та сертифікації України підприємства-заявники можуть зверта-
тися до інших незалежних організацій із сертифікації, у тому числі й 
до міжнародних, зокрема таких:

• Міжнародної організації стандартів (ISO);
• Європейського комітету зі стандартизації (СЕN);
• Мережі національних стандартів (NSSN);
• Міжнародної федерації користувачів стандартів (IFAN);
• Національного інституту стандартів (NIST);
• Всесвітньої мережі служб стандартів (WSSN) тощо.
Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продук-

ції займає основне місце серед методів забезпечення високої якості 
продукції на рівні підприємства. Функції контролю якості виробів на 
підприємствах виконують відділи технічного контролю (ВТК). Існує 
певне різноманіття видів контролю, які застосовуються на підпри-
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ємствах. Вибір тих чи інших методів контролю залежить від величи-
ни підприємства, типу виробництва та особливостей застосовуваних 
технологій. Класифікацію видів контролю наведено у табл. 10. 

Таблиця 10

Класифікаційна ознака Види контролю

Організаційна форма Суцільний
Вибірковий
Летючий
Інспекційний

Характер контрольних операцій Візуальний 
Геометричний
Лабораторний аналіз
Контрольні випробування

Стадія виробничого процесу Вхідний (контроль ресурсів)
Проміжний (контроль процесу)
Вихідний (контроль продукції)

Вплив на перебіг технологічного процесу Активний
Пасивний

Застосовувані засоби контролю Автоматичний
Механізований
Ручний

Місце здійснення Стаціонарний
Змінний

Розглянемо окремі види контролю якості продукції детальніше.
Суцільний контроль якості здійснюють на підприємствах з невели-

кими обсягами вироблюваної продукції, тобто там, де є можливість 
дослідити якість кожного виробу. В основному суцільний контроль 
застосовують на підприємствах з одиничним або дрібносерійним 
типом виробництва. Вибірковий контроль здійснюють у тому разі, 
коли неможливо контролювати кожен виріб окремо, тобто на підпри-
ємствах, які мають великі обсяги виробництва. Отже, висновок про 
якість усієї партії продукції роблять на основі якості довільної конт-
рольної вибірки з виробленої продукції. Цей метод контролю якості 
застосовується переважно у масовому або великосерійному вироб-
ництві. Летючим є раптовий (без попередження) контроль. Інспек-
ційним є запланований чи здійснюваний за критичними сигналами 
метод контролю.
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Візуальним називають вид контролю, який здійснюється “на око”. 
Геометричним називають вид контролю, який полягає у вимірюванні 
геометричних розмірів виробу.

Активним є контроль якості безпосередньо під час технологічного 
процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних контроль-
них технічних пристроїв, вмонтованих у технологічне устаткування. 
Цей вид контролю дає змогу запобігати появі та виходу продукції не-
задовільної якості.

Автоматичний контроль здійснюється через застосування авто-
матичних пристроїв без участі людини. Він ефективний у безперерв-
них і масових виробництвах, де досить часто трудомісткість контро-
лю якості продукції перевищує витрати на її виготовлення.

Стаціонарний контроль здійснюється в спеціально обладнаних 
приміщеннях (лабораторіях) за допомогою випробувань, аналізів, 
рентгенозйомки тощо. Змінним називають контроль якості на робо-
чих місцях безпосередньо виробниками продукції.

У разі переходу підприємства на випуск нової моделі продук-
ції поліпшеної якості замість попередньої моделі можна обчислити 
економічний ефект (найчастіше річний). Він визначається розміром 
додатково отриманого прибутку від виробництва і реалізації моделі 
продукції поліпшеної якості з урахуванням капітальних витрат, які 
супроводжували процес нововведення. Річний економічний ефект 
підприємства від переходу на випуск продукції поліпшеної якості 
пропонується обчислювати за формулою

Еріч = (∆П — ЕнКпит)Vя,

де ∆П — приріст прибутку за рахунок реалізації одиниці моделі про-
дукції поліпшеної якості порівняно з реалізацією попередньої моделі; 
Кпит — питомі капіталовкладення, які були спрямовані на поліпшен-
ня якості; Vя — річний обсяг випуску й реалізації продукції поліпше-
ної якості (в натуральних одиницях).

Приклад. Підприємство у результаті реалізації інвестиційного 
проекту переходить на випуск нової моделі побутової електротех-
ніки поліпшеної якості. Визначити річний економічний ефект від 
реалізації проекту та строк його окупності за даними, наведеними 
у таблиці. 
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П о к а з н и к Стара модель Нова модель

Річний випуск продукції, тис. шт. 80 80

Капіталовкладення, тис. грн. - 400

Собівартість одиниці продукції, грн. 163 204

Роздрібна ціна одиниці продукції, грн. 180 225

Нормативний коефіцієнт ефективності. 0,2 0,2

Розв’язання.
1. Приріст прибутку на одиницю реалізованої продукції:

ΘП = (225 — 204) — (180 — 162) = 3 грн.

2. Річний економічний ефект:

рiч
400000

Е 3–0,2 80000 160000 грн.
80000

 = ⋅ ⋅ =  
 

3. Строк окупності додаткових капіталовкладень: 

ок
400000

T = =2,5 року.
160000  

Розрізняють і розраховують економічний ефект окремо у вироб-
ника і споживача продукції, а також загальногосподарський ефект. 
Загальногосподарський ефект враховує ефекти від виробництва і екс-
плуатації (споживання) продукції та визначається як їх алгебраїчна 
сума.

Усі чинники підвищення якості та конкурентоспроможності про-
дукції підприємства можна об’єднати в чотири групи: технічні, ор-
ганізаційні, економічні і соціальні.

Технічні чинники підвищення якості продукції пов’язані з удоско-
наленням техніко-технологічної бази виробництва. До них належать:

• використання досягнень науки і техніки в процесі проектуван-
ня виробів;

• вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектую-
чих;

• впровадження новітньої технології виробництва і суворе до-
тримання технологічної дисципліни;

• забезпечення належної технічної оснащеності виробництва;
• дотримання та вдосконалення застосовуваних стандартів і тех-

нічних умов.
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Ринкові умови господарювання на сучасному підприємстві потре-
бують активного й широкого застосування організаційних чинників 
підвищення якості продукції, зокрема таких:

• впровадження сучасних форм і методів організації виробниц-
тва і праці;

• вдосконалення методів технічного контролю на всіх стадіях ви-
робництва;

• дотримання технологічної та виробничої дисципліни;
• підвищення кваліфікації персоналу.
До форм і методів економічного впливу на забезпечення виробниц-

тва високоякісної продукції належать:
• узгоджена система прогнозування і планування якості продук-

ції;
• встановлення прийнятних для виробника і споживача цін на 

окремі види товарів;
• переконлива мотивація праці усіх категорій працівників під-

приємства.
До форм соціального впливу належать:
• всебічна активізація людського чинника;
• здійснення ефективної кадрової політики;
• створення належних умов праці та життєдіяльності працівни-

ків підприємства.

ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Що таке інноваційна діяльність?
 2. Поясніть терміни “новація” та “інновація”.
 3. Які основні напрями інноваційної діяльності?
 4. Як поділяються інноваційні процеси за сферою застосування?
 5. Що таке науково-технічний прогрес та яких форм він може набу-

вати?
 6. Які основні напрями реформування системи управління про-

мисловістю?
 7. Які етапи технічної підготовки виробництва?
 8. Що таке науково-технічна продукція?
 9. Перелічіть показники технічного рівня підприємства.
 10. Яка сутність показників “економічний ефект” і “економічна 

ефективність”?
 11. Що таке якість і конкурентоспроможність продукції?
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 12. Які методи оцінки якості вам відомі?
 13. Що означають процеси стандартизації та сертифікації продук-

ції?
 14. Які види внутрішньовиробничого контролю якості застосовують 

на підприємствах?
 15. Які складові економічного механізму управління якістю?

ТеСТи	

1. Постійний процес створення нових і вдосконалення існуючих 
технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням 
досягнень науки називається:

а) інновацією;
б) інвестицією;
в) науково-технічним прогресом;
г) організаційним прогресом.

2. Рівень прогресивності технології інновації на підприємстві ха-
рактеризується:

а)  ступенем охоплення робітників підприємства механізованою 
працею;

б) середнім строком експлуатації;
в) структурою технологічних процесів за трудомісткістю;
г) коефіцієнтом використання сировини й матеріалів.

3. За сферою застосування інноваційні процеси бувають:
а) технічними;
б) економічними;
в) юридичними;
г) стратегічними.

4. Характерними ознаками еволюційного процесу є:
а) поліпшення окремих параметрів виробів;
б) заміна покоління техніки принципово новим;
в) вдосконалення існуючих технологій;
г) кардинальні зміни в суспільній організації виробництва.

5. Фундаментальні дослідження інновації здійснюються на фазі:
а) “наука і дослідження”;
б) “розробка”;
в) “виробництво”;
г) “споживання”.
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6. Результатом інноваційних процесів на підприємстві є:
а) інвестиції;
б) нововведення;
в) новини;
г) інвенція.

7. Зазначте неправильні твердження:
а)  ступінь технічної оснащеності праці на підприємстві характе-

ризується показником фондоозброєності праці;
б)  технічний рівень устаткування на підприємстві визначається 

показником надійності, довговічності;
в)  економічна ефективність — це результат будь-якого заходу, 

що найчастіше виражається певною грошовою сумою;
г)  економічний ефект завжди виражається додатною величи-

ною.
8. До напрямів інституціональних перетворень у сфері промисло-

вого розвитку належать:
а)  створення макротехнологічних виробництв із замкнутими 

циклами за пріоритетами інноваційного розвитку;
б)  впровадження комп’ютеризованих систем підтримки управ-

лінських рішень і створення єдиної облікової бази даних;
в)  розширення мережі та сфер діяльності малих підприємств, 

підтримка промислового підприємництва;
г)  удосконалення системи соціальних гарантій, екологічної без-

пеки та умов праці робітників.
9. До сучасних виробничих процесів ставиться така вимога, як до-

сягнення максимально можливої:
а) продуктивності;
б) безпеки;
в) рентабельності;
г) наукомісткості.

10. Фондоозброєність праці на підприємстві — це відношення:
а)  середньої вартості основних виробничих фондів (ОВФ) до 

середньої кількості промислово-виробничого персоналу 
(ПВП);

б)  вартості активної частини ОВФ до середньої кількості ПВП;
в)  вартості основних та оборотних фондів до середньої кіль-

кості ПВП; 
г) середньорічної вартості ОВФ до явочної чисельності ПВП.
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11. Зазначте помилкові твердження:
а)  створення та передача науково-технічної продукції від вико-

навця до замовника здійснюється за допомогою ліцензії;
б)  організаційний прогрес означає вдосконалення системи пла-

нування, фінансування, матеріального стимулювання;
в)  основним критерієм ефективності інновацій у виробництві є 

висока продуктивність, мала енергомісткість;
г)  вдосконалення організації виробництва і праці дає змогу 

зменшити витрати робочого часу і простої устаткування.
12. До показників технічного рівня виробництва не належить:

а) електроозброєність праці;
б) коефіцієнт механізації виробництва;
в) частка електроенергії, спожитої на технологічні цілі;
г) коефіцієнт змінності устаткування.

13. Ефективність, що розраховується як відношення прибутку до 
вартості виробничих фондів підприємства, називається:

а) абсолютною;
б) комерційною;
в) загальногосподарською;
г) порівняльною.

14. Зазначте, що станеться з коефіцієнтом оновлення основних ви-
робничих фондів, якщо збільшити вартість введених у дію в розрахун-
ковому році ОВФ за незмінності інших умов:

а) збільшиться;
б) зменшиться;
в) не зміниться; 
г) набуде від’ємного значення.

15. Зазначте, які етапи має технічна підготовка виробництва:
а) технічний маркетинг;
б) технологічна підготовка виробництва;
в) виробництво високоякісної продукції;
г) оформлення проектної документації. 

16. Метод оцінки якості, який ґрунтується на використанні техніч-
них засобів контролю і реєстрації, називається:

а) об’єктивним;
б) суб’єктивним;
в) технічним;
г) лабораторним.
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17. До одиничних показників якості належать:
а) ергономічні;
б) економічні;
в) естетичні;
г) еталонні.

18. Документ, який засвідчує високий рівень якості продукції та її 
відповідність вимогам стандартів, називається:

а) еталоном якості;
б) сертифікатом;
в) атестатом;
г) стандартом.

19. Зазначте, згідно зі значенням яких показників продукцію поділя-
ють на сорти, марки, класи:

а) узагальнених;
б) експертних;
в) комплексних; 
г) розрахункових.

20. Показник якості продукції, що відображає ступінь економічних 
вимог до виробника продукції і придбання її споживачем, — це:

а) рівень експлуатаційних витрат часу та фінансових коштів;
б) термін безаварійної роботи;
в)  обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами під час се-

зонного розпродажу;
г)  пристосованість виробів до використання в екстремальних 

умовах.
21. Об’єктом державного нагляду за якістю продукції є:

а)  хімічні засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських 
рослин;

б) харчова продукція, імпортована з зарубіжних країн;
в)  напівфабрикати, які виробляються підприємством для влас-

них потреб;
г) фармацевтичні препарати вітчизняного виробництва.

22. За характером контрольних операцій внутрішньовиробничий 
контроль на підприємстві поділяється на:

а) візуальний;
б) геометричний;
в) статистичний;
г) летючий.
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23. Внутрішньовиробничий контроль, що здійснюється в спеціально 
обладнаних приміщеннях (лабораторіях) за допомогою випробувань, 
аналізів тощо, називається:

а) інспекційним; 
б) стаціонарним;
в) вихідним;
г) активним.

	 3.5.	 Продуктивність,	мотивація	
і	оплата	праці

Продуктивність праці як показник ефективності організації праці 
персоналу. Поняття виробітку, методи його визначення. 
Нормування праці. Роль нормування в економічній діяльності під-
приємства. Регламентація витрат праці на підприємстві. 
Мотивація трудової діяльності працівників підприємства. Класифі-
кація методів мотивації (економічні прямі, економічні непрямі та 
негрошові).
Заробітна плата. Поняття про основну, додаткову, номінальну та 
реальну заробітну плату. Функції заробітної плати як економічної 
категорії: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна. Ор-
ганізація заробітної плати на підприємстві. Тарифна система опла-
ти праці. Погодинна та відрядна форми оплати праці. 
Безтарифна форма оплати праці. Сучасні форми оплати праці пер-
соналу. Система участі у прибутках як додатковий засіб мотивації 
праці.

У ринкових умовах підприємства зацікавлені у зростанні обсягів 
виробництва і реалізації продукції, розширенні її асортименту та 
збільшенні привабливості як за якістю, так і за ціною. При цьому про-
блема підвищення ефективності праці персоналу підприємства стає 
однією з найважливіших. Показником ефективності витрат праці є 
продуктивність праці. Він визначається як відношення кількості 
виробленої продукції (послуг) до витрат праці. 

Рівень продуктивності праці характеризується показником “ви-
робіток”. Існує три методи визначення виробітку: натуральний, вар-
тісний і трудовий.

Натуральний метод — це відношення обсягу виробленої продукції 
в натуральних одиницях до кількості витраченого часу. Якщо кажуть, 
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що за робочу зміну робітник виготовив, наприклад, 100 деталей, то 
змінний виробіток (продуктивність праці) тут визначено натураль-
ним методом.

Вартісний метод — це відношення обсягу виробленої продукції (в 
гривнях) до загальних витрат праці, які можуть бути виражені в се-
редньообліковій чисельності працівників або у відпрацьованій ними 
кількості людино-днів, людино-годин. Якщо кажуть, що за робочу 
зміну робітником було виготовлено продукції на суму, наприклад, 
150 грн, то змінний виробіток (продуктивність праці) тут визначено 
вартісним методом.

Трудовий метод — це ділення обсягу виробленої продукції у вит-
ратах робочого часу в нормо-годинах на кількість робітників. Якщо 
кажуть, що для виконання загального виробничого завдання цеху 
кожен його робітник має відпрацювати 7,5 нормо-години за робочу 
зміну, то змінний виробіток (продуктивність праці) тут визначено 
трудовим методом.

Приклад. Квартальна виробнича програма цеха становить 125000 
деталей типу “А”. Трудомісткість виготовлення однієї деталі 0,22 
нормо-год. Середня кількість робітників цеху 60 осіб. Визначи-
ти квартальний і денний виробіток на одного працюючого, вико-
ристовуючи трудовий метод. Вважати, що у кварталі 70 робочих 
днів.

Розв’язання.
1. Сумарна трудомісткість квартальної виробничої програми: 

125000 · 0,22 = 27500 н-год. 

2. Квартальний виробіток:

27500 : 60 ≈ 458,3 н-год. 

3. Денний виробіток:

458,3 : 70 ≈ 6,55 н-год. 

Нормування праці — важливий вид економічної діяльності під-
приємства, через який встановлюються витрати праці, визначаються 
її результати, виконується розстановка працівників по робочих міс-
цях. З усіх видів ресурсів, що використовує підприємство, витрати 
праці є найдинамічнішим, тобто здатним до змін ресурсом. Мета 
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нормування праці — це забезпечення ефективного використання тру-
дових ресурсів.

Таким чином, нормування праці на підприємстві виконує такі 
функції:

• сприяє визначенню необхідної кількості працюючих;
• є основою поточного і перспективного планування (на підставі 

норм витрат праці визначають кількість працюючих, планують 
виробничу програму, планують фонд оплати праці, собівартість 
тощо);

• є засобом обліку і контролю індивідуальної та колективної пра-
ці (на цьому базується мотивація праці у формі матеріального 
або психологічного заохочення тих, хто добре працює);

• є основою раціональної організації виробництва і праці;
• забезпечує нормальну інтенсивність праці.
Облік витрат праці на підприємстві здійснюється через норми:
• часу;
• виробітку;
• чисельності;
• обслуговування.
Норма часу Нчас в умовах масового і серійного виробництва скла-

дається з таких компонентів:

Нчас = Нп.з.ч + Ноп + Нобсл + Нвідп (н-год), 

де Нп.з.ч — підготовчо-заключний час, який пов’язаний з початком і 
завершенням конкретного завдання, не залежить від обсягу роботи і 
встановлюється на партію або завдання загалом; Ноп — оперативний 
час на виробництво, він повторюється з кожним предметом праці, 
що обробляється; Нобсл — час на обслуговування робочого місця, він 
включає витрати, пов’язані з прибиранням робочого місця, підтри-
манням інструментів та обладнання у робочому стані; Нвідп — час на 
відпочинок і особисті потреби.

Потім визначається норма часу на виробництво одного виробу.
Норма виробітку Нвир характеризує кількість продукції, яка по-

винна бути вироблена за одиницю часу. Якщо кількість продукції та 
час на її виготовлення вимірюються в однакових одиницях, то між 
нормою виробітку та нормою часу встановлюється таке співвідно-
шення: 

вир часН =1/Н .
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Змінна норма виробітку обчислюється за формулою 

зм
вир.зм

час

Т
Н ,

Н
=

де Тзм — тривалість робочої зміни, год.
Норма часу і норма виробітку є взаємно оберненими величинами. 

Тоді справедливе таке правило:
Якщо одна з цих норм збільшується на n %, то інша норма змен-

шується на (100n) / (100 + n) %. Якщо одна з норм зменшується на n %, 
то інша норма збільшується на (100n) / (100 – n) %.

Приклад. На підприємстві внаслідок застосування нової техноло-
гії трудомісткість виробництва його продукції знизилася з 500 до 
400 людино-год. Визначити відсоток економії робочого часу і від-
соток підвищення норми виробітку в результаті цієї економії.

Розв’язання.
1. Відсоток економії робочого часу:

500–400
Е 100 % 20 %.

500
Δ = ⋅ =

2. Відсоток підвищення норми виробітку. Для його розрахунку 
скористаємося тим, що у разі зменшення робочого часу (трудоміст-
кості) на виготовлення продукції на n % норма виробітку підвищить-
ся на (100n) / (100 – n) %. 

ΔП = ⋅
−

=100 20
100 20

25%.

Норма чисельності характеризує кількість працюючих, яка необ-
хідна для виконання встановленого обсягу роботи.

Норма обслуговування — це встановлена кількість одиниць устат-
кування, яку має обслужити один робітник протягом робочої зміни.

Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль 
персоналу підприємства, які спрямовані на підвищення результатив-
ності їх діяльності, є мотивація праці. Система мотивації характери-
зує сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого 
працівника або трудовий колектив на досягнення цілей діяльності 
підприємства.
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Система мотивації праці на рівні підприємства базується на вико-
нанні певних вимог:

• надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадово-
го просування за критерієм результативності праці;

• узгодження рівня оплати праці з її результатами, тобто спра-
ведливий розподіл доходів залежно від цих результатів;

• створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки праці;
• забезпечення можливостей професійного зростання, підвищен-

ня кваліфікації працюючих.
Для вивчення впливу керуючих органів підприємства на поведін-

ку виконавців досліджуються передусім психологічні аспекти со-
ціальної поведінки працівників. Для цього будуються багатофактор-
ні моделі мотивації, які ґрунтуються на теорії:

• потреб: фізіологічних, соціальних, безпеки та захищеності, са-
мовиявлення і поваги;

• очікування: співвідношення витраченої праці та її результатів, 
результатів та нагороди, задоволення від отриманої винагоро-
ди;

• справедливості: визнання співвідношення винагороди та вит-
рат праці, порівняння особистої винагороди із заохоченням ін-
ших людей, що виконують аналогічну роботу.

Методи мотивації праці можна класифікувати за трьома основни-
ми видами:

• економічні прямі — відрядна та погодинна оплата праці, премії 
за раціоналізаторство, участь у прибутках, доплати за вислугу 
років, заохочення за відсутність невиходів на роботу;

• економічні непрямі — пільгове харчування, надання безоплат-
ної чи пільгової путівки на відпочинок або лікування, пільгове 
користування житлом, транспортом тощо;

• негрошові — змістовність і перспективність праці, гнучкий 
робочий графік, повага керівництва та трудового колективу, 
участь у прийнятті управлінських рішень на вищому рівні.

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у гро-
шах, яку за трудовим договором власник підприємства або уповно-
важений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконува-
ної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його 
праці та господарської діяльності підприємства.
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Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить ос-
новним засобом задоволення особистих потреб працюючих, еконо-
мічним важелем, що має стимулювати розвиток суспільного вироб-
ництва, зростання продуктивності праці, скорочення виробничих 
витрат. Вона також є основним чинником перерозподілу кадрів за 
окремими галузями економіки України.

Виокремлюють номінальну й реальну заробітну плату. Номі
нальна заробітна плата — це нарахована і одержана працівником 
сума грошей, яка відповідає витраченій ним праці за певний період 
часу. Реальна заробітна плата характеризує кількість товарів і пос-
луг, які працівник зможе придбати за зароблену суму грошей. По суті, 
реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність но-
мінальної заробітної плати. Часто в економічних звітах використо-
вують показник індексу реальної заробітної плати. Індексом реальної 
заробітної плати Iр.зп за певний період називається відношення індек-
су номінальної заробітної плати Iн.зп до індексу цін Iц, обчислених за 
той самий період: 

н.зп
р.зп

ц

І
І .

І
=

Згідно з Законом України “Про оплату праці” (1995 р.) заробітна 
плата складається із основної, додаткової заробітної плати та інших 
заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу від-
повідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслугову-
вання, посадових обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тариф-
них ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових 
окладів для службовців у розмірах, що не перевищують встановлених 
чинним законодавством.

Додаткова заробітна плата — винагорода за працю понад уста-
новлені норми, за трудові успіхи та винахідництво і за особливі умо-
ви праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенса-
ційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані 
з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати — це виплати у 
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії, що сплачують-
ся за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші 
грошові і матеріальні виплати, що не передбачені актами чинного за-
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конодавства або здійснюються понад установлені зазначеними акта-
ми норми. Для компенсування важких або шкідливих умов праці, а 
також для заохочення до виконання певних виробничих обов’язків, 
які не враховані у тарифних ставках, існують надбавки і доплати, роз-
мір і умови виплати яких обумовлюються в колективному договорі 
(дод. 2). 

Основні функції заробітної плати як економічної категорії такі:
• відтворювальна (встановлює норми оплати праці на такому 

рівні, який забезпечував би нормальне відтворення робочої 
сили відповідної кваліфікації);

• стимулююча (спонукає працівників до ефективної роботи на 
своїх робочих місцях);

• регулююча (реалізує принцип диференціації рівня заробітку за 
фахом і кваліфікацією, тобто за важливістю та складністю ви-
конуваних трудових завдань);

- соціальна (забезпечує реалізацію принципу соціальної справед-
ливості щодо одержання власного доходу).

Держава регулює оплату праці працівників підприємств усіх форм 
власності за допомогою встановлення розміру мінімальної заробітної 
плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і роз-
мірів оплати праці керівників підприємств державної, комунальної 
форми власності, працівників підприємств, установ та організацій, 
що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оп-
лати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, 
що визначається Кабінетом Міністрів України, а також у результаті 
оподаткування доходів працівників.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче 
якого не може оплачуватися виконана працівником місячна, пого-
динна норма праці (обсяг робіт). До неї не включаються доплати за 
роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих 
умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і 
геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, 
а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські 
пропозиції, матеріальна допомога.

Мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні не нижчому 
від вартісної межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну 
особу. Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуван-
ням такого:
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• вартісної величини мінімального споживчого бюджету з посту-
повим зближенням рівнів цих показників у міру стабілізації та 
розвитку економіки країни; 

• загального рівня середньої заробітної плати;
• продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних 

умов.
Розмір мінімальної заробітної плати затверджується Верховною 

Радою України за поданням Кабінету Міністрів України з урахуван-
ням пропозицій, вироблених у результаті переговорів представників 
професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які 
об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення гене-
ральної угоди. 

Державне регулювання у сфері оплати праці здійснюється через 
механізм оплати праці та соціальний захист. Встановлення мінімаль-
ного рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів праців-
ників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов та розмірів 
оплати праці в бюджетних організаціях тощо — все це є проявом 
державної політики у сфері оплати праці. Бюджетне фінансування 
освіти, культури, закладів охорони здоров’я і фізичної культури, фор-
мування державних фондів соціального страхування (пенсійного, 
медичної допомоги, допомоги на випадок безробіття), дотування цін 
на товари, що перебувають під державним контролем, запровадження 
допомоги сім’ям з низькими доходами і багатодітним сім’ям, застосу-
вання різних форм компенсації підвищення цін для найуразливіших 
верств населення, налагодження дійової системи працевлаштуван-
ня та допомоги безробітним — це є напрямами державної політики 
у сфері соціального захисту населення.

Політика оплати праці на підприємствах, в організаціях та інших 
суб’єктах господарювання формується і реалізується в межах Закону 
України “Про оплату праці”. Деталізація і конкретна реалізація полі-
тики у сфері оплати праці здійснюється на підставі договірного регу-
лювання заробітної плати найманих працівників підприємств, тобто 
на підставі укладених тарифних угод. Тарифна угода — це договір між 
наймачем і виконавцем робіт з питань оплати праці та соціальних га-
рантій.

Основою організації заробітної плати на підприємствах є тариф
на система, яка включає тарифну сітку, тарифні ставки, тарифно-
кваліфікаційні довідники та систему посадових окладів.
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Тарифна сітка встановлює певні співвідношення в оплаті праці 
працівників різної кваліфікації і містить перелік тарифних розрядів і 
відповідних тарифних коефіцієнтів. Розмір тарифної ставки першого 
розряду встановлюється, виходячи з розміру затвердженої в Україні 
мінімальної заробітної плати. Тарифні ставки інших розрядів визна-
чаються множенням тарифної ставки першого розряду на тарифний 
коефіцієнт відповідного тарифного розряду.

Тарифно-кваліфікаційні довідники містять нормативні акти щодо 
кваліфікаційних характеристик робіт і професій, які згруповані за ви-
робництвами та видами робіт. Їх розробляє Міністерство праці та со-
ціальної політики України. У тарифно-кваліфікаційному довіднику 
за кожним розрядом і кожною професією містяться характеристики, 
які складаються з трьох розділів: “Характеристика робіт”, “Повинен 
знати”, “Приклади робіт”.

Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до 
певної групи оплати праці на підставі певної професії і кваліфікації. 
В ній зазначаються посадові обов’язки, вимоги до знань і стажу робо-
ти за спеціальністю, рівня кваліфікації та профілю підготовки керів-
ників, спеціалістів, службовців.

У межах тарифної системи розглядають дві форми оплати праці: 
погодинну і відрядну.

Погодинна форма передбачає оплату праці залежно від фактично 
відпрацьованого часу з урахуванням рівня кваліфікації (про що свід-
чить розмір тарифної ставки). Вона має кілька різновидів — проста 
погодинна, погодинно-преміальна, погодинна з нормованим завдан-
ням.

За простої погодинної форми оплати праці заробіток працівника 
Zп.п розраховується за формулою

Zп.п = st,

де s — годинна тарифна ставка відповідного розряду; t — кількість 
фактично відпрацьованих годин.

Приклад. Місячний оклад інженера становить 850 грн. У звітному 
місяці він має відпрацювати 23 дні. На його прохання йому було 
надано відпустку без збереження утримання строком на 3 дні. На-
рахувати заробітну плату інженеру. 
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Розв’язання.
1. Денна ставка інженера:

850 : 23 = 36,957 грн.

2. Скільки днів у місяці фактично відпрацював інженер:

23 – 3 = 20 днів.

3. Фактичний заробіток:

36,957 · 20 = 739,14 грн.

Ця форма оплати праці недостатньо пов’язана з кінцевими резуль-
татами діяльності колективу працівників, не сприяє прояву ініціа-
тиви та творчості. Тому в чистому вигляді застосовується нечасто, 
в основному для визначення тарифних заробітків при застосуванні 
бригадної форми оплати праці.

За погодинно-преміальної форми оплати праці заробіток праців-
ника Zп-пр розраховується за попередньою формулою, але передбачає 
можливість виплати премії m — додаткової суми до окладу за досяг-
нення певних кількісних і якісних показників:

Z п-пр = st + m.

Різновидом погодинно-преміальної форми оплати праці вважаєть-
ся оплата праці за посадовими окладами. Саме так оплачують працю 
робітників, яка має стабільний характер.

Приклад. Місячний оклад економіста становить 1800 грн. У звіт-
ному місяці він має відпрацювати 25 днів. На його прохання йому 
було надано відпустку без збереження утримання строком на 
4 дні. За результатами попередньої роботи йому було нараховано 
премію із розрахунку 20 % фактичного заробітку. Яку заробітну 
плату буде нараховано економісту в цьому місяці? 

Розв’язання.
1. Денна ставка економіста:

1800 : 25 = 72 грн.

2. Скільки днів у місяці фактично відпрацював економіст:

25 – 4 = 21 день.
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3. Фактичний заробіток:

72 · 21 = 1512 грн.

4. Заробітна плата з урахуванням премії:

1512 + 1512 · 0,2 = 1814,4 грн.

Погодинна з нормованим завданням, або відрядно-погодинна, форма 
оплати праці останнім часом має тенденцію до поширення здебільшо-
го на промислово-виробничих підприємствах. Застосовується у тому 
разі, якщо функції робітників чітко регламентовано і можна розраху-
вати норму часу за кожною операцією.

Відрядна форма оплати праці передбачає нарахування заробітної 
плати за кількість виробленої продукції за встановленими розцінка-
ми. Її застосовують на роботах, де можна обліковувати колективну 
або індивідуальну працю, а її кінцевий результат обчислюється в на-
туральних одиницях. Розцінку на виготовлення виробу не слід плу-
тати з його ціною. Розцінка — це лише оплата живої праці людини, 
пов’язаної з виготовленням виробу. Ціна ж цього виробу буде знач-
но вищою, оскільки враховуватиме вартість матеріалу, з якого виріб 
виробляється, вартість спожитої енергії, заробітну плату з відраху-
ваннями, амортизацію задіяного устаткування і багато інших витрат. 
Залежно від особливостей виробництва і завдань, які вирішуються на 
певній виробничій дільниці, застосовуються ті чи інші різновиди цієї 
форми оплати праці — пряма відрядна, відрядно-преміальна, відряд-
но-прогресивна, непряма відрядна, акордна, колективна.

За прямої відрядної форми оплати праці заробітна плата Zп.в ви-
значається кількістю виготовленої продукції і розцінкою за виготов-
лення її одиниці, виходячи з тарифної ставки, яка відповідає певній 
складності (розряду) робіт та нормі часу або нормі виробітку:

Zп.в = рV, 

де р — відрядна розцінка за виготовлення одиниці продукції; V — 
кількість виробленої продукції. 

Відрядна розцінка встановлюється у такий спосіб: 

р = sНчас, або р = s : Нвир,

де s — годинна тарифна ставка робітника відповідного розря-
ду; Нчас — норма часу на виготовлення одиниці продукції (год.); 
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Нвир — норма виробітку продукції, встановлена за годину робочого 
часу.

Приклад. Встановити розцінку на виготовлення металовиробу за 
даними, наведеними в таблиці.

Операція Розряд
Годинна тарифна 

ставка, грн.
Норма часу,

хв.

Ливарна 3 1,78 4,8

Токарна 5 2,2 2,8

Фрезерувальна 5 2,2 1,6

Зварювальна 6 2,56 2,2

Шліфувальна 4 1,91 1,8

Розв’язання.
1. Розцінку на виготовлення одного металовиробу обчислюють 

підсумовуванням добутків годинної тарифної ставки робітника від-
повідного розряду та норми часу на виконання кожної операції в го-
динах:

p = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =1 78
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, 55 грн.

Приклад. Розрахувати розцінку на виготовлення деталі, якщо 
встановлена норма часу на її виготовлення дорівнює 0,6 год, го-
динна тарифна ставка — 2,5 грн. Нарахувати також суму місячної 
заробітної плати робітнику, якщо він виготовив за місяць 500 та-
ких деталей.

Розв’язання.
1. Розцінка на виготовлення деталі:

2,5 · 0,6 = 1,5 грн.

2. Місячна заробітна плата робітника:

1,5 · 500 = 750 грн.

Пряма відрядна форма оплати праці є корисною там, де певну 
технологічну операцію виконує один робітник. Але ця форма оплати 
праці слабко стимулює досягнення ним високих колективних показ-
ників, вона також мало пов’язана з якістю вироблюваної продукції.
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Відрядно-преміальна форма оплати праці здатна виправити не-
долік попередньої. Заробіток у ній Zв-пре обчислюється так само, як 
і в попередній системі, але з додатковим нарахуванням премії m за 
виконання якісних і кількісних показників:

Zв-пре = рV + m.

Приклад. Визначити суму місячної заробітної плати робітни-
ка 4-го розряду за відрядно-преміальною формою оплати пра-
ці, якщо він згідно з графіком відпрацював за місяць 184 год і 
фактично виробив при цьому 480 деталей. Норма часу на виго-
товлення однієї деталі 0,4 год. За виконання плану передбачена 
премія в розмірі 150 грн. Годинна тарифна ставка 1-го розряду ста-
новить 1,2 грн, тарифний коефіцієнт 4-го розряду— 2,2.

Розв’язання. 
1. Годинна тарифна ставка робітника 4-го розряду:

2,2 · 1,2 = 2,64 грн.

2. Розцінка на виготовлення одного виробу:

2,64 · 0,4 = 1,056 грн.

3. Кількість деталей, які передбачено виготовити за планом: 

184 : 0,4 = 460 шт.

4. Планове завдання було перевиконане і, окрім відрядного за-
робітку, буде нараховано премію. Сума місячної заробітної плати ра-
зом: 

1,056 · 480 + 150 = 656,88 грн.

Відрядно-прогресивна форма оплати праці передбачає оплату за 
вироблену продукцію в межах плану за прямою відрядною формою 
оплати праці (з використанням планової розцінки), а оплату кожної 
одиниці виробленої понад план продукції — за підвищеною розцін-
кою. Ступінь підвищення може регламентуватися спеціальною шка-
лою, в якій зазначається відсоток збільшення основної розцінки за-
лежно від результатів перевиконання основного завдання або інших 
умов виробництва. Заробіток за цією формою оплати праці Zв-про об-
числюється за формулою 



231

Zв-про = рV + p0V0,

де p0 — збільшена розцінка за виготовлення продукції понад встанов-
лений план; V0 — кількість продукції, яку вироблено понад план.

Відрядно-прогресивна форма оплати праці краще стимулює зрос-
тання продуктивності праці, ніж проста відрядна або відрядно-пре-
міальна, але призводить до випереджаючого зростання заробітної 
плати порівняно з виробітком. Тому вона не застосовується регуляр-
но, а тільки під час виробничого напруження.

Приклад. Слюсар 5-го розряду протягом місяця згідно з графі-
ком відпрацював 25 змін тривалістю 8 год кожна. Він виконав 
план на 108 %, фактично обробивши при цьому 972 деталі. За 
кожну одиницю продукції, виконану понад план, розцінка збіль-
шується на 80 %. Визначити суму місячного заробітку слюсаря 
5-го розряду, якщо годинна тарифна ставка 5-го розряду стано-
вить 3,5 грн. 

Розв’язання.
1. Кількість деталей, що підлягали обробці за планом: 

972 · 100 : 108 = 900 шт.

Тоді V = 900 деталей, а V0 = 72 деталі. 
2. Норма часу на обробку одного виробу, встановлена планом:

25 · 8 : 900 = 0,22 год.

3. Планова розцінка р:

3,5 · 0,22 = 0,77 грн.

4. Розцінка за виготовлення понадпланових деталей p0:

0,77 · 1,8 = 1,386 грн.

5. Нарахована заробітна плата: 

0,77 · 900 + 1,386 · 72 = 693 + 99,79 = 792,79 грн.

Непряма відрядна форма оплати праці використовується для ок-
ремих категорій допоміжних робітників, які безпосередньо не вироб-
ляють продукції, але обслуговують основних робітників-відрядників. 
Вона використовується для нарахування заробітної плати наладни-
кам, ремонтникам, кранівникам та деяким іншим категоріям робітни-
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ків, чия праця не піддається нормуванню, але значною мірою визначає 
рівень виробітку основних робітників. Заробіток Zн.в за цією формою 
оплати праці обчислюється так:

Zн.в = stkв.н,

де s — годинна тарифна ставка; t — фактично відпрацьований час; 
kв.н — коефіцієнт виконання норми виробітку основними робітника-
ми.

Акордна форма оплати праці застосовується у тих випадках, коли 
необхідно посилити зацікавленість робітників у скороченні строків 
виконання робіт, у достроковому здаванні об’єктів в експлуатацію. 
З цією метою встановлюється фонд оплати на весь обсяг робіт. Що-
місяця робітникам виплачується аванс, а остаточний розрахунок ви-
конується після завершення усіх робіт.

При використанні колективної форми оплати праці (бригадної) 
спочатку розраховується заробіток усієї бригади Zбр за прямою від-
рядною формою оплати праці з використанням бригадної розцін-
ки. Потім цей заробіток розподіляється поміж членами бригади або 
методом годино-коефіцієнтів, або методом коефіцієнта виконання 
норм.

Метод годино-коефіцієнтів використовується у тому разі, коли 
члени бригади працюють в однакових умовах. Спочатку визначають 
загальну кількість годино-коефіцієнтів ГК, відпрацьованих брига-
дою: 

ГК Ф К=
=
∑ i i
i

m

1

,

де Фі — фактична кількість годин, відпрацьована і-м робітником; 
Кі — тарифний коефіцієнт за розрядом і-го робітника; m — кількість 
робітників у бригаді.

Далі знаходять суму бригадного заробітку, що припадає на 1 годи-
но-коефіцієнт:

Zгк = Zбр : ГК,

а потім обчислюють заробіток і-го робітника:

Zі = ФіКіZгк.
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Приклад. Бригада, яка складається з трьох робітників, працюючи 
разом, заробила 3200 грн. Робітник “А” 3-го розряду (тарифний 
коефіцієнт 1,6) витратив на виконання завдання 150 н-год; робіт-
ник “Б” 4-го розряду (тарифний коефіцієнт 1,9) витратив 160 н-год; 
робітник “С” 1-го розряду (тарифний коефіцієнт 1,0) витратив 
100 н-год. Розподілити колективний заробіток серед членів бри-
гади методом годино-коефіцієнтів.

Розв’язання.
1. Годино-коефіцієнти, що відображають внесок робітника “А”: 

150 · 1,6 = 240 г-к.

2. Годино-коефіцієнти, що відображають внесок робітника “Б”: 

160 · 1,9 = 304 г-к.

3. Годино-коефіцієнти, що відображають внесок робітника “С”: 

100 · 1,0 = 100 г-к.

4. Годино-коефіцієнти разом:

240 + 304 + 100 = 644 г-к.

5. Заробітна плата робітника “А”:

3200 : 644 · 240 = 1192,55 грн.

6. Заробітна плата робітника “Б”:

3200 : 644 · 304 = 1510,56 грн.

7. Заробітна плата робітника “С”:

3200 : 644 · 100 = 496,89 грн. 

Метод коефіцієнта виконання норм використовується у тому разі, 
якщо члени бригади працюють у різних умовах. При цьому загальна 
сума заробітку вважається відомою. 

Спочатку визначають заробіток бригади у разі стовідсоткового 
виконання норми виробітку Zбр100 %:

Z бр100 % = Фi i
i

m

S
=
∑

1

,

де Фі — дійсний фонд часу і-го робітника; Sі — годинна тарифна став-
ка і-го робітника; m — кількість робітників у бригаді.
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Потім обчислюють коефіцієнт виконання норми виробітку:

Кв.н = Zбр : Zбр100 %.

Після цього розраховують заробітну плату і-го робітника брига-
ди:

Zі = ФіSіКв.н.

В умовах становлення ринкових відносин на багатьох підприєм-
ствах набуває поширення безтарифна система оплати праці. Вва-
жається, наприклад, що фактична заробітна плата кожного працівни-
ка підприємства є часткою у фонді оплати праці всього колективу і 
залежить від кваліфікаційного рівня працівника К, коефіцієнта тру-
дової участі КТУ і фактично відпрацьованого часу Фд.

Кваліфікаційний рівень встановлюється всім членам трудового 
колективу залежно від виконуваних функцій і рівня кваліфікації. 
КТУ теж встановлюється всім працівникам і затверджується радою 
трудового колективу.

У цьому разі розрахунок заробітної плати працівників за даною 
системою має таку послідовність:

• визначають кількість балів Бі, що її заробив кожен і-й праців-
ник:

Бі = КіФді КТУі,

де Фді — фактично відпрацьована кількість днів і-м працівником;
• підсумовують бали, зароблені всіма працівниками:

Б Б=
=
∑ i
i

m

1

;

• обчислюють, яка частка фонду оплати праці ФОП припадає на 
1 бал: 

d = ФОП : Б;

• розраховують заробітну плату і-го працівника:

Zi = dБi.

Приклад. Бригада працівників у складі чотирьох осіб, працюючи 
разом, заробила 4800 грн. Внески працівників у спільну роботу 
такі:
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“А” відпрацював 10 днів, його КТУ = 3,5;
“В” відпрацював 12 днів, його КТУ = 2,2;
“С” відпрацював 15 днів, його КТУ = 3,0;
“D” відпрацював 14 днів, його КТУ = 1,5.
Розподілити заробітну плату серед членів бригади за безтариф-

ною системою оплати праці.
Розв’язання.
1. Бали, набрані працівником “А”:

10 · 3,5 = 35.

2. Бали, набрані працівником “В”:

12 · 2,2 = 26,4.

3. Бали, набрані працівником “С”:

15 · 3 = 45. 

4. Бали, набрані працівником “D”:

14 · 1,5 = 21.

5. Разом балів набрали члени бригади:

35 + 26,4 + 45 + 21 = 127,4

6. Заробітна плата працівника “А”:

4800 : 127,4 · 35 = 1318,68 грн. 

7. Заробітна плата працівника “В”:

4800 : 127,4 · 26,4 = 994,66 грн.

8. Заробітна плата працівника “С”:

4800 : 127,4 · 45 = 1695,45 грн.

9. Заробітна плата працівника “D”:

4800 : 127,4 · 21 = 791,21 грн.

Контрактна система оплати праці ґрунтується на укладенні до-
говору між наймачем і виконавцем роботи, в якому обумовлюються 
режим і умови праці, права та обов’язки сторін, рівень оплати праці 
тощо. Згідно з цим договором може бути оплачений або час перебу-
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вання виконавця на підприємстві, або конкретне виконане ним за-
вдання.

Система участі в прибутках передбачає розподіл певної частини 
прибутку підприємства між його працівниками. Такий розподіл може 
відбуватися як у формі грошових виплат, так і через розповсюджен-
ня акцій підприємства. Виплати прибутків залежать від рівня витрат 
на виробництво, алгоритму ціноутворення, фінансового становища 
підприємства загалом. Розміри виплат визначаються при укладанні 
тарифних угод між відповідними сторонами.

Запровадження такої системи викликано тим, що існуючі систе-
ми оплати праці не завжди викликають у працівників реальну заці-
кавленість у значних загальних результатах роботи підприємства. 
А справедливий, прозорий і зрозумілий для всіх розподіл частини 
прибутку між власниками підприємства, адміністрацією, спеціаліста-
ми і робітниками створює необхідні психологічні передумови праці і 
стимулює до кращої роботи.

Залежно від показників і методів мотивації існуючі системи 
участі в прибутках поділяють на такі різновиди: систему оцінки 
заслуг, систему преміальних виплат, систему колективного стиму-
лювання, систему участі в прибутках, залежну від продуктивності 
праці, та інші.

Джерелом виплати заробітної плати всім працівникам на підпри-
ємстві є фонд заробітної плати, який визначається як сума фондів за-
робітної плати промислово-виробничого і невиробничого персоналу, 
включає суми основної та додаткової заробітної плати. 

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців вста-
новлюється окремо за кожною категорією у результаті множення по-
садових окладів на кількість працюючих певної категорії з урахуван-
ням доплати і премії відповідно до трудового законодавства. 

Фонд заробітної плати непромислового персоналу розраховуєть-
ся з фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу за 
певним алгоритмом. Загальний фонд заробітної плати, визначений 
у такий спосіб, виступає як елемент витрат підприємства і входить 
до собівартості продукції.

Якщо до фонду заробітної плати підприємства додати величину 
премій, які виплачуються з прибутків, що залишилися в розпоряд-
ження підприємства, то утворюється фонд оплати праці працівни-
ків підприємства.
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ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Що є показником ефективності витрат праці, які його складові?
 2. Що означає показник “ виробіток”?
 3. Які існують методи визначення виробітку?
 4. Що таке нормування праці та яка його роль у роботі з персона-

лом підприємства?
 5. За якими нормами можна обчислити витрати праці?
 6. Які методи мотивації праці застосовуються на підприємствах?
 7. Що таке заробітна плата, номінальна, реальна, основна, додат-

кова?
 8. Що означає організувати заробітну плату на підприємстві?
 9. Які складові тарифної системи?
 10. Що означає годинна тарифна ставка, розцінка на виготовлення 

виробу?
 11. Які дані треба знати, щоб нарахувати заробітну плату за погодин-

ною формою оплати праці, за відрядною?
 12. У чому полягає особливість застосування відрядно-прогресивної 

форми оплати праці?
 13. Наведіть приклади оплати праці за безтарифною системою.
 14. Як обчислюється фонд заробітної плати загалом по підприєм-

ству?
 15. Як обчислюється фонд оплати праці загалом по підприємству?

ТеСТи

1. Зазначте помилкові твердження:
а)  продуктивність праці визначає відношення кількості вироб-

леної продукції до витрат часу;
б)  психологічна складова ефективності праці забезпечує гар-

монійність розвитку особистості кожного працівника;
в)  виробіток як показник рівня продуктивності праці показує, 

яку кількість продукції вироблено за одиницю часу;
г)  якщо норму виробітку збільшити на 25 %, то норма часу 

зменшиться на 25 %.
2. Серед методів визначення виробітку не існує:

а) бригадного; 
б) вартісного;
в) натурального;
г) трудового.
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3. Метод визначення виробітку, який полягає в діленні обсягу ви-
робленої продукції у витратах часу (нормо-годинах) на кількість 
робітників, називається:

а) натуральним;
б) вартісним;
в) трудовим;
г) розрахунковим.

4. Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік виплачу-
ються з фонду:

а) основної заробітної плати;
б) виплати дивідендів; 
в) матеріального стимулювання;
г) додаткової заробітної плати.

5. Очікувану економію робочої сили показують в:
а) планових розрахунках;
б) облікових звітах;
в) змінному рапорті;
г) колективному договорі.

6. Облік витрат праці на підприємстві здійснюється через норми:
а) виробітку;
б) обслуговування;
в) часу;
г) підготовки. 

7. Систему мотивації праці характеризує:
а) сукупність можливостей щодо просування по службі;
б) узгодженість рівня оплати праці з її результатами;
в)  сукупність заходів, які стимулюють працівника в досягненні 

певних цілей;
г)  прозорий і справедливий розподіл частини прибутку серед 

працівників підприємства.
8. Сума грошей, яка нарахована і одержана працівником за викона-

ну ним роботу, називається заробітною платою:
а) реальною;
б) номінальною;
в) додатково; 
г) розрахунковою.
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9. До основних функцій оплати праці не належить:
а) відтворювальна;
б) стимулююча;
в) соціальна;
г) політична.

10. Оплата праці за посадовими окладами є різновидом такої форми 
оплати праці:

а) відрядної;
б) погодинної;
в) акордної;
г) бригадної.

11. Відрядна розцінка — це:
а)  показник збільшення розміру заробітної плати залежно від 

місцезнаходження підприємства;
б)  добуток погодинної тарифної ставки та норми часу на виго-

товлення одиниці продукції;
в)  відношення погодинної тарифної ставки до норми часу на 

виготовлення одиниці продукції;
г) розмір тарифної ставки певного розряду.

12. Зазначте, яка форма оплати праці приводить до випереджаючо-
го зростання заробітної плати порівняно з виробітком:

а) пряма відрядна;
б) непряма відрядна;
в) відрядно-прогресивна;
г) відрядно-преміальна.

13. Розмір заробітної плати за виготовлену одиницю продукції — 
це:

а) відрядна розцінка;
б) тарифна ставка;
в) тарифний коефіцієнт;
г) відрядний коефіцієнт.

14. При зниженні трудомісткості на 30 % продуктивність праці:
а) знизиться на 30 %;
б) збільшиться на 43 %;
в) збільшиться на 30 %;
г) зменшиться на 43 %.



15. До економічних непрямих методів мотивації праці належить:
а) можливість частину роботи виконувати вдома;
б)  отримання талонів на пальне при використанні власного ав-

тотранспорту в службових цілях;
в)  оздоровлення дітей у літньому таборі за рахунок підприєм-

ства;
г)  грошова компенсація, зумовлена подорожчанням товарів 

внаслідок інфляції.
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Розділ 4. резУльТаТи	діяльноСТі	
ПідПриємСТВа

	 4.1.	 Витрати	на	виробництво.	
Собівартість	продукції

Поняття витрат і собівартості продукції. Функції собівартості як 
економічної категорії. Класифікація витрат. Умовно-постійні та 
умовно-змінні витрати. Графічний і аналітичний методи визначення 
критичного обсягу виробництва. Робота підприємства в зоні прибут-
ковості. Структура собівартості та чинники, що впливають на її ди-
наміку.
Поділ витрат за економічними елементами. Кошторис виробництва: 
призначення, основні складові, розрахунок повної собівартості товар-
ної продукції. Обчислення обсягів товарної, валової, реалізованої та 
чистої продукції підприємства. 
Калькулювання витрат. Об’єкти калькулювання, калькуляційні оди-
ниці, статті калькуляції. Призначення калькуляції. Поняття цехової, 
виробничої та повної собівартості продукції. Методи калькулювання. 
Характеристика основних калькуляційних статей витрат. Плану-
вання собівартості продукції. Визначення впливу техніко-економічних 
факторів на собівартість продукції. Пошук резервів і шляхи зниження 
собівартості продукції підприємства. 

Для здійснення господарської діяльності підприємство викорис-
товує матеріальні, трудові, фінансові, природні, інформаційні та інші 
види ресурсів. У вартісному вираженні вони являють собою витрати 
підприємства. Їх можна поділити на три групи: 

• витрати на виробництво й реалізацію продукції;
• витрати на розширення виробництва;
• витрати на розвиток невиробничої сфери.
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Сукупність витрат першої групи утворює собівартість продукції 
та відображає витрати простого відтворення, тобто витрати поточно-
го характеру. З огляду на це собівартість можна визначити так: 

Собівартість продукції являє собою суму виражених в грошовій 
формі поточних витрат підприємства на підготовку, виробництво і 
реалізацію продукції.

Собівартість як економічна категорія виконує ряд важливих функ-
цій:

• є засобом обліку та контролю всіх витрат, пов’язаних з вироб-
ництвом і реалізацією продукції;

• є базою для формування оптової ціни на продукцію підприєм-
ства, визначення прибутку і рентабельності;

• є підставою для економічного обґрунтування та прийняття гос-
подарських рішень (наприклад, щодо доцільності виконання 
капітальних ремонтів техніки, будівель, споруд; капіталовкла-
день у реконструкцію, технічне переозброєння та розширення 
діючого підприємства).

Собівартість — це не тільки важлива економічна категорія, але й 
якісний показник, оскільки вона характеризує рівень використання 
всіх ресурсів, що є в розпорядженні підприємства. Що краще працює 
підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, вдоско-
налює техніку, технологію та організацію виробництва, то нижчою 
є собівартість його продукції. Тому зниження собівартості — одна з 
умов підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності 
підприємства.

При обчисленні собівартості важливе значення має визначення 
складу витрат, які до неї включаються. Як зазначалося вище, через 
собівартість відшкодовуються витрати підприємства, що забезпечу-
ють просте відтворення усіх факторів виробництва: предметів і за-
собів праці, робочої сили, природних ресурсів. Відповідно до цього до 
собівартості включають витрати на таке:

• дослідження ринку і виявлення потреби в продукції;
• підготовку й освоєння нової продукції;
• виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енер-

гію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу;
• обслуговування виробничого процесу та управління ним;
• збут продукції;
• розвідку, використання й охорону природних ресурсів;
• набір і підготовку кадрів.
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Для потреб планування, обліку й аналізу, розрахунку деяких ін-
ших даних витрати класифікують за рядом ознак (рис. 12).

За еконо- 
мічною
роллю 

в процесі
виробництва

За ступенем 
однорідності

За способом
включення в 
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- прогресуючі
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Непродук- 
тивні

Рис. 12

Основними називаються витрати, що безпосередньо пов’язані з 
технологічним процесом виробництва. Наприклад, витрати на сиро-
вину, основні та допоміжні матеріали. Накладні витрати з’являються 
у зв’язку з організацією, обслуговуванням виробництва та управлін-
ням ним. До них належать загальновиробничі, загальногосподарські 
та адміністративні витрати.

Елементні витрати однорідні за складом, мають єдиний економіч-
ний зміст і є первинними. Наприклад, матеріальні витрати, оплата 
праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відраху-
вання. Комплексні витрати різнорідні за складом, охоплюють кілька 
елементних витрат. Наприклад, витрати на утримання і експлуата-
цію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські витрати, 
втрати від браку тощо.

Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виготовленням певного 
виду продукції і можуть бути точно обчислені на її одиницю. Слід 
зауважити, що коли на підприємстві виробляють тільки один вид 
продукції, то усі витрати є прямими. Непрямі витрати не можна точ-
но обчислити на окремі види продукції, бо вони пов’язані з виготов-
ленням різних виробів. Наприклад, заробітна плата обслуговуючого 
персоналу, управлінського персоналу, утримання та експлуатація 

Класифікація операційних витрат
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будівель, приміщень, споруд, машин тощо. Тож можна зробити вис-
новок: зростання частки прямих витрат у загальній їх сумі підвищує 
точність обчислення собівартості одиниці продукції.

Виробничими є витрати, які безпосередньо пов’язані з техноло-
гічним процесом виробництва продукції. Комерційними вважаються 
витрати на збут виготовленої продукції.

Постійні витрати є функцією часу, а не обсягу вироблюваної про-
дукції, тобто їх величина не змінюється у разі зміни обсягу випуще-
ної продукції. Вони включають витрати на утримання й експлуатацію 
будівель, приміщень, споруд, організацію виробництва, управління, 
витрати на капітальний ремонт, амортизаційні відрахування, змінне 
обладнання, внутрішньозаводське переміщення вантажів, охорону 
праці, загальновиробничі витрати.

Змінними є такі витрати, загальна сума яких змінюється у разі змі-
ни обсягу вироблюваної продукції. До них належать заробітна плата 
виробників продукції (відрядників), відрахування на соціальні по-
треби, матеріальні ресурси, включаючи витрату різних видів енергії 
на технологічні потреби. Змінні витрати, у свою чергу, поділяються 
на пропорційні та непропорційні. Пропорційні витрати змінюються 
прямо пропорційно обсягу виробництва. Для них коефіцієнт пропор-
ційності k = 1. Наприклад, витрати на сировину, основні матеріали, 
комплектуючі, відрядну заробітну плату робітників тощо. Непропор-
ційні витрати поділяються на прогресуючі та дегресуючі. Прогресу-
ючі витрати зростають більшою мірою, ніж обсяг виробництва, для 
них k > 1. Наприклад, витрати на відрядно-прогресивну оплату праці, 
додаткові рекламні та торгові витрати. Дегресуючі витрати, навпаки, 
зростають меншою мірою, ніж обсяг виробництва, для них k < 1. На-
приклад, витрати на експлуатацію машин і устаткування, їх ремонт, 
забезпечення інструментом тощо.

Продуктивними вважаються витрати на виробництво продукції 
встановленої якості із застосуванням раціональної технології та ор-
ганізації виробництва. Вони завжди плануються і здійснюються. Не-
продуктивні витрати є наслідком недоліків у технології та організації 
виробництва, можуть виникати в результаті технологічних аварій, 
людського недбальства тощо. Наприклад, втрати від безпідставних 
простоїв устаткування, виготовлення бракованої продукції тощо. На 
відміну від продуктивних витрат, непродуктивні можуть з’явитися 
тільки в обліковій звітності.
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Поділ витрат на постійні та змінні використовується для обчис-
лення критичної точки виробництва (точки беззбитковості). Загаль-
ну суму витрат (собівартість) можна записати так:

S = Sпост + Sзм, 

де Sпост — загальна величина постійних витрат; Sзм — загальна вели-
чина змінних витрат.

Той факт, що величина змінних витрат є залежною від обсягу ви-
робництва, можна підкреслити, подавши загальну суму змінних ви-
трат як добуток змінних витрат, розрахованих на одиницю продукції, 
на обсяг виробленої продукції:

Sзм = Sзм-1V.

Тоді собівартість набуде вигляду: 

 S = Sпост + Sзм-1V, (1)

де Sзм-1 — величина змінних витрат, розрахованих на одиницю вироб-
люваної продукції; V — обсяг виробництва продукції (в натуральних 
одиницях), обчислений за певний період часу.

Визначимо також величину чистої (без урахування непрямих по-
датків і зборів) виручки підприємства:

 В = ЦV, (2)

де Ц — оптова ціна одиниці продукції (також без урахування непря-
мих податків і зборів); V — обсяг реалізації продукції. 

У формулі (1) через “V” позначено обсяг виробництва продукції, а 
у формулі (2) — обсяг її реалізації. На практиці ж ці величини, обчис-
лені за відповідні періоди часу, наприклад, за місяць, не обов’язково 
збігаються. Проте зробимо припущення, що у тривалішому періоді 
часу, наприклад, за рік обсяги виробництва і реалізації продукції збі-
гатимуться. Тож надалі вважатимемо, що вони дорівнюють одне од-
ному.

Побудуємо графіки залежностей (1) і (2) (рис. 13). По горизонталі 
відкладатимемо обсяги виробництва і збуту продукції у натуральних 
одиницях, по вертикалі — кількість грошей.

Якщо V = 0, то пряма, яка відображає собівартість (S), почнеться 
вище нульової позначки за рахунок наявності постійних витрат, адже 
вони існують навіть за умови зупинки виробництва продукції. І далі, 
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якщо обсяг виробництва почне зростати, величина собівартості зро-
статиме за рахунок збільшення змінної частини витрат.

Пряма, яка відображає чисту виручку (В), почнеться з нульової 
позначки, адже за відсутності реалізації виручка дорівнює нулю. Пря-
ма, що відображає величину виручки, зростатиме швидше, ніж пря-
ма витрат. Це зумовлено тим, що ціна кожного виробу, як правило, є 
більшою за відповідні витрати на його виготовлення, тому й загальна 
сума виручки зростатиме швидше.

Отже, динаміка зростання витрат і чистої виручки залежно від об-
сягу виробництва й реалізації продукції така, що за певного значен-
ня обсягу дві прямі перетнуться в одній точці. Якщо з неї опустити 
перпендикуляр на горизонтальну вісь, то одержимо значення обсягу 
виробництва і збуту (в натуральних одиницях), яке має назву кри-
тичної точки виробництва, або точки беззбитковості. З економічної 
точки зору в критичній точці чиста виручка дорівнює собівартості. 
Це означає, що виручки вистачає лише на покриття всіх поточних 
витрат, прибуток при цьому відсутній (нульовий). 

Використовуючи побудований графік, проаналізуємо ситуацію, 
коли обсяги виробництва і збуту є меншими за критичну точку (на 
графіку розташовані ліворуч від критичної точки). В цій зоні домінує 
пряма витрат, а виручки ще недостатньо на їх покриття. Ця зона нази-
вається зоною збитковості, і працювати в ній підприємству небезпеч-
но, адже тривале перебування у зоні збитковості є прямим шляхом до 
банкрутства. 

В

Зона 
збитковості

Зона 
прибутковості

Виручка, 
витрати, 

гр. од.

S

0 Vкр Обсяг виробництва V, 
натур. од.

Sпост

Рис. 13
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Аналогічно розглянемо ситуацію, коли підприємство працює з 
обсягами виробництва і збуту, що перевищують критичне значення 
(на графіку розташовані праворуч від критичної точки). У цій зоні 
домінує чиста виручка. Отже, маючи обсяги виробництва і збуту 
продукції більші за критичне значення, підприємство має достатньо 
виручки на покриття поточних витрат, а також частина виручки за-
лишається підприємству у вигляді прибутку. Ця зона є сприятливою 
для діяльності підприємства і називається зоною прибутковості. Ро-
бота підприємства у зоні прибутковості передбачає виконання тако-
го співвідношення між чистою виручкою В, собівартістю S і прибут-
ком П: 

В = S + П.

Роль самої критичної точки виробництва полягає у тому, що ця 
точка є орієнтиром для виробничників і показує межу, нижче якої 
не можна зменшувати обсяги реалізації продукції на підприємстві. 
Звичайно, для кожного виду продукції критична точка обчислювати-
меться окремо. Щоб знайти аналітичний вираз значення критичної 
точки виробництва, дорівнюємо праві частини залежностей (1) і (2):

Sзм-1Vкр + Sпост = ЦVкр,

звідки 

V
S

кр
пост

S
=

−Ц зм1

.

Приклад. Визначити критичну точку виробництва продукції 
підприємства у звітному році за такими даними: річна виробни-
ча потужність підприємства становить 500 тис. одиниць продук-
ції, чиста виручка від реалізації усієї продукції — 7000 тис. грн. 
Річна сума постійних витрат становила 2800 тис. грн, змінних — 
3050 тис. грн.

Розв’язання.
1. Обчислюємо змінні витрати, що припадають на одиницю про-

дукції:

3050 : 500 = 6,1 грн.

2. Визначаємо ціну продажу:

7000 : 500 = 14 грн.
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3. Розраховуємо критичну точку виробництва:

Vкр = 2800000 : (14 – 6,1) = 354430 шт.

Приклад. У звітному кварталі підприємство виробило і реалізу-
вало 34 тис. одиниць продукції. Чиста виручка від реалізації ста-
новила 6521,2 тис. грн. Постійні витрати при цьому дорівнювали 
2415 тис. грн, а питомі змінні — 121,8 грн. Визначити, в якій зоні 
(прибутковості чи збитковості) працювало підприємство у цьому 
кварталі. 

Розв’язання.
1-й варіант (з використанням критичної точки виробництва).
1. Ціна одиниці продукції:

6521,2 : 34 = 191,8 грн.

2. Критична точка виробництва:

2415000 : (191,8 — 121,8) ≈ 34500 од.

Висновок: порівнюючи критичну точку виробництва і фактичний 
обсяг реалізації продукції, бачимо, що підприємство працювало у зоні 
збитковості, оскільки Vкр > Vфакт.

2-й варіант (з використанням умови роботи підприємства у зоні 
прибутковості).

1. Ціна одиниці продукції:

6521200 : 34000 = 191,8 грн. 

2. Собівартість виробленої за квартал продукції:

241500 + 121,8 · 34000 = 6556,2 тис. грн.

3. Порівнюємо величини чистої виручки і собівартості: 

6521,2 тис. грн < 6556,2 тис. грн.

Висновок: якщо чиста виручка від реалізації становила 
6521,2 тис. грн, то її недостатньо навіть для покриття витрат, адже 
витрати становлять 6556,2 тис. грн. Робота підприємства у цьому 
кварталі з виробництва і збуту зазначеного виду продукції була збит-
ковою.

Під структурою собівартості розуміють її склад за елементами 
або статтями та визначення їх частки у повній собівартості. Струк-
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тура собівартості є показником динамічним, на неї впливають такі 
чинники:

• специфіка (особливості) виробництва. Виходячи з цього, розріз-
няють виробництва трудомісткі (з великою часткою заробітної 
плати в собівартості продукції); матеріаломісткі (зі значною 
часткою матеріальних витрат); фондомісткі (з великою част-
кою амортизації); енегромісткі (велика частка палива й енергії 
у собівартості);

• прискорення науково-технічного прогресу. Під впливом цього 
чинника частка живої праці зменшується, а частка уречевленої 
праці в собівартості продукції зростає;

• рівень концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування 
та диверсифікації виробництва.

Великий практичний інтерес становить групування витрат на 
виробництво за економічними елементами, оскільки на його основі 
складається кошторис витрат на виробництво. Таке групування дає 
змогу:

• визначити загальну потребу підприємства у витратах живої та 
уречевленої праці на виробництво запланованого обсягу про-
дукції;

• упорядкувати всі витрати за економічним змістом;
• встановити частку кожного елемента у загальних витратах на 

виробництво.
Кошторис витрат на виробництво — це документ, який відобра-

жає всі витрати підприємства, пов’язані з його основною діяльністю 
за певний період часу, незалежно від того, відносять їх на собівартість 
у цьому періоді чи ні (складові кошторису наведено нижче).

Власне кошторис витрат на виробництво (п. 6) включає складові, 
наведені у пунктах 1–5. Потім шляхом його коригування обчис-
люється собівартість товарної продукції (п. 14). Це один із способів 
обчислення собівартості товарної продукції.

1. Матеріальні витрати. У свою чергу, матеріальні витрати скла-
даються з витрат на таке:

• сировину й основні матеріали;
• комплектуючі;
• покупні напівфабрикати;
• енергоносії усіх видів;
• виробничі послуги сторонніх підприємств, необхідні для ви-

робництва продукції;
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• допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному 
процесі або для його обслуговування;

• пошук і використання природної сировини (відрахування на 
геологорозвідувальні роботи, рекультивацію землі, плата за де-
ревину тощо).

2. Заробітна плата. Включає всі форми оплати праці штатного і 
позаштатного персоналу підприємства (заробітна плата за окладами 
й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата 
відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату 
праці).

3. Відрахування на соціальні потреби. Сукупність відрахувань на 
соціальне страхування та на інші подібні заходи (відрахування на 
пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, стра-
хові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне 
страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні 
заходи).

4. Амортизація основних фондів. Складається з амортизаційних 
відрахувань за встановленими нормами від балансової вартості не-
оборотних активів.

5. Інші витрати. Включаються ті з них, які за змістом не можна 
було віднести до вищезгаданих (оплата послуг зв’язку, обчислюваль-
них центрів, охорони, витрати на відрядження, страхування майна, 
винагороди за винаходи й раціоналізаторські пропозиції, оплата робіт 
із сертифікації продукції тощо).

6. Витрати на виробництво — разом. Знаходять як суму складо-
вих, наведених у попередніх п’яти пунктах:

п. 6 = п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5.

7. Витрати, що не включаються у собівартість.
8. Зміна залишків витрат майбутніх періодів. Віднімається при-

ріст, додається зменшення залишків витрат майбутніх періодів.
9. Зміна залишків резерву майбутніх платежів. Додається приріст, 

віднімається зменшення залишків майбутніх платежів (відпускних, 
винагород за стаж роботи, за підготовчі роботи в сезонних виробницт-
вах тощо).

10. Собівартість валової продукції.

п. 10 = п. 6 – п. 7 ± п. 8 ± п. 9.
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11. Зміна залишків незавершеного виробництва. Приріст відні-
мається, зменшення додається.

12. Виробнича собівартість продукції.

п. 12 = п. 10 ± п. 11.

13. Позавиробничі (комерційні) витрати. Входять витрати на 
транспортування і збут готової продукції підприємства.

14. Повна собівартість товарної продукції.

п. 14 = п. 12 + п. 13.

Існують також інші способи визначення собівартості товарної 
продукції. Наприклад, обчислення її шляхом знаходження сум попе-
редньо визначених собівартостей окремих видів продукції: 

S S Vi i
i

n

=
=
∑

1 ,

де S — собівартість товарної продукції; n — кількість найменувань то-
варної продукції; Si — собівартість одиниці і-ї продукції; Vi — обсяг 
виробництва і-ї продукції в натуральному вираженні.

Для потреби планування та обліку витрат на підприємствах об-
числюють обсяги товарної, валової і реалізованої продукції за певні 
періоди часу. Спочатку рекомендується визначати обсяг товарної 
продукції.

Товарна продукція підприємства являє собою обсяг (у вартісно-
му вираженні) всієї виробленої підприємством за певний період часу 
кінцевої продукції. До неї належать вартості: 

• готових виробів, призначених для реалізації:
— замовникам;
— своїм підрозділам: капітальному будівництву, непромисло-
вим господарствам; 

• напівфабрикатів власного виробництва та іншої продукції, 
призначеної для реалізації стороннім організаціям;

• робіт промислового характеру, виконуваних на замовлення 
споживачів або сторонніх організацій.

В обсяг валової продукції включають витрати (у вартісному вира-
женні) на всю продукцію, яка виробляється підприємством у певно-
му періоді часу, незалежно від ступеня її готовності.
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Валова продукція = (товарна продукція) ± (зміна залишків неза-
вершеного виробництва протягом розрахункового періоду: приріст 
додають, зменшення віднімають) + (витрати на виготовлення напів-
фабрикатів, спожитих власним виробництвом).

Обсяг реалізованої продукції може відрізнятися від обсягу товар-
ної продукції тільки за рахунок зберігання частини готової продукції 
підприємства на складі.

Реалізована продукція = (товарна продукція) ± (зміна залишків 
нереалізованої продукції на кінець розрахункового періоду: зменшен-
ня додають, збільшення віднімають). 

Приклад. За звітний рік підприємство виробило основної продук-
ції на суму 52 тис. грн, надало послуг промислового характеру на-
селенню на суму 4,8 тис. грн. Обсяг напівфабрикатів, вироблених 
за цей час на підприємстві, становив 5,4 тис. грн, з них 60 % вико-
ристали для власної потреби, решту продали іншому підприємс-
тву. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року збільшився 
на 3,9 тис. грн. Залишки готової продукції на складі на початок 
року становили 8,2 тис. грн, а на його кінець — 3,7 тис. грн. Виз-
начити товарну, валову та реалізовану продукцію підприємства за 
звітний рік.

Розв’язання.
1. Обсяг напівфабрикатів, призначених для власних потреб: 

5,4 · 0,6 = 3,24 тис. грн.

2. Обсяг напівфабрикатів, призначених для реалізації: 

5,4 — 3,24 = 2,16 тис. грн.

3. Товарна продукція:

52 + 4,8 + 2,16 = 58,96 тис. грн.

4. Валова продукція:

58,96 + 3,9 + 3,24 = 66,1 тис. грн.

5. Реалізована продукція:

58,96 + (8,2 — 3,7) = 63,46 тис. грн.

Якщо класифікація витрат за економічними елементами дає змогу 
розробити кошторис витрат на виробництво і на його підставі визна-
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чити основні види собівартості продукції (валової, товарної, реалізо-
ваної), то групування витрат за калькуляційними статтями визначає 
собівартість кожного окремого виду продукції. Процес обчислення 
собівартості одиниці продукції окремого виробу називається каль
кулюванням. 

Групування витрат за калькуляційними статтями відображає 
склад витрат залежно від спрямування (на виробництво чи обслуго-
вування) або місця виникнення (основне виробництво чи допоміжні 
служби). Калькулювання потрібне для вирішення таких економічних 
завдань: обґрунтування ціни на продукцію, обчислення рентабель-
ності, аналізу витрат на виробництво.

На підприємствах складають планові та фактичні калькуляції. 
Перші обчислюють за плановими нормами витрат, а другі — за їх 
фактичним рівнем. Незалежно від конкретних особливостей вироб-
ництва процес калькулювання починається з вирішення таких мето-
дичних завдань: 

• визначення об’єкта калькулювання;
• вибір калькуляційних одиниць;
• визначення складу калькуляційних статей витрат;
• вибір методики їх обчислення.
До об’єктів калькулювання на підприємстві належать: основна, 

допоміжна продукція (інструмент, запасні частини до устаткування 
тощо), яка виробляється, послуги, які надаються обслуговуючими 
цехами (ремонт устаткування, транспортування, електропостачан-
ня, складування тощо), і роботи, виконувані такими підрозділами, 
як ремонтно-будівельний цех (ремонт теплотрас, прокладання та 
асфальтування доріг, будівництво нових виробничих об’єктів тощо). 
Основний об’єкт калькулювання — готові вироби, які поставляються 
на ринок (товарна продукція). 

Статтям калькуляції відповідають витрати, які різняться між 
собою за функціональною роллю у виробничому процесі та місцем 
виникнення. На кожний вид продукції (послуг), що виробляєть-
ся підприємством, складається окрема калькуляція. Перелік статей 
калькуляції, їх склад, методи розподілу за видами продукції визна-
чаються галузевими інструкціями. Типова калькуляція, що викорис-
товується на машинобудівних, металообробних, добувних, хімічних 
підприємствах, має такий вигляд:
 1. Сировина і матеріали.
 2. Енергія на технологічні цілі.
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 3. Заробітна плата виробників.
 4. Відрахування на соціальні потреби.
 5. Утримання та експлуатація устаткування.
 6. Загальноцехові витрати.
 7. Загальновиробничі витрати.
 8. Загальногосподарські витрати.
 9. Підготовка та освоєння виробництва.
 10. Разом — виробнича собівартість. 
 11. Адміністративні витрати
 12. Позавиробничі (комерційні) витрати.
 13. Разом — повна собівартість продукції

Нижче наведено пояснення щодо змісту окремих калькуляційних 
статей витрат.

Стаття “Сировина і матеріали”. На підставі витратних норм і цін 
визначають витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали. 
Враховують також транспортно-заготівельні витрати (плата за транс-
портування, вантажно-розвантажувальні роботи, комісійні виплати 
заготівельним організаціям тощо). Із одержаної вартості віднімають 
вартість відходів за ціною їх можливого використання чи продажу. 

Стаття “Енергія на технологічні цілі” включає витрати на всі види 
енергії, використовуваної в технологічному процесі виробництва 
(паливо, електроенергія, пара, газ тощо). Обчислюються за нормами 
витрат і тарифами на енергію.

Стаття “Заробітна плата виробників” містить витрати на оплату 
праці робітників, безпосередньо зайнятих виробництвом основної 
продукції. Обчислюється згідно з нормами витрат часу на виробниц-
тво і тарифними ставками або відрядними розцінками.

Стаття “Відрахування на соціальні потреби”. Найбільша частка 
припадає на відрахування до Пенсійного фонду (32 %), решта — до 
страхових фондів. Обчислюється у відсотках від суми основної за-
робітної плати.

Стаття “Утримання та експлуатація устаткування” є комплекс-
ною і охоплює різнорідні витрати:

• амортизаційні відрахування активної частини основних фон-
дів;

• витрати на електроенергію, стиснуте повітря, пальне для при-
ведення в дію машин і механізмів;

• технологічний інструмент;
• поточний ремонт устаткування;
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• оплату праці робітників, які займаються обслуговуванням ма-
шин, і, відповідно, відрахування від неї на соціальні потреби 
тощо.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування належать до 
непрямих і обчислюються на одиницю кожного виду продукції мето-
дом розподілу. Найчастіше застосовується розподіл цих витрат про-
порційно основній заробітній платі, виплачуваній у підрозділах, або 
обсягам продукції, що її виробляють окремі підрозділи (цехи).

Стаття “Підготовка та освоєння виробництва” може містити три 
різновиди витрат на таке:

• освоєння нових виробництв, цехів, агрегатів (пускові витра-
ти);

• підготовку та освоєння нової продукції;
• підготовчі роботи у видобувній промисловості.
Ці витрати списуються на продукцію рівними частками за вста-

новлений період їхнього відшкодування.
Схематично формування собівартості продукції підприємства 

проілюстровано на рис. 14.

Формування собівартості продукції підприємства

Виробнича собівартість

Прямі виробничі витрати 
+ накладні витрати

Повна собівартість

Виробнича собівартість 
+ адміністративні витрати 
+ витрати на збут

Рис. 14

Виробнича собівартість продукції охоплює витрати на виробниц-
тво продукції в межах усього підприємства, тобто всі витрати в межах 
цеху, а також накладні витрати. Згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 16 “Витрати” до виробничої собівартості про-
дукції (робіт, послуг) включають:

• прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних ма-
теріалів, придбаних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 
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допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосеред-
ньо віднесені до конкретного об’єкта калькулювання);

• прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші випла-
ти робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні 
робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо відне-
сені до конкретного об’єкта калькулювання);

• інші прямі витрати (всі інші витрати, які можуть бути безпосе-
редньо віднесені до конкретного об’єкта калькулювання, зокре-
ма відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних 
і майнових паїв, амортизація тощо);

• загальновиробничі витрати (витрати на управління виробницт-
вом, амортизація основних засобів і нематеріальних активів 
загальновиробничого призначення, витрати на утримання, екс-
плуатацію та ремонт, операційну оренду основних засобів, ви-
трати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення 
та інше утримання виробничих приміщень, витрати на оплату 
праці загальновиробничого персоналу, витрати на здійснення 
технологічного контролю за виробничими процесами та якістю 
продукції, витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону 
навколишнього середовища, внутрішньозаводське переміщен-
ня матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів тощо);

• загальногосподарські витрати (пов’язані з обслуговуванням 
об’єктів загальногосподарського призначення: амортизація 
основних фондів, утримання і поточний ремонт будівель та 
споруд (їдалень, складів тощо), утримання експериментальних 
цехів (хімічної, екологічної лабораторій, метрологічної служ-
би, інформаційно-обчислювального центру, відділу технічного 
контролю тощо), охорона праці (витрати з техніки безпеки, ви-
робничої санітарії, утримання санітарних машин тощо), підго-
товка кадрів (витрати на виробниче навчання і оплату навчаль-
них відпусток), інші загальногосподарські витрати (утримання 
чергових машин, атестація робочих місць, плата за землю, охо-
рона довкілля, податок з власників транспортних засобів, кому-
нальний податок тощо). 

Повна собівартість включає:
• виробничу собівартість;
• адміністративні витрати — загальногосподарські витрати, 

спрямовані на обслуговування та управління підприємством: 
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корпоративні, представницькі витрати, витрати на службові 
відрядження й утримання апарату управління підприємством 
та іншого загальногосподарського персоналу, витрати на утри-
мання основних засобів, інших необоротних активів загально-
господарського використання (операційна оренда, страхування 
майна, амортизація, ремонт опалення, освітлення, водопоста-
чання, водовідведення, охорона), винагороди за професійні 
послуги (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо), витрати 
на врегулювання спорів у судових органах, податки, збори та 
інші обов’язкові платежі, плата за розрахунково-касове обслу-
говування та інші послуги банків тощо;

• позавиробничі витрати (комерційні) — витрати пакувальних 
матеріалів для затарювання готової продукції на складах під-
приємства, витрати на ремонт тари, оплата праці та комісійні 
винагороди продавцям, торговим агентам, які забезпечують 
збут, витрати на рекламу та дослідження ринку, витрати на пе-
редпродажну підготовку товарів, витрати на відрядження пра-
цівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних за-
собів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, витрати на 
транспортування та страхування готової продукції, транспорт-
но-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням 
продукції відповідно до умов поставки, витрати на гарантійний 
ремонт і гарантійне обслуговування тощо.

Для визначення собівартості окремих видів продукції застосову-
ються різні методи калькулювання: нормативний, за стадіями пере-
робки, позамовний тощо.

Нормативний метод базується на своєчасному виявленні відхи-
лень від норм і обліку зміни норм витрат матеріальних ресурсів. Він 
найширше використовується у масовому та серійному виробництвах 
різноманітної складної продукції. При цьому фактична калькуляція 
визначається додаванням до нормативної (або відніманням від неї) 
виявлених у звітному періоді відхилень.

Метод калькулювання за стадіями переробки застосовується на 
підприємствах, де виробляється однорідна за походженням матеріа-
лу та характером обробки масова продукція. Цей метод найчастіше 
використовують у виробництвах, де відбуваються фізико-хімічні 
і термічні процеси. Сировина перетворюється на готову продукцію 
в умовах безперервного виробництва, яке складається з кількох по-
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слідовних технологічних процесів (фаз, стадій). При цьому методі 
витрати враховуються в кожному цеху (на стадії переробки), вклю-
чаючи, як правило, собівартість напівфабрикатів, виготовлених у по-
передньому цеху. Таким чином, собівартість кожної наступної стадії 
переробки складається з власних витрат і собівартості отриманих на-
півфабрикатів від попередньої стадії. В ролі об’єкта калькулювання 
виступають стадії переробки природної сировини.

Позамовний метод обчислення витрат на виробництво і кальку-
лювання собівартості продукції застосовується найчастіше в одинич-
ному та дрібносерійному виробництвах. Об’єктом калькулювання є 
окреме замовлення.

У процесі калькулювання прямі витрати обчислюються безпосе-
редньо на калькуляційну одиницю згідно з чинними нормами й ці-
нами. На непрямі витрати спочатку складають кошторис на певний 
період, після чого витрати розподіляють між різними виробами про-
порційно до певних показників.

Приклад. За рік підприємство виготовило 2000 виробів “А” за-
гальною собівартістю 72 тис. грн, причому питома вага основної за-
робітної плати виробничих робітників у собівартості становить 22 %. 
Розрахувати величину загальновиробничих витрат, які були вклю-
чені у калькуляцію собівартості одиниці продукції “А”, якщо їх за-
гальна сума по підприємству становить 39,5 тис. грн.

Розв’язання.
1. Собівартість одного виробу:

72000 : 2000 = 36 грн.

2. Сума заробітної плати, що включається в калькуляцію собівар-
тості одиниці продукції:

36 : 0,22 = 7,92 грн.

3. Величина заробітної плати на весь випуск:

7,92 · 2000 = 15840 грн.

4. Скільки гривень загальновиробничих витрат припадає на 1 грн 
заробітної плати:

39500 : 15840 = 2,49 грн.
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5. Складаємо пропорцію: 
1 грн зарплати — 2,49 грн загальновиробничих витрат,
 7,92 грн — Х грн.
Звідки Х = 7,92 · 2,49 = 19,75 грн.

Приклад. Підприємство за розрахунковий період виробило 
50 одиниць продукції. Визначити величину виробничої та повної 
собівартості продукції за цей період, якщо в розрахунку на один 
виріб витрачалися кошти, наведені в таблиці.

Стаття витрат Розмір, тис. грн.

Сировина і матеріали 20

Заробітна плата основних виробників з 
відрахуваннями 

5,3

Паливо та енергія на технологічні цілі 1,5

Поточний ремонт устаткування 1,1

Амортизація виробничих машин і устаткування 2,5

Оренда складських приміщень 1,0

Загальновиробничі витрати 1,8

Маркетингові дослідження 2,1

Транспортування готової продукції 0,5

Адміністративні витрати 8,0

Розв’язання.
1. Виробнича собівартість:

50 · (20 + 5,3 + 1,5 + 1,1 + 2,5 + 1,0 + 1,8) = 1660 тис. грн.

2. Повна собівартість:

50 · (33,2 + 2,1 + 0,5 + 8) = 2185 тис. грн.

Планування собівартості вироблюваної продукції (послуг) — 
важливий етап економічної роботи підприємства. Він означає 
розгорнуту програму його основної діяльності, оскільки дає змо-
гу визначитися з витратами, які потрібно здійснити підприємству 
для випуску і реалізації продукції, спланувати майбутні фінансові 
результати роботи. План із собівартості продукції на підприємстві 
включає такі розділи:
 1. Кошторис витрат на виробництво продукції.
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 2. Товарна, валова і реалізована продукція.
 3. Планові калькуляції окремих виробів. 
 4. Розрахунки зниження собівартості товарної продукції за техні-

ко-економічними факторами.
Найважливішими якісними показниками плану із собівартості 

продукції є такі:
• собівартість товарної і реалізованої продукції;
• собівартість одиниці найважливіших видів продукції;
• витрати на 1 грн товарної продукції;
• відсоток зниження собівартості за техніко-економічними фак-

торами.
Основними шляхами зниження собівартості продукції є ско-

рочення тих витрат, які мають найбільшу питому вагу в її структурі. 
Чинниками зниження собівартості продукції є:

• підвищення технічного рівня виробництва (економія сирови-
ни, матеріалів, енергії);

• удосконалення організації виробництва і праці (амортизація, 
заробітна плата з відрахуваннями, загальновиробничі витра-
ти);

• оптимізація структури та обсягу продукції, яка реалізується, 
тощо.

Прогнозувати зниження собівартості продукції за техніко-еконо-
мічними факторами можна індексним методом. При цьому послідов-
но виконують такі кроки.

1. Визначають витрати на 1 грн товарної продукції в базовому 
році:

Z
S
Q1грнт.п.б

т.п.б

т.п.б

= ,

де Sт.п.б — собівартість товарної продукції, грн; Qт.п.б — обсяг товарної 
продукції в базовому році, грн.

2. Обчислюють вихідну собівартість товарної продукції в плано-
вому році (за умови незмінності витрат на 1 грн товарної продук-
ції): 

Sвих.пл = Z 1грн.т.п.бQт.п.пл.

3. Визначають економію витрат за техніко-економічними факто-
рами методом прямого розрахунку:
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а) зміна величини собівартості продукції під впливом зміни про-
дуктивності праці:

± = −






ΔS
I
Iп.п

зп

п.п
зпПВ1 ,

де Ізп — індекс середньої заробітної плати; Іп.п — індекс продуктив-
ності праці; ПВзп — питома вага заробітної плати в собівартості про-
дукції у відсотках;

б) зміна величини собівартості продукції під впливом зміни обсягу 
виробництва:

± = −






ΔS
I
Iо.в

п.в

о.в
п.вПВ1 ,

де Іп.в — індекс постійних витрат; Іо.в — індекс обсягу виробництва; 
ПВп.в — питома вага постійних витрат у собівартості продукції у від-
сотках;

в) зміна величини собівартості продукції під впливом зміни цін на 
матеріальні ресурси та норм їх споживання:

± ΔSн.ц = (1 – ІнІц)ПВм.р,

де Ін — індекс норм на матеріальні ресурси; Іц — індекс цін на ма-
теріальні ресурси; ПВм.р — питома вага матеріальних ресурсів у собі-
вартості продукції у відсотках. 

4. Обчислюють суму впливів ± ΔSсум:

± ΔSсум = ± ΔSп.п ± ΔSо.в ± ΔSн.ц.

Результат ΔS зі знаком “+” означає можливість економії витрат, а 
зі знаком “–” — додаткові витрати. 

5. Визначають можливу планову собівартість продукції: 

Sт.п.пл = Sвих.пл ± ΔSсум.

6. Визначають рівень витрат на 1 грн товарної продукції в плано-
вому році:

Z
S
Q1грн.т.п.пл

т.п.пл

т.п.пл

= .
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7. Розраховують відсоток зниження витрат на 1 грн товарної про-
дукції в плановому році порівняно з базовим: 

γ =
−

⋅
Z Z

Z
1грн.т.п.б 1грн.т.п.пл

1грн.т.п.б

100 %.

Приклад. Визначити індекс зміни цін на матеріальні ресурси та ін-
декс зміни норм їх споживання на наступний рік, якщо очікується 
зростання цін на матеріальні ресурси в середньому на 5 %, а норми 
їх споживання на підприємстві мають скоротитися на 3 %.

Розв’язання.
1. Індекс зміни цін:

ц_план
ц

ц_баз

І 100 % 5 %
І 1,05.

І 100 %
+Δ = = =

2. Індекс зміни норм:

н_план
н

н_баз

І 100 %–3%
І 0,97.

І 100 %
Δ = = =

Приклад. За звітний рік на підприємстві обсяг товарної про-
дукції становив 15 млн грн, а її собівартість — 12 млн грн, у тому 
числі заробітна плата з відрахуваннями на соціальні потреби — 
4,8  млн грн, матеріальні ресурси — 6,0  млн грн. Частка постійних 
витрат у собівартості продукції дорівнює 50 %. У плановому році 
передбачається за рахунок реалізації організаційно-технічних 
заходів збільшити обсяг товарної продукції на 15 %, підвищити 
продуктивність праці на 10 %, середню заробітну плату — на 8 %. 
Норми витрат матеріальних ресурсів у середньому знизяться на 
5 %, проте ціни на них мають зрости на 6 %. Визначити очікувану 
собівартість товарної продукції і витрати на 1 грн товарної про-
дукції в плановому році.

Розв’язання.
1. Витрати на 1 грн товарної продукції у звітному році:

12 : 15 = 0,8 грн.
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2. Планові витрати на випуск товарної продукції за умови, що в 
плановому році витрати на 1 грн товарної продукції залишається б на 
рівні звітного року: 

0,8 · 15 · 1,15 = 13,8 млн грн.

3. Зміна собівартості продукції за рахунок реалізації організацій-
но-технічних заходів:

• за рахунок зростання продуктивності праці:

ΔSп.п = −





⋅ ⋅ =1
1 08
11

0 4 100 0 8
,
,

, % , %;

• за рахунок зміни обсягу виробництва:

ΔSо в. = −





⋅ ⋅ =1
1 0
115

0 5 100 6 5
,
,

, % , %;

• за рахунок зміни норм і цін на матеріальні ресурси:

ΔSн.ц = (1 — 0,95 · 1,06) · 0,5 · 100 % = – 0,35 %.

4. Загальна величина зниження собівартості за рахунок впливу 
всіх факторів: 

ΔS сум = 0,8 + 6,5 — 0,35 = 6,95 %.

5. Планову собівартість продукції можна розрахувати двома спо-
собами. Спочатку знайти 6,95 % від планового обсягу 13,8  млн грн, а 
потім відняти їх від цього обсягу:

13,8 · 0,0695 = 0,96 млн грн,

13,8 – 0,96 = 12,84 млн грн.

Можна також спочатку обчислити, що решта витрат становитиме:

100 – 6,95 = 93,05 %,

13,8 · 93,05 : 100 = 12,84 млн грн.

6. Плановий обсяг товарної продукції:

15 · 1,15 = 17,25 млн грн. 
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7. Планові витрати на 1 грн товарної продукції:

12,84 : 17,25 = 0,74 грн.

8. Зниження витрат на 1 грн товарної продукції:

0,74: 0,8 · 100 % = 92,5 %,

100 – 92,5 = 7,5 %.

Отже, витрати на 1 грн товарної продукції можуть знизитися 
на 7,5 %.

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Дайте визначення собівартості продукції.
 2. Як поділяються витрати за способом включення у собівартість 

продукції?
 3. Які витрати називаються накладними і чому?
 4. Наведіть приклади елементних і комплексних витрат.
 5. Яка класифікаційна ознака зумовила поділ витрат на постійні та 

змінні?
 6. Що таке критична точка виробництва? У яких одиницях вона 

вимірюється?
 7. Що включають до складу товарної продукції підприємства?
 8. У якому випадку обсяг товарної продукції збігається з обсягом 

реалізованої продукції?
 9. Яке призначення кошторису витрат на виробництва і як у ньому 

згруповано витрати?
 10. Що означає процес калькулювання?
 11. З вирішення яких завдань починається процес калькулювання?
 12. У чому полягає відмінність виробничої та повної собівартості?
 13. З яких розділів складається план із собівартості?
 14. Які якісні показники плану із собівартості?
 15. Назвіть основні шляхи зниження собівартості продукції на під-

приємстві.

ТеСТи

1. За ступенем однорідності витрати на виробництво поділяють-
ся на:

а) основні;
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б) елементні;
в) комплексні;
г) комерційні.

2. Зазначте помилкові твердження:
а)  виробнича собівартість складається з витрат на виробництво 

продукції в межах підприємства;
б)  накладні витрати з’являються у зв’язку з обслуговуванням 

виробництва;
в)  за участю в процесі виробництва витрати поділяються на 

прямі і непрямі;
г)  витрати на відрядження, утримання головного апарату уп-

равління підприємством належать до виробничої собівар-
тості продукції.

3. Змінні витрати на виробництво продукції — це такі, що зале-
жать від:

а) обсягу випущеної продукції;
б)  потужності устаткування, яке обслуговується в процесі ви-

робництва;
в) їх ціни на ринку;
г) прибутку підприємства.

4. До комплексних належать витрати на:
а) загальновиробничі потреби;
б) заробітну плату;
в) амортизацію;
г) експлуатацію устаткування.

5. За участю в процесі виробництва витрати поділяються на:
а) продуктивні, непродуктивні;
б) постійні, змінні;
в) виробничі, комерційні;
г) прямі, непрямі.

6. До найважливіших якісних показників плану належать:
а) витрати на 1 грн товарної продукції;
б) обсяг випущеної продукції;
в) цехова собівартість; 
г) собівартість реалізованої продукції.

7. На структуру собівартості впливають такі чинники:
а) кваліфікація працівників;
б) науково-технічний прогрес;
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в) інфляція;
г) кількість працюючих.

8. До кошторису витрат на виробництво входять витрати на:
а) амортизацію;
б) поточні ремонти машин та устаткування;
в) придбання акцій інших підприємств;
г) заробітну плату з відрахуваннями на соціальні потреби.

9. Товарна продукція з урахуванням зміни залишків готової продук-
ції на складі на кінець розрахункового періоду називається:

а) валовою;
б) повною;
в) реалізованою;
г) чистою.

10. Групування витрат за економічними елементами використо-
вується для:

а) встановлення ціни на продукцію;
б) складання кошторису витрат на виробництво;
в) розрахунку собівартості одиниці продукції;
г) обчислення витрат на сировину.

11. До економічних елементів належать:
а) матеріальні витрати;
б) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
в) амортизація; 
г) заробітна плата.

12. Виробнича собівартість — це витрати на:
а) виробництво продукції в межах цеху;
б) виробництво продукції в межах підприємства;
в) виробництво та збут продукції;
г) підготовку та освоєння виробництва.

13. До змінної частини витрат належать:
а) матеріальні витрати;
б) амортизаційні відрахування;
в) заробітна плата виробників продукції;
г) адміністративні та управлінські витрати.

14. Поділ витрат на постійні та змінні використовується з метою: 
а) прогнозування прибутку;
б) визначення виробничої та повної собівартості продукції;
в) визначення критичної точки виробництва;
г) визначення оптимального обсягу виробництва.
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15. Критична точка виробництва — це показник:
а) вартісний;
б) натуральний;
в) трудовий;
г) комплексний.

	 4.2.	 ціни	на	продукцію:	
встановлення	і	регулювання

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Класифікація цін 
(тарифів). Структура оптової ціни виробника, відпускної та роздріб-
ної ціни. Поняття про прямі і непрямі податки. Методи ціноутворен-
ня на підприємстві. Цінова політика підприємства. 
Державне регулювання цін на продукцію підприємств. Закон України 
“Про ціни і ціноутворення”. Державний контроль за цінами. 

Ціна — це грошове вираження вартості товару або сума грошей, 
за яку покупець згоден товар купити, а виробник — продати. В умо-
вах ринкової економіки ціна є одним із найважливіших показників, 
що суттєво впливає на фінансовий стан підприємства. Від рівня цін 
залежать:

• розмір прибутку підприємства;
• конкурентоспроможність підприємства та його продукції;
• фінансова стійкість підприємства.
Ціна як економічна категорія виконує кілька важливих функ-

цій. 
Облікова функція ціни відображає суспільно необхідні витрати 

праці на випуск і реалізацію продукції. Ціна визначає, скільки ви-
трачено праці, сировини, матеріалів на виробництво продукції. А у 
кінцевому підсумку ціна зумовлює й розмір прибутку підприємства. 
На обліковій функції ціни базуються способи обчислення всіх вартіс-
них показників, як кількісних (валовий внутрішній продукт (ВВП), 
національний дохід, обсяг капіталовкладень, обсяг товарообороту 
тощо), так і якісних (рентабельність, продуктивність праці, фон-
довіддача тощо). Отже, ціна використовується для визначення ефек-
тивності виробництва, є важливим знаряддям планування діяльності 
підприємства та обґрунтування його господарських рішень.

Розподільна функція ціни виражається в тому, що держава через 
ціноутворення здійснює перерозподіл національного доходу між га-
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лузями економіки, державним і недержавним секторами, між окре-
мими регіонами, соціальними групами населення. Ця функція реалі-
зується через включення до собівартості багатьох податків, які потім 
стають джерелами нагромадження фондів: дорожнього, пенсійного, 
зайнятості населення тощо, а також через включення в ціну непря-
мих податків (ПДВ, акцизів).

Стимулююча функція ціни виявляється в тому, що ціна за певних 
умов може стимулювати певні бажані процеси на підприємстві: при-
скорення НТП, поліпшення якості продукції, зростання обсягів ви-
пуску продукції і попиту на неї тощо. 

Регулююча функція передбачає врегулювання пропорцій окремих 
виробництв, забезпечує збалансованість між виробництвом і спожи-
ванням, попитом і пропозицією. Ціна тут відіграє роль індикатора 
диспропорцій у сферах виробництва і обігу, дає змогу досягти від-
повідності попиту й пропозиції.

Функція ціни як засобу раціонального розміщення виробництва 
найбільше виявляється в умовах ринкових відносин. За допомогою 
механізму цін відбувається переміщення капіталів у ті сектори еко-
номіки, де норма отримання прибутку є найвищою.

У кожній країні існує своя система цін. Система цін — це єдина 
впорядкована сукупність цін різних видів, які обслуговують і регулю-
ють економічні відносини між учасниками національного та світово-
го ринків. Система цін характеризує взаємозв’язок і співвідношення 
різних видів цін. У ній можна вирізнити як окремі ціни, так і певні їх 
групи.

Ціни, що діють у ринковій економіці, класифікують за такими оз-
наками.

За сферою застосування ціни поділяються на такі:
• світові ціни — це грошове вираження міжнародної вартості то-

варів, що продаються на світовому ринку. Для одних товарів 
вони визначаються рівнем цін країни-експортера, для інших — 
цінами бірж та аукціонів, а для багатьох готових виробів — ці-
нами провідних фірм світу;

• оптові ціни на продукцію промисловості, за якими підприємс-
тва реалізують вироблену продукцію; 

• закупівельні ціни, за якими природна сировина закуповується з 
метою подальшої переробки (наприклад, сільськогосподарська 
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продукція: зерно, цукровий буряк, льон, насіння соняшнику 
тощо);

• кошторисні ціни та розцінки, за якими визначається розрахун-
кова вартість нового будівництва, вартість реконструкції, роз-
ширення та переоснащення будівель і споруд;

• роздрібні ціни, за яким торговельні організації реалізують про-
дукцію населенню, підприємствам, організаціям;

• тарифи вантажного і пасажирського транспорту;
• тарифи платних послуг населенню.
За ступенем регулювання виокремлюють ціни:
• вільні, які установлюють виробники продукції та послуг на під-

ставі існуючого попиту і пропозиції; при цьому продавець і по-
купець не мають жодних зобов’язань один перед одним ані до 
купівлі-продажу, ані після цього.

• договірно-контрактні, які встановлюються за згодою сторін, 
що домовляються; при цьому продавець і покупець беруть на 
себе певні зобов’язання;

• регульовані, які встановлюються під контролем держави. Пря-
ме регулювання відбувається за допомогою встановлення фік-
сованих цін, надбавок, граничних цін, граничного рівня рента-
бельності тощо. Непряме регулювання цін передбачає вплив на 
ціни через зміну податків і процентних ставок.

За охопленням території, на якій діють ціни, виокремлюють 
такі їх види:

• єдині ціни;
• регіональні (зональні) ціни.
Єдині ціни встановлюють і регулюють органи державної влади 

на всій території України. Такі ціни встановлюють на природний газ, 
продукцію ядерно-паливного циклу, електроенергію, продукцію обо-
ронного виробництва, дорогоцінні метали та вироби з них, перевезен-
ня вантажів, вантажно-розвантажувальні роботи на міжміському за-
лізничному транспорті, міжміські перевезення пасажирів, вантажів, 
пошти залізничним або авіатранспортом тощо.

Регіональні ціни встановлюють і регулюють місцеві органи влади. 
Вони діють на певних територіях (в містах, районах, областях). Це 
може стосуватися тарифів міського та приміського транспортного пе-
ревезення, цін на хлібобулочні вироби, пально-мастильні матеріали, 
тарифів на житлово-комунальні послуги тощо.

За часом дії ціни поділяються на такі:
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- тверді (постійні), котрі не змінюються протягом усього строку 
дії контракту;

- поточні, які змінюються в межах контракту і відображають змі-
ну ситуації на ринку;

- сезонні, що діють у межах певного періоду часу (сезону);
- ковзні, що встановлюються на вироби з тривалим циклом ви-

робництва; вони дають можливість врахувати зміни виробни-
чих витрат під час їх здійснення.

Оптова ціна підприємства залежно від способу включення у неї 
транспортних витрат може набувати різноманітних форм. Формуван-
ня ціни за таких обставин називається франкуванням. 

Система франкування показує, до якого пункту в маршруті просу-
вання товару від продавця до покупця транспортні витрати сплачує 
продавець; вони відповідно і включаються в ціну товару. Залежно від 
того, яка частина транспортних витрат включається до ціни товару, 
виокремлюють, наприклад, такі ціни:

• “франко-склад постачальника”;
• “франко-станція відправлення”;
• “франко-склад споживача” тощо.
Ціна “франко-склад постачальника” означає, що всі витрати, 

пов’язані з доставкою продукції, бере на себе покупець. Тоді транс-
портні витрати не включаються у ціну товару. При ціні “франко-
станція відправлення” підприємство-виробник бере на себе час-
тину витрат, пов’язаних із транспортуванням товарної продукції 
на станцію відправлення, а далі всі витрати бере на себе покупець. 
Ціна “франко-склад споживача” означає, що всі витрати з транс-
портування товарної продукції бере на себе підприємство-вироб-
ник. І ціна на продукцію в цьому разі включатиме всю суму транс-
портних витрат.

Основу структури ціни на продукцію (послугу, роботу) скла-
дає її собівартість і прибуток. Собівартість, як відомо, характери-
зує витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції 
(послуг, робіт). Кожне підприємство намагається повністю ком-
пенсувати витрати, які пов’язані з виробництвом і збутом, і одер-
жати якомога більшу суму прибутку. Прибуток потрібен підпри-
ємству для забезпечення його подальшого розвитку. Основне місце 
в структурі ціни належить також непрямим податкам. Непрямі 
податки — акцизи, мито і податок на додану вартість (ПДВ) — є 
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такими, що включаються до складу ціни продукції та сплачуються 
кінцевими споживачами.

Податок на додану вартість являє собою частину приросту вар-
тості, що утворюється на всіх стадіях виробництва, надання послуг 
або після митного оформлення і вноситься до Державного бюджету. 
Ставка ПДВ на 1 січня 2007 р. становить 20 %. Ставки акцизного збо-
ру встановлюються або у процентах до обороту (обсягу реалізованої 
підакцизної продукції), але без ПДВ (останній обчислюється з усієї 
вартості продажу товару, включаючи акцизний збір), або у твердих 
сумах у гривнях або євро з одиниці (літр, кілограм, штука, кубічний 
метр тощо) продукції. 

Податкове зобов’язання — це загальна сума ПДВ, нарахована 
платником податку в податковому періоді.

Податкове 
зобов’язання

=
База 

оподаткування
× Ставка 

оподаткування

База 
оподаткування

=
Собівартість + Прибуток + Акцизний збір + 

Податки, що входять у ціну виробу

Податковий кредит — це сума, на яку підприємство-платник по-
датку має право зменшити податкове зобов’язання у звітному періоді. 
Цей кредит складається із сум ПДВ, які підприємство сплатило під 
час придбання товарно-матеріальних цінностей (товарів, основних 
фондів, наматеріальних активів, які підлягатимуть амортизації). 

Приклад. За звітний період підприємство реалізувало продук-
ції на суму 900 тис. грн, отримало надходжень від лізингового 
платежу 30 тис. грн, придбало товарно-матеріальних цінностей 
на суму 60 тис. грн, сплатило за послуги стороннім організаціям 
12 тис. грн. Ставка податку на додану вартість становить 20 %. 
Визначити суму ПДВ, яку підприємство має сплатити до держав-
ного бюджету за звітний період.

Розв’язання.
1. Податкові зобов’язання:

900 · 20 : 120 + 30 · 20 : 120 = 155 тис. грн.
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2. Податковий кредит:

60 · 20 : 100 + 12 · 20 : 100 = 12 тис. грн.

3. Сума ПДВ, яку потрібно сплатити до державного бюджету за 
звітний період:

155 — 12 = 143 тис. грн. 

Акцизний збір — це непрямий податок, який встановлюється на ви-
сокорентабельні та монопольні товари. Акцизний збір обчислюється 
у відсотках до обороту або у твердих сумах з одиниці реалізованої 
продукції за єдиними на всій території України ставками. Перелік 
підакцизних товарів формує Кабінет Міністрів України, час від часу 
його переглядає і у разі потреби коригує. До переліку товарів, за які 
сплачується акцизний збір, входять: лікеро-горілчані та коньячні ви-
роби, вино, пиво, спирт етиловий, кава, ікра лососевих та осетрових 
риб, делікатесна продукція з цінних видів риби і морепродуктів, тю-
тюнові вироби, легкові автомобілі, високооктанові марки моторного 
бензину, ювелірні вироби із дорогоцінних металів, діаманти, хутрові 
вироби, одяг з натуральної шкіри, високоякісні вироби з кришталю 
та фарфору, килими й килимові вироби машинного виробництва, 
відеотехніка тощо. Залежно від виду товару ставки акцизного збору 
коливаються від 20 до 55 % вартості у відпускних цінах. Розмір ста-
вок акцизного збору час від часу змінюють або заміняють на тверді 
суми.

Приклад. Тютюнова фабрика виробляє за квартал 250000 пачок 
сигарет, по 20 штук у кожній пачці. На цей вид продукції встанов-
лено акцизний збір у формі твердої суми з розрахунку 10 грн на 
кожні 1000 шт. сигарет. Яку суму акцизного збору фабрика має 
сплатити до державного бюджету за квартал? 

Розв’язання.
1. Кількість сигарет, виготовлених за квартал:

250000 · 20 = 5000000 шт.

2. Визначаємо суму акцизного збору, яку фабрика має сплатити до 
державного бюджету. Для цього складаємо пропорцію:

1000 шт. — 10 грн,

5000000 шт. — Х грн.
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Звідки Х = 5000000 · 10 : 1000 = 50000 грн.
Отже, до держбюджету треба сплатити 50 тис. грн акцизного 

збору.
Мито — непрямий податок, який стягується за товари та інші 

предмети, що перетинають митний кордон України (ввезення, виве-
зення, транзит через територію країни товарів, предметів будь-яким 
способом, враховуючи використання трубопровідного транспорту, 
мереж електропередач тощо), і включається до ціни товару.

Приклад. Митна вартість партії товарів, які ввозять в Україну, 
становить 6000 дол. Ставка митного збору (у процентах до мит-
ної вартості) становить 15 %. Курс долара щодо гривні на день по-
дання митної декларації становив 5,2 грн/дол. Яку суму ввізного 
мита буде нараховано?

Розв’язання.
1. Сума ввізного мита у доларах:

6000 · 0,15 = 900 дол.

2. Сума ввізного мита у гривнях:

900 · 5,2 = 4680 грн.

Диференціація цін за стадіями ціноутворення відображає кількіс-
ний зв’язок між цінами, які складаються під час просування товару 
від виробника до кінцевого споживача. Формування ціни на стадії 
виробництва й реалізації продукції виробником, а потім торгівлею 
схематично можна записати так (розглянуто випадок виробництва 
підакцизної продукції):

Підприємство 
виробник

Витрати виробництва + Прибуток = Оптова ціна виробника
Оптова ціна виробника + Акциз = Відпускна ціна

(Відпускна ціна) + ПДВ1 = Відпускна ціна разом з ПДВ1

Торговельне 
підприємство

(Відпускна ціна + Торговельна націнка) + ПДВ2 =  
Роздрібна ціна разом з ПДВ2 

де ПДВ1 — це ПДВ, нарахований підприємством-виробником про-
дукції; ПДВ2 — це ПДВ, нарахований торговельним підприємством 
(при цьому база нарахування ПДВ збільшується порівняно з базою 



274

нарахування ПДВ виробником продукції за рахунок торговельної на-
цінки). 

Націнки посередницьких і торговельних організацій, які є складо-
вими ціни, компенсують їм витрати, пов’язані з просуванням товару 
від виробника до споживача та забезпечують отримання потрібної їм 
суми прибутку.

Розрахунки з державним бюджетом за ПДВ: підприємство-вироб-
ник сплачує суму податку ПДВ1, а торговельне підприємство — різ-
ницю ПДВ2 – ПДВ1.

Формування відпускної ціни на підакцизну продукцію відбуваєть-
ся у такий спосіб. Ставка акцизного збору встановлюється до відпус-
кної ціни. Відпускна ціна, яка складається з оптової ціни виробника 
і суми акцизів, становить 100 %, певний відсоток у ній припадає на 
акцизи. Тоді решта відсотків припаде на оптову ціну. Відпускну ціну 
в цьому разі можна обчислити за формулою:

Відпускна ціна = (собівартість + прибуток): (100 % — ставка акцизного збору) · 100 % 

Приклад. Ювелірна фабрика виробляє прикраси з коштовного 
каміння, які є підакцизною продукцією. Собівартість одного ви-
робу становить 310 грн. Сума прибутку, що закладається у його 
ціну, дорівнює 50 грн. Ставка акцизного збору становить 55 %, 
ПДВ — 20 %. Визначити відпускну ціну підакцизної продукції 
фабрики разом з ПДВ.

Розв’язання.
1. Оптова ціна виробника:

310 + 50 = 360 грн.

2. Якщо ставка акцизного збору становить 55 % відпускної ціни, то 
на оптову ціну у складі відпускної ціни припаде решта:

100 % – 55 % = 45 %,

Складемо пропорцію:

360 грн — 45 %

Х — 100 %.

Звідси Х = 360 · 100 : 45 = 800 грн.
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Це відпускна ціна, що складається із собівартості, прибутку і акциз-
ного збору. 

3. Відпускна ціна разом з ПДВ:

800 · 1,2 = 960 грн.

Прямі податки сплачують особи (як фізичні, так і юридичні), що 
отримали дохід або мають у власності майно, з якого стягується по-
даток. В Україні встановлені такі види прямих податків: на прибуток 
підприємств; на доходи фізичних осіб; з власників транспортних за-
собів та інших самохідних машин і механізмів; плата за землю; фіксо-
ваний податок тощо. 

Податок на прибуток підприємств. Прибуток платників подат-
ку, включаючи підприємства, що базується на власності окремої фі-
зичної особи, оподатковується у більшості випадків за ставкою 25 % 
об’єкта оподаткування.

Прибутковий податок з громадян (на доходи фізичних осіб). 
Об’єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце про-
живання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід як у натураль-
ній, так і в грошовій формі за календарний рік (що складається з мі-
сячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний за будь-яких 
умов з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Основні загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні на-
ведено в табл. 11

Ціноутворення — це процес встановлення ціни на конкретний то-
вар. Цінова політика підприємства залежить від типу ринку, на якому 
воно працює:

• ринок чистої конкуренції (багато покупців і продавців, але ніхто 
не має вирішального впливу на рівень поточних цін);

• ринок монополістичної конкуренції (діє багато покупців і про-
давців, ціни на ринку не єдині, а змінюються в широкому діапа-
зоні);

• олігополістичний ринок (група виробників контролює ціну);
• ринок чистої монополії (встановлюється монопольна ціна, конт-

рольована державою).
У ринковому середовищі встановлення ціни на продукцію підпри-

ємства здебільшого визначається зовнішніми чинниками, серед яких  
вплив конкуренції, учасників каналів товаропросування (постачаль-
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Таблиця 11

Основні загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні

Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори

Податок на додану вартість
Акцизний збір
Податок на прибуток підприємств
Податок на доходи фізичних осіб
Мито
Державне мито
Податок на нерухоме майно
Плата за землю
Плата за воду
 Рентні платежі
 Податок з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів
Податок на промисел
 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані 

за рахунок державного бюджету
Збір за спеціальне використання природних 

ресурсів
Збір за забруднення навколишнього 

середовища
Збір на обов’язкове соціальне страхування
Збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування
Збір до Державного інноваційного фонду
Плата за торговий патент на деякі види 

підприємницької діяльності
Фіксований сільськогосподарський податок
Збір на розвиток виноградарства, садівництва 

і хмелярства
Гербовий збір

Податок з реклами
Комунальний податок
Готельний збір
Збір за припарковування 

автотранспорту
Ринковий збір
Збір за видачу ордера на квартиру
Курортний збір
Збір за видачу дозволу на 

розміщення об’єктів торгівлі 
та сфери послуг

Збір за право використання 
місцевої символіки

Збір за здійснення закордонного 
туризму

Збір за проведення аукціону
Збір за надання земельних 

ділянок для будівництва 
об’єктів виробничого і 
невиробничого призначення, 
індивідуального житла, 
гаражів у населених пунктах

Збір за проїзд територією 
Автономної Республіки Крим 
і прикордонних областей 
автотранспорту, що прямує за 
кордон

ників, посередників), політики держави. Після врахування зовнішніх 
чинників підприємство починає формувати власну цінову політику, 
яка включає кілька етапів. Розглянемо їх докладніше.

1. Визначення мети ціноутворення. Залежно від мети, яку ставить 
перед собою підприємство, визначається і різний підхід до ціноутво-
рення. Наприклад, мета може бути такою:
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• намагання вижити, при цьому підприємство змушене вста-
новлювати низькі ціни, оскільки у такому разі важливішим є 
вижити, ніж отримати прибуток; доти, доки зниження ціни по-
криває виробничі витрати, підприємство може вести комерцій-
ну діяльність;

• максимізація поточного прибутку; в цьому разі поточні ре-
зультати є важливішими, ніж довгострокові;

• захоплення більшого сегмента ринку; для досягнення такої 
мети підприємство має налаштовуватися на максимальне зни-
ження ціни;

• завоювання лідерства на ринку за показниками якості; для до-
сягнення такої мети слід докласти зусиль, щоб продукція під-
приємства була найбільш якісною з усього, що пропонує ринок, 
і це потребує встановлення високої ціни.

2. Визначення попиту на товар. Для більшості товарів знижен-
ня ціни приводить до збільшення попиту. Проводиться орієнтація 
вихідної ціни на попит покупця, підтримання її на оптимальному 
рівні. 

3. Оцінка витрат виробництва. Як відомо, всі витрати поділяють-
ся на постійні і змінні, виходячи з їх залежності від обсягу виробниц-
тва. Орієнтація вихідної ціни на витрати виробництва має визначати 
її мінімальний рівень.

4. Аналіз цін і товарів конкурентів. Інформацію про ціну конку-
рента можна отримати при порівняльному аналізі у результаті при-
дбання конкуруючого товару; одержання доступу до прейскурантів 
цін, опитування покупців тощо.

5. Вибір методу ціноутворення. Існує кілька методів встановлення 
цін. Після застосування вибраного методу і встановлюється прий-
нятна ціна. Але в будь-якому разі, визначивши рівень ціни продукції, 
маємо лише орієнтовну ціну, яка сформована підприємством, вихо-
дячи з власних умов і мети, та є для нього вигідною. Проте лише вихід 
продукції на ринок відкоригує і встановить остаточну ціну товару. 

На практиці використовують різні методи розрахунку ціни на то-
вар. Усіх їх можна об’єднати в окремі групи методів:

• витратні;
• цільові;
• параметричні.
Розглянемо найпоширеніші серед них.
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Метод “середні витрати + прибуток” — найпростіший і найпоши-
реніший. Суть його можна записати так:

Ц = S + П,

де S — собівартість, яка склалася в процесі виробництва; П — при-
буток, суму якого у більшості випадків встановлює саме підпри-
ємство або іноді обмежує держава через граничний рівень рента-
бельності.

Приклад. Підприємство виробляє продукцію, собівартість оди-
ниці якої становить 138 грн. Продаючи цю продукцію, підприємс-
тво бажає отримувати прибуток у розмірі 30 грн з одного виробу. 
ПДВ = 20 %. Яка має бути встановлена відпускна ціна разом із 
ПДВ?

Розв’язання.
1. Встановлена оптова ціна без урахування ПДВ:

138 + 30 = 168 грн.

2. Встановлена відпускна ціна разом із ПДВ:

168 · 1,2 = 201,6 грн.

Метод розрахунку ціни за цільовим прибутком. Ціну поставлено 
в жорстку залежність від загального розміру прибутку, який підпри-
ємство планує одержати від реалізації певної кількості продукції (ви-
користовується поділ витрат на постійні та змінні): 

Ц
+П

зм1
пост= +S

S

V
,

де Sзм-1 — змінні витрати на одиницю продукції; Sпост — постійні ви-
трати за певний період; П — загальна сума прибутку, який можна 
одержати від реалізації продукції за той самий період; V — обсяг реа-
лізації продукції в натуральному вираженні.

Приклад. За квартал підприємство може виробити 12000 комп-
лектів запасних частин до устаткування. При цьому сума постій-
них витрат оцінюється у 360 тис. грн, а змінних — у 540 тис. грн. 
Підприємство у цьому кварталі має на меті отримати прибуток 
загальною сумою у 80 тис. грн. Яку ціну потрібно встановити 
на продукцію підприємства для досягнення бажаного резуль-
тату? 
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Розв’язання.
1. Змінні витрати у розрахунку на один комплект:

540000 : 12000 = 45 грн.

2. Ціна, яку потрібно встановити на продукцію підприємства для 
досягнення бажаного результату:

45 + (360000 + 80000) : 12000 = 81,67 грн.

Метод встановлення ціни на основі суб’єктивної цінності товару 
здійснюється з урахуванням потенційного (реально виявленого) по-
питу.

Метод ціноутворення за рівнем поточних цін або за рівнем кон-
куренції. Ціну розглядають як функцію цін на аналогічну продукцію 
у конкурентів і встановлюють її на рівні поточної ринкової ціни або 
трохи нижче.

Метод ціноутворення за рівнем попиту передбачає встановлен-
ня ціни за допомогою пробного продажу товару в різних сегментах 
ринку. При цьому враховуються умови продажу, кон’юнктура ринку, 
супутні послуги. За цим методом ціни на одні і ті самі товари можуть 
бути різними на різних сегментах ринку.

Метод встановлення ціни на підставі результатів закритих тор-
гів є різновидом методу ціноутворення за рівнем поточних цін і за-
стосовується з метою одержання замовлення на виробництво певної 
продукції (торг за вигідний контракт).

Метод встановлення ціни за місцем походження товару. Товар пе-
редається транспортній організації, після цього всі права на товар і 
відповідальність за нього переходять до неї.

Метод встановлення єдиної ціни з включенням до неї витрат на до-
ставку. При цьому в ціну включають фіксовану суму транспортних 
витрат незалежно від віддаленості покупця.

Метод встановлення зональних цін. Підприємство виокремлює 
кілька зон, у межах яких встановлюються єдині ціни залежно від рів-
ня транспортних витрат.

Метод встановлення ціни стосовно базисного пункту. Характери-
зується тим, що продавець вибирає конкретний район (місто, область) 
як базисний і збирає з усіх замовників (клієнтів) транспортний збір 
у сумі, що дорівнює вартості поставки з цього району, незалежно від 
того, звідки насправді здійснюється відвантаження товару.

Метод встановлення ціни із взяттям на себе витрат на поставку. 
Підприємство частково або повністю бере на себе фактичні витрати 
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на поставку товару з метою стимулювання надходження замовлень 
від покупців.

Метод встановлення ціни зі знижками. Підприємство-продавець 
змінює свою вихідну ціну та встановлює певну знижку на неї, врахо-
вуючи дострокову оплату рахунків, закупівлю великої партії продук-
ції або сезонний разпродаж.

Параметричний ціновий метод балів. Використовуються експерт-
ні оцінки значущості параметрів товару за заданою схемою:

“Відбір основних параметрів → Нарахування балів за кожним па-
раметром → Підсумовування балів за базисним і даним товаром → 
Розрахунок цін на товари за співвідношенням сумарних балів.”

Приклад. Для певної групи металорізальних верстатів розробле-
но шкалу оцінок основних параметрів у балах. Один із видів цих 
верстатів прийнято за базовий, його ціна становить 20 тис. грн. 
Освоюється новий верстат цієї групи. Експертна оцінка основних 
параметрів базового верстата за шкалою становить 25 балів, а но-
вого — 30 балів. Визначити ціну нового верстата параметричним 
методом. 

Розв’язання.
1. Якщо на 25 балів припадає 20 тис. грн вартості, то можна підра-

хувати, яка вартість буде відповідати 30 балам. Для цього складаємо 
пропорцію:

25 балів — 20 тис. грн,

30 балів — Х тис. грн.

Звідси Х = 30 · 20 : 25 = 24 тис. грн.
Законодавчу базу становлення і застосування цін, їх регулювання 

та контролю становлять закони України:
• Господарський кодекс України від 01.01.04 р.;
• “Про ціни і ціноутворення” від 03.12.90 р.;
• “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р.;
• “Про єдиний митний тариф” від 05.02.92 р.;
• “Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92 р.;
• “Про місцеві податки і збори” від 20.05.93 р.;
• “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р.;
• “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р.
Політика ціноутворення є складовою загальної економічної і со-

ціальної політики України і спрямована на гарантування такого:
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• рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх сфер влас-
ності, забезпечення економічної самостійності підприємств;

• збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;
• протидії монопольним тенденціям виробників продукції;
• об’єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільсько-

господарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обмі-
ну;

• розширення сфери застосування вільних цін;
• підвищення якості продукції;
• соціальних гарантій для низькооплачуваних і малозабезпече-

них громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у 
зв’язку зі зростанням цін і тарифів;

• створення необхідних економічних гарантій для товаровироб-
ників;

• орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень цін на світовому 
ринку.

Дії держави в регулюванні цін можуть бути коротко- або довго-
строковими. Державне регулювання цін здійснюється різними мето-
дами, серед яких можна виокремити такі:

• визначення переліку продукції та послуг, що підлягають дер-
жавному регулюванню, в тому числі монопольної продукції;

• встановлення граничних рівнів цін і тарифів, а також торго-
вельних націнок (знижок);

• нормування рентабельності;
• замороження цін;
• встановлення ставок податку на додану вартість і акцизного 

збору.
Державному регулюванню підлягають насамперед ціни на про-

дукцію та послуги підприємств державної власності. До них нале-
жать тарифи на залізничні перевезення, комунально-побутові послу-
ги та квартирну плату, послуги зв’язку тощо. У кризових ситуаціях 
державні органи мусять встановлювати граничні ціни й на товари не-
державного сектора (хліб і хлібобулочні вироби, молочну продукцію, 
продукти дитячого харчування тощо). 

Світова практика знає чимало прикладів, коли рівень цін на пев-
ні товари недержавних підприємств затверджується рішенням між-
державних органів (наприклад, встановлення цін на вугілля та чорні 
метали Європейським об’єднанням вугілля та сталі, цін на нафту — 
країнами ОПЕК, закупівельних цін на сільськогосподарську продук-
цію — країнами ЄС тощо). 
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Звільнення окремих груп товарів від ПДВ, а також зміна ставки 
цього податку на ті чи інші товари дає змогу ефективно впливати на 
структурні зрушення і розвиток виробництва у бажаному напрямі.

У більшості країн існує перелік підакцизних товарів і розміри ак-
цизного збору, які суттєво впливають на ціни. Мета такого втручання 
держави у ціноутворення — регулювання споживання товарів, захист 
вітчизняного виробника, регулювання прибутку товаровиробників 
у разі великої різниці між цінами та собівартістю продукції, турбота 
про наповнення державного бюджету, соціальний захист населення.

Окремі галузі економіки потребують постійної державної під-
тримки (наприклад, вугільна промисловість) у вигляді дотаційних 
доплат виробникам або споживачам. 

Здійснення державної цінової політики в Україні покладено на 
Кабінет Міністрів України, який визначає перелік підакцизної про-
дукції, державні фіксовані й регульовані ціни і тарифи, а також пов-
новаження органів державного управління у сфері встановлення і 
застосування цін (тарифів) та їх контролю. У сфері дії вільних цін 
контролюється правомірність їх додержання з урахуванням вимог 
антимонопольного законодавства. Функції контролю за дисциплі-
ною ціноутворення покладено на такі державні органи, як Державна 
податкова адміністрація України, комітет цін при Кабінеті Міністрів 
України, Державний комітет статистики, Антимонопольний комітет 
України. 

Важливим завданням органів державної влади і управління Ук-
раїни є здійснення низки заходів щодо підтримання життєвого рівня 
населення, передусім його найуразливіших верств. Це робиться за 
допомогою запровадження компенсації втрат, спричинених підви-
щенням цін і тарифів, а також за допомогою індексації доходів пев-
них соціальних груп населення. У разі виникнення заборгованості 
з виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних 
виплат держава забороняє місцевим органам влади підвищувати ціни 
й тарифи на житлово-комунальні послуги, послуги громадського 
транспорту, основні види продовольчої продукції. В разі надмірного 
зростання цін, які прямо не контролюються Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, допускається тимчасове повернення до їх державного регулю-
вання.
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Звільнення окремих груп товарів від ПДВ, а також зміна ставки 
цього податку на ті чи інші товари дає змогу ефективно впливати на 
структурні зрушення і розвиток виробництва у бажаному напрямі.

У більшості країн існує перелік підакцизних товарів і розміри ак-
цизного збору, які суттєво впливають на ціни. Мета такого втручання 
держави у ціноутворення — регулювання споживання товарів, захист 
вітчизняного виробника, регулювання прибутку товаровиробників 
у разі великої різниці між цінами та собівартістю продукції, турбота 
про наповнення державного бюджету, соціальний захист населення.

Окремі галузі економіки потребують постійної державної під-
тримки (наприклад, вугільна промисловість) у вигляді дотаційних 
доплат виробникам або споживачам. 

Здійснення державної цінової політики в Україні покладено на 
Кабінет Міністрів України, який визначає перелік підакцизної про-
дукції, державні фіксовані й регульовані ціни і тарифи, а також пов-
новаження органів державного управління у сфері встановлення і 
застосування цін (тарифів) та їх контролю. У сфері дії вільних цін 
контролюється правомірність їх додержання з урахуванням вимог 
антимонопольного законодавства. Функції контролю за дисциплі-
ною ціноутворення покладено на такі державні органи, як Державна 
податкова адміністрація України, комітет цін при Кабінеті Міністрів 
України, Державний комітет статистики, Антимонопольний комітет 
України. 

Важливим завданням органів державної влади і управління Ук-
раїни є здійснення низки заходів щодо підтримання життєвого рівня 
населення, передусім його найуразливіших верств. Це робиться за 
допомогою запровадження компенсації втрат, спричинених підви-
щенням цін і тарифів, а також за допомогою індексації доходів пев-
них соціальних груп населення. У разі виникнення заборгованості 
з виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних 
виплат держава забороняє місцевим органам влади підвищувати ціни 
й тарифи на житлово-комунальні послуги, послуги громадського 
транспорту, основні види продовольчої продукції. В разі надмірного 
зростання цін, які прямо не контролюються Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, допускається тимчасове повернення до їх державного регулю-
вання.

ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Яка сутність ціни?
 2. Що таке ціноутворення?
 3. Які функції виконує ціна як економічна категорія?
 4. У чому полягає сутність відтворювальної функції ціни?
 5. Як поділяються ціни залежно від сфери їх застосування?
 6. Які особливості договірно-контрактної ціни?
 7. Наведіть приклади єдиних і регіональних цін.
 8. Що означає франкування ціни?
 9. З яких елементів складається структура ціни?
 10. Які непрямі податки існують в Україні? Визначте їх сутність.
 11. Наведіть приклади прямих податків.
 12. Що таке цінова політика підприємства та від чого вона зале-

жить?
 13. Перелічіть етапи цінової політики підприємства.
 14. Які групи методів ціноутворення існують?
 15. Як відбувається державне регулювання у сфері ціноутво-

рення?

ТеСТи

1. Від рівня цін на продукцію підприємства безпосередньо залежить 
його:

а) рентабельність;
б) амортизаційні відрахування;
в) прибуток;
г) кількість працюючих.

2. Ціна як економічна категорія виконує функції:
а) облікову;
б) адміністративну;
в) стимулюючу;
г) інноваційну.

3. За особливостями купівлі-продажу ціни поділяються на:
а) оптові;
б) договірні;
в) поточні;
г) світові.
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4. Залежно від сфери застосування виокремлюють ціни:
а) закупівельні;
б) тверді;
в) вільні;
г) договірно-контрактні.

5. За часом дії ціни поділяються на:
а) роздрібні;
б) сезонні;
в) зональні;
г) тверді.

6. Ціни, за якими підприємство-виробник реалізує свою продукцію, 
називаються:

а) реальними;
б) закупівельними;
в) оптовими;
г) відпускними.

7. Єдині ціни встановлюються на:
а) вироби з дорогоцінних металів;
б) військову техніку;
в) імпортну продукцію;
г) міжміські залізничні пасажирські перевезення.

8. Зазначте помилкові твердження:
а)  намагання вижити змушує підприємство встановлювати 

низькі ціни;
б)  орієнтація вихідної ціни на витрати виробництва визначає її 

максимальний рівень;
в)  для більшості товарів зниження ціни приводить до збільшен-

ня попиту;
г)  політика ціноутворення в Україні спрямована на обмеження 

сфери застосування вільних цін.
9. Якщо відпускна ціна виробу становить 136 грн і ставка акцизу 

40 %, то сума акцизного збору дорівнюватиме:
а) 54,4 грн;
б) 81,6 грн;
в) 190,4 грн;
г) інша відповідь.
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10. Зазначте неправильні твердження:
а)  за закупівельною ціною торговельні організації реалізують 

продукцію населенню; 
б)  тарифи на оплату населенням житла регулюються централь-

ними органами влади;
в)  ціна “франко-станція відправлення” означає, що всі витрати, 

пов’язані з доставкою продукції, бере на себе покупець;
г)  ціна “франко-склад споживача” означає, що всі витрати з 

транспортування продукції бере на себе постачальник.
11. Зазначте, згідно з яким методом ціноутворення ціна розгля-

дається і встановлюється як функція цін на аналогічну продукцію 
конкурентів:

а) прейскурантним;
б) за рівнем попиту;
в) за місцем походження товару;
г) за рівнем поточних цін.

12. Включення в ціну фіксованої суми транспортних витрат неза-
лежно від віддаленості покупця — це метод встановлення:

а) цін стосовно базисного пункту;
б) єдиної ціни з включенням до неї витрат на доставку;
в) цін із взяттям на себе витрат на поставку;
г) зональних цін.

13. Нижньою межею ціни виробу є:
а) рентабельність;
б) кошторис витрат на виробництво;
в) собівартість;
г) рівень беззбитковості виробництва.

14. Зазначте, які чинники мікросередовища впливають на формуван-
ня ціни продукції підприємства:

а) конкуренти;
б) політика держави;
в) кваліфікація персоналу підприємства;
г) рівень собівартості вироблюваної продукції.
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	 4.3.	 Фінансово-економічні	
результати.	Фінансова	діяльність	
підприємства

Поняття доходу (виручки). Методи визначення доходу. Прибуток — 
основний показник фінансово-економічної діяльності підприємства. 
Види прибутку. Порядок визначення фінансового результату діяль-
ності підприємства. Рентабельність як показник ефективності діяль-
ності підприємства. Види рентабельності. Шляхи підвищення рівня 
рентабельності. 
Фінансова діяльність підприємства: мета і поточні завдання. Фінан-
сові ресурси підприємства, джерела їх походження. Складання фінан-
сового плану. Характеристика головного фінансового документа — ба-
лансу. 
Фінансовий стан підприємства, його фінансова стійкість, платос-
проможність, ліквідність активів. Оцінка фінансово-економічного 
стану підприємства (за групою показників рентабельності, ефектив-
ності управління, ліквідності активів, фінансової стійкості та ділової 
активності). 

Процес кругообігу оборотних засобів підприємства завершуєть-
ся реалізацією продукції та надходженням доходу (виручки), що дає 
змогу відтворити витрачені під час виробництва кошти і створити 
необхідні умови для подальшого кругообігу. З цього моменту підпри-
ємство визначає фінансові результати своєї діяльності, які спочатку 
відображаються величиною отриманого ним доходу. У Положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку в Україні (стандарт 3) наведене 
таке визначення:

“Дохід — це збільшення економічних вигод у вигляді надходжен-
ня активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 
власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків влас-
ників)”.

Поняття доходу й виручки у практиці діяльності підприємств 
часто ототожнюють. Тому на практиці виручкою (доходом) від 
реалізації продукції вважатимемо кошти, які надійшли на розра-
хунковий рахунок підприємства (або готівкою) за реалізовану 
споживачеві продукцію (надані послуги, виконані роботи). Ви-
ручка витрачається на оплату рахунків постачальників сировини, 
матеріалів, комплектуючих, палива, енергії тощо. З виручки здій-
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снюється відрахування податків до бюджету, до позабюджетних 
фондів, виплачується заробітна плата, відтворюється зношення 
основних виробничих фондів, а також фінансуються витрати, які 
передбачені фінансовим планом, але не включаються у собівар-
тість продукції. Серед них такі: 

• витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю. Мають місце 
під час довгострокового вкладання підприємством капіталу з 
метою отримання прибутку (капітальне будівництво, розши-
рення та розвиток виробництва, придбання довгострокових 
цінних паперів тощо);

• витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю. Підприємство несе 
їх під час сплати відсотків за отримані від інших юридичних і 
фізичних осіб фінансові кошти у вигляді кредитів та позик, при 
первинному розміщенні на ринку цінних паперів акцій, обліга-
цій власної емісії та ін.

Діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом і збутом 
основної продукції, називається операційною. Дохід (виручка) під-
приємства від операційної діяльності визначається двома методами: 
касовим і нарахувань. При касовому методі доходом підприємства за 
певний період часу вважається сума коштів, що надійшли від покуп-
ців протягом цього періоду на його розрахунковий рахунок або в касу 
підприємства за відвантажену продукцію (надані послуги, виконані 
роботи). При методі нарахувань доходом підприємства за певний 
період вважається вартість відвантаженої в цьому періоді покупцям 
продукції (вартість наданих послуг, виконаних робіт), незалежно від 
того, оплачена вона ними протягом цього періоду чи ні.

Доходи підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності 
поділяють на дві групи: доходи від участі в капіталі та інші фінан-
сові доходи. До доходів від участі в капіталі належать кошти, от-
римані підприємством у результаті здійснення ним інвестицій в 
асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться 
методом участі в капіталі. За цим методом чистий прибуток, отри-
маний такими підприємствами, розподіляється між підприємства-
ми-інвесторами пропорційно до їх часток у статутному капіталі но-
востворених підприємств. 

Якщо ж інвестиції підприємства до статутного капіталу іншого 
підприємства є меншими, ніж 20–25 % його загального обсягу, то до-
ходи, отримані від таких інвестицій, належать до інших фінансових 
доходів. Такі доходи включають отримані дивіденди, відсотки, дохо-
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ди від фінансової оренди (від наданих в оренду майнових об’єктів з 
правом їх викупу орендарями) та інші доходи, отримані від фінан-
сових інвестицій (крім доходів, отриманих методом участі в капі-
талі).

Приклад. Підприємство “Вега” є співзасновником спільного 
підприємства “Ольвія” та асоціації “Схід-Захід”. Частка внесків 
“Вега” до статутних капіталів цих підприємств становить від-
повідно 40 та 56 %. За показниками року СП “Ольвія” отримало 
чисті прибутки у розмірі 312 тис. грн, асоціація “Схід-Захід” за-
знала збитків у розмірі 120 тис. грн. Визначити доходи і збитки 
підприємства “Вега” від фінансово-інвестиційної діяльності мето-
дом участі в капіталі.

Розв’язання.
1. Дохід від участі в капіталі СП “Ольвія”:

312 · 0,4 = 124,8 тис. грн.

2. Збитки від участі в капіталі асоціації “Схід-Захід”: 

120 · 0,56 = 67,2 тис. грн.

3. Загальний дохід підприємства “Вега”:

124,8 – 67,2 = 57,6 тис. грн.

Крім доходу від операційної та фінансово-інвестиційної діяль-
ності, підприємство може отримувати й інші доходи. До них належать 
доходи, одержані підприємством від:

• реалізації необоротних активів і майнових комплексів, фінан-
сових інвестицій;

• зростання курсу валюти, якою володіє підприємство на бан-
ківських рахунках (у тому разі, якщо валютні операції не 
пов’язані з основною діяльністю підприємства);

• безоплатно отриманих матеріальних і нематеріальних ціннос-
тей;

• дооцінки вартості основних фондів тощо.
Проте наявність доходу (виручки) ще не гарантує отримання при-

бутку, оскільки за рахунок виручки треба компенсувати виробничі 
витрати. Виручка, яка залишилася після обов’язкових виплат, набу-
ває форми прибутку.
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Прибуток — найважливіший економічний показник діяльності 
підприємства і основна її мета. Прибуток як економічна категорія ви-
конує ряд функцій, зокрема таких:

• основа інноваційних рішень;
• показник успішності роботи підприємства;
• джерело самофінансування й розвитку;
• винагорода за працю власникам, працівникам.
Прибуток на підприємстві може бути отриманий як результат різ-

них видів діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної тощо. 
Розрізняють такі види прибутку.

Прибуток від операційної діяльності Попер.д. — це прибуток, 
зумовлений основним видом діяльності підприємства (виробництвом 
і реалізацією основної продукції, послуг, робіт).

Прибуток від фінансовоінвестиційної діяльності є результа-
том фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Іноді його 
ще називають прибутком від позареалізаційних операцій (Ппозареал). 
Позареалізаційний прибуток може складатися з прибутку від спіль-
ної діяльності підприємств, процентів від реалізації акцій, облігацій 
та інших цінних паперів, штрафів, що їх сплачують інші підприємства 
за порушення договірних зобов’язань.

Прибуток від іншої реалізації включає прибуток від реалізації 
продукції або послуг непрофільних господарств, що перебувають на 
балансі підприємства, доходи від продажу товарно-матеріальних цін-
ностей, які не брали участі у виробництві. 

Прибуток від звичайної діяльності Пзвич.д, який включає, крім 
операційного прибутку, прибуток від іншої реалізації Пінш та позареа-
лізаційний прибуток Ппозареал:

Пзвич.д = Попер.д + Ппозареал + Пінш.

Чистий прибуток — це фінансовий результат діяльності під-
приємства після оподаткування, тобто та частина прибутку, яка за-
лишається у розпорядженні підприємства після сплати податків та 
інших обов’язкових платежів. 

Порядок визначення прибутку (збитку) підприємства згідно з 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відбувається за 
алгоритмом, наведеним на рис. 15 (по суті, це розрахунок фінансово-
го документа “Звіт про фінансові результати” в дещо компактнішому 
вигляді).
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
–

Податок на додану вартість,
Акцизний збір

Інші збори або податки з обороту
інші вирахування з доходу

=

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

–

Виробнича собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

=

Валовий прибуток (збиток)
+

Інші операційні доходи
–

Адміністративні витрати
Витрати на збут

Інші операційні витрати
=

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)
±

Результати фінансово-інвестиційної діяльності
±

Результати іншої реалізації
=

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
–

Податок на прибуток
=

Фінансовий результат від звичайної діяльності

Рис. 15
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Приклад. У першому кварталі підприємство відвантажило про-
дукцію і виставило покупцям рахунки на суму 48 тис. грн, у тому 
числі податок на додану вартість — 8 тис. грн. Виробнича собі-
вартість відвантаженої продукції становила 23 тис. грн. Дохід 
підприємства від здавання в оренду іншій фірмі приміщення під 
офіс — 3,2 тис. грн. Витрати, пов’язані з утриманням адміністратив-
но-управлінського персоналу становлять 10 тис. грн. Витрати на 
реалізацію продукції через фірмові магазини підприємства та здій-
снення рекламної кампанії — 6 тис. грн. За користування банківсь-
кою позикою підприємство нарахувало до сплати відсотки у розмірі 
1 тис. грн. За придбаними раніше на фондовому ринку цінними па-
перами отримано дивіденди у розмірі 2,2 тис. грн. Визначити фінан-
совий результат діяльності підприємства у першому кварталі.

Розв’язання.
Дохід (виручка) від реалізації продукції 48 тис. грн.
Податок на додану вартість  – 8 тис. грн.
Чистий дохід(виручка)  = 40 тис. грн.
Виробнича собівартість продукції  – 23 тис. грн.
Валовий прибуток  = 17 тис. грн.
Інші операційні доходи  + 3,2 тис. грн.
Адміністративні витрати  – 10 тис. грн.
Витрати на збут  – 6 тис. грн.
Прибуток від операційної діяльності  = 4,2 тис. грн.
Інші фінансові доходи  + 2,2 тис. грн.
Фінансові витрати  – 1 тис. грн.
Фінансовий результат до оподаткування  = 5,4 тис. грн.
Податок на прибуток (5,4 Ч 25 %) / 100 %  – 1,35 тис. грн.
Фінансовий результат підприємства 
(прибуток від звичайної діяльності)  = 4,05 тис. грн

Приклад. Підприємство у звітному році мало такі витрати:

• виробнича собівартість товарної продукції — 6800 тис. грн;
• адміністративні витрати — 540,0 тис. грн;
• витрати на збут 400 тис. грн.
Чистий дохід підприємства у цьому періоді становив 9714 тис. грн. 
На наступний рік передбачається: зниження виробничої собівар-
тості продукції на 1 %, адміністративних витрат — на 0,5 % і зрос-
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тання обсягу продажу продукції на 10 %. Визначити чистий дохід 
і операційний прибуток підприємства у плановому році.

Розв’язання.
1. Виробнича собівартість товарної продукції у плановому році: 

6800 · 0,99 = 6732 тис. грн.

2. Адміністративні витрати у плановому році: 

540 · 0,995 = 537,3 тис. грн.

3. Чистий дохід підприємства у плановому році: 

9714 · 1,1 = 10685,4 тис. грн.

4. Операційний прибуток у плановому році: 

10685,4 — 6732 — 537,3 — 400 = 3016,1 тис. грн.

За бухгалтерським обліком прибуток підприємства формується, 
виходячи з фінансових результатів його звичайної діяльності. Тобто 
об’єктом оподаткування є прибуток від звичайної діяльності.

Для потреб податкового обліку згідно із Законом України “Про 
оподаткування прибутку підприємств” прибуток, що підлягає опо-
даткуванню, обчислюється за іншою формулою:

Поп = ВД – (ВВ + АВ),

де ВД — валовий дохід за певний період; ВВ — валові витрати; АВ — 
амортизаційні відрахування від балансової вартості основних фондів 
і нематеріальних активів за той самий період.

Величини прибутку, обчислені за бухгалтерським і податковим 
обліком, як правило, не збігаються. Це зумовлено різним призначен-
ням зазначених обліків і використанням різних методик для визна-
чення суми оподатковуваного прибутку. 

Отриманий підприємством чистий прибуток розподіляється на 
дві частини, які утворюють його розподілену частину — фонд спожи-
вання (виплати власникам, дивіденди акціонерам, премії персоналу 
за результати роботи) і нерозподілену частину — фонд нагромаджен-
ня (поповнює статутний фонд, витрачається на інвестиційні потреби, 
створення резервного, цільового фондів тощо).

Основні шляхи збільшення прибутку підприємства:
• збільшення обсягу випуску і реалізації продукції;
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• поліпшення якості продукції;
• продаж зайвого устаткування та іншого майна або здавання 

його в оренду;
• зниження собівартості продукції за рахунок раціональнішого 

використання матеріальних ресурсів, виробничих потужнос-
тей і площ, робочої сили і робочого часу;

• диверсифікація виробництва;
• розширення ринку продажу тощо. 

Приклад. За звітний рік підприємство виробило і реалізувало ос-
новної продукції на суму 360 тис. грн при загальних витратах на 
її виробництво і збут у розмірі 310 тис. грн. Залишки готової про-
дукції на складах підприємства на початок року становили 40 тис. 
грн, а на кінець року вони зменшилися на 12 %. Протягом року 
підсобне господарство реалізувало своєї продукції на суму 24 тис. 
грн за її собівартості 21,3 тис. грн. Надходження від штрафів, які 
сплатили інші господарюючі суб’єкти цьому підприємству, стано-
вили 6,5 тис. грн. Інші позареалізаційні операції не були вдали-
ми, і підприємство зазнало збитків у сумі 8,2 тис. грн. Прибуток 
оподатковується за ставкою 25 %. Розрахувати величину чистого 
прибутку підприємства у звітному періоді.

Розв’язання.
1. Обсяг реалізованої продукції за рік:

360 + 40 · 0,12 = 364,8 тис. грн.

2. Частка собівартості в обсязі випущеної продукції: 

310 : 360 · 100 % = 86,1 %.

3. Собівартість реалізованої продукції:

364,8 · 0,861 = 314,1 тис. грн.

4. Прибуток від операційної діяльності:

364,8 – 314,1 = 50,7 тис. грн.

5. Прибуток від реалізації продукції підсобного господарства:

24 – 21,3 = 2,7 тис. грн.

6. Позареалізаційний прибуток:

6,5 – 8,2 = – 1,7 тис. грн.
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7. Прибуток від звичайної діяльності:

50,7 + 2,7 – 1,7 = 51,7 тис. грн.

8. Чистий прибуток підприємства:

51,7 – 51,7 · 0,25 ≈ 38,8 тис. грн.

Незважаючи на той факт, що прибуток є одним із найважливіших 
показників діяльності підприємства, він сам по собі не характеризує 
ефективності його роботи. Для визначення ефективності роботи під-
приємству необхідно зіставити результат його роботи (прибуток) з 
витратами або іншими ресурсами, які були вкладені і зумовили по-
яву цього результату. Показник ефективності роботи підприємства, 
який характеризує рівень віддачі витрат або міру використання наяв-
них ресурсів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, пос-
луг), — це рентабельність. Найчастіше використовуються показники 
рентабельності, що визначають прибутковість підприємств у співвід-
ношенні до вкладених фінансових ресурсів,  — ресурсні показники рен-
табельності, або до поточних витрат на виробництво продукції,  — вит-
ратні показники рентабельності. Показники усіх видів рентабельності 
широко застосовуються для оцінки фінансового стану підприємств.

Рівень економічної ефективності підприємства залежить від бага-
тьох чинників, які можуть бути класифіковані за ознаками, наведе-
ними на рис. 16

Зовнішні Внутрішні

Державна економічна та соціальна 
політика
Інституціональні механізми
Інфраструктура
Структурні зміни

“Тверді” чинники:
• технологія;
• устаткування;
• матеріали та енергія;
• вироби

“М’які” чинники:
• персонал;
• організація праці;
• методи роботи;
• стиль управління

Рис. 16

Чинники
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“Твердими” називають такі чинники, які мають фізичні парамет-
ри, піддаються вимірюванню і на які зазвичай важко впливати, а 
“м’якими” — такі, які не можна фізично виміряти, але які значно біль-
ше впливають на економічні результати діяльності підприємства і є 
більшою мірою керованими. 

Виокремлюють такі види рентабельності:
• рентабельність окремих видів продукції: 

R
S

S
= − ⋅Ц

100 %.,

де Ц, S — відповідно ціна і собівартість окремого виробу;
• рентабельність реалізованої продукції, яка характеризує 

ефективність витрат на її виробництво і збут: 

R
S

= ⋅
Попер.д.

реал

100 %,

де Попер.д — прибуток від операційної діяльності; Sреал — собівартість 
реалізованої продукції;

• рентабельність капіталу підприємства:

R =
+

⋅
П

С С
звич.д.

о.ф н.о.к

100 %,

або R =
+

⋅П
С С

чист

о.ф н.о.к

100%,  

де Пзвич.д, Пчист — прибуток від звичайної діяльності відповідно до і 
після оподаткування (чистий); Со.ф, Сн.о.к, — відповідно середня вар-
тість основних фондів і середня сума обігових коштів підприємства, 
обчислені за той самий період часу.

Приклад. Визначити показники рентабельності хлібопекарського 
підприємства за даними, наведеними в таблиці.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів становить 
145 тис. грн за суми обігових коштів — 20,5 тис. грн.
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Показник
Річний обсяг 

реалізації, 
т

Собівартість 
виробу, 

грн.

Оптова ціна,
грн.

Вага виробу,
кг

Хліб пшеничний 70 0,63 0,75 0,9

Хліб житній 62 0,49 0,55 1,0

Батон 35 0,43 0,50 0,5

Булка 10 0,23 0,30 0,2

Розв’язання.
1. Рентабельність окремих виробів: 

Rхліб пшен = (0,75 – 0,63) : 0,63 · 100 % = 19,04 %, 

Rхліб жит = (0,55 – 0,49) : 0,49 · 100 % = 12,24 %,

Rбатон = (0,50 – 0,43) : 0,43 · 100 % = 16,28 %,

Rбулка = (0,30 – 0,23) : 0,23 · 100 % = 30,43 %.

2. Виручка від реалізації продукції пекарні:

В = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 75
70000

0 9
0 55

62000
1 0

0 50
35000

0 5
0 3

10000
0 2

,
,

,
,

,
,

,
,

= 0,75 · 77777,78 + 0,55 · 62000 + 0,50 · 70000 + 0,3 · 50000 = 

= 142433,33 грн.

3. Собівартість реалізованої продукції:

Sреал = 0,63 · 77777,78 + 0,49 · 62000 + 0,43 · 70000 + 0,23 · 50000 =

= 120980,0 грн.

4. Прибуток від операційної діяльності: 

Попер.д = В – Sреал = 142433,33 – 120980 = 21453,33 грн.

5. Рентабельність реалізованої продукції:

R
S

= ⋅ = ⋅ ≈
Попер.д

реал

100
21453 33
120980

100 18%
,

% %.
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6. Рентабельність капіталу:

Sреал =
+

⋅ ≈21453 33
145000 20500

100 13
,

%.

Як зазначалося вище, діяльність підприємства супроводжується 
безперервним кругообігом коштів, починаючи від витрат ресурсів 
і виробничого процесу до одержання доходів, їх розподілу й вико-
ристання. При цьому формується певна структура капіталу, ведуться 
розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, по-
купцями продукції, державними органами, персоналом підприємства. 
Всі ці грошові відносини і становлять зміст фінансової діяльності 
підприємства. Можна навести таке визначення цього поняття: 

“Під фінансовою діяльністю підприємства розуміють цілеспря-
мовану систему заходів щодо залучення потрібного обсягу капіталу 
із зовнішніх джерел та своєчасного і повного виконання зобов’язань, 
пов’язаних із його обслуговуванням та поверненням”.

Фінансові ресурси підприємств — це сукупність власного, пози-
кового та залученого капіталу, який використовується підприємством 
для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської 
діяльності. Загальна сума фінансових ресурсів на кожному підпри-
ємстві має такі складові:

• статутний фонд (капітал);
• додатковий капітал (у тому числі капітальний дохід у вигляді 

фонду індексації основних засобів і нематеріальних активів);
• резервний фонд (капітал);
• централізовані кошти для фінансування капітальних вкла-

день;
• спеціальні фонди і цільове фінансування;
• амортизаційний фонд;
• відстрочена податкова заборгованість;
• резерви наступних виплат і платежів;
• нерозподілений прибуток у господарському обігу;
• довго- і короткострокові кредити комерційних банків;
• позикові кошти від реалізації власних цінних паперів (обліга-

цій та інших, окрім акцій, бо виручка від їх продажу включаєть-
ся до статутних фондів акціонерних товариств);

• кредиторська заборгованість усіх видів; 
• інші кошти, які відображають у пасиві фінансового балансу під-

приємства.
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Власний, залучений і позиковий капітал, з одного боку, формує фі-
нансові ресурси підприємства, а з іншого — являє собою зобов’язання 
(довго- та короткострокові) перед конкретними власниками: держа-
вою, юридичними або фізичними особами.

Джерела формування власних та позикових коштів наведено на 
рис. 17.

Зовнішні джерела формування 
власних фінансових ресурсів

Зовнішні джерела залучення 
позикових коштів

Залучення додаткового 
акціонерного або пайового капіталу
Безоплатно надана фінансова 
допомога
Безплатно одержані матеріальні та 
нематеріальні активи
Інші зовнішні джерела

Фінансовий кредит, отриманий від 
банків
Фінансовий лізинг
Податковий фінансовий кредит
Випуск облігацій підприємством
Товарний (комерційний) кредит
Інші зовнішні джерела

Рис. 17

Основні завдання фінансової діяльності підприємства — це вибір 
оптимальних форм:

• фінансування;
• структури капіталу;
• напрямів використання капіталу;
• балансування в часі платіжних засобів;
• підтримання належної ліквідності активів.
Фінансове управління на підприємстві передбачає виконання та-

ких функцій:
• фінансове планування;
• оперативна фінансова робота;
• контрольно-аналітична робота.
Завдання фінансового планування та прогнозування —визначати 

потреби підприємства в фінансових ресурсах, розраховувати їх роз-
міри, необхідні для виконання плану економічного та соціального 
розвитку, а також знаходити резерви збільшення дохідності і підви-
щення рентабельності підприємства. Практично йдеться про визна-
чення обсягу реалізованої підприємством продукції, а також про роз-
поділ отриманих доходів згідно з фінансовим планом.

Джерела формування фінансових ресурсів
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Оперативна фінансова робота складається з комплексу заходів 
щодо мобілізації фінансових ресурсів, які потрібні для нормаль-
ного процесу виробництва і реалізації продукції, виконання всіх 
зобов’язань підприємства.

Фінансовий контроль за діяльністю підприємства — це перевірка 
виконання фінансових, кредитних, касових планів, цільового вико-
ристання коштів, контроль його платоспроможності тощо. 

Фінансування поділяється на внутрішнє і зовнішнє залежно від 
джерел надходження коштів. Якщо фінансування здійснюється за 
рахунок коштів, одержаних від діяльності підприємства (прибуток, 
амортизаційні суми, кошти від продажу майна), то воно називається 
внутрішнім. Коли ж джерелом фінансування є кошти, не пов’язані з 
діяльністю підприємства (кредити, державні субсидії, акції, внески 
до статутного фонду), то таке фінансування називається зовнішнім. 

Важливим інструментом управління фінансами підприємства є 
фінансовий план. Основна його мета — узгодження доходів і витрат 
у плановому періоді. Фінансовий план включає:

• прогнозні дані щодо обсягів реалізації продукції, які обчислю-
ються на основі прогнозів продажу і використовуються для 
розрахунку потреби в устаткуванні, кількості працівників під-
приємства тощо;

• баланс грошових надходжень і витрат, на основі якого визна-
чається сума коштів, необхідна для реалізації виробничо-гос-
подарських функцій підприємства. Баланс є засобом перевірки 
узгодженості грошових надходжень і витрат;

• таблицю доходів і витрат, що характеризує формування при-
бутку підприємства;

• баланс активів і пасивів підприємства, що дає змогу оцінити, 
які суми вкладено в активи і за рахунок яких пасивів фінансу-
ватимуться ці активи;

• визначення точки беззбитковості, тобто обсягу реалізації про-
дукції, за якого виробництво стає самоокупним. 

На підприємствах розробляють поточні (на рік, квартал, місяць), 
а також перспективні фінансові плани, в яких вирішуються принци-
пові питання фінансування та розвитку підприємства. 

Фінансовий план складається з двох частин у формі балансу до-
ходів і витрат (активу і пасиву). Актив балансу дає відповідь на за-
питання, як підприємство розмістило наявні фінансові ресурси, куди 
їх спрямовано на момент складання бухгалтерського звіту. Пасив ба
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лансу визначає джерела грошових надходжень для покриття видат-
ків підприємства. 

Актив балансу підприємства складається з таких трьох розділів:
• необоротні активи: 

- нематеріальні активи;
- незавершене будівництво;
- основні засоби;
- довгострокові фінансові інвестиції;

• оборотні активи:
- виробничі запаси;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- дебіторська заборгованість;
- поточні фінансові інвестиції;
- кошти та їхні еквіваленти;

• витрати майбутніх періодів.
Пасив балансу підприємства складається з таких п’яти розділів:
• власний капітал:

- статутний капітал;
- пайовий капітал;
- резервний капітал;
- нерозподілений прибуток;

• забезпечення таких витрат і платежів:
- забезпечення виплат персоналу;
- інші забезпечення;
- цільове фінансування;

• довгострокові зобов’язання:
- довгострокові кредити банків;
- відстрочені податкові зобов’язання;
- інші довгострокові зобов’язання;

• поточні зобов’язання:
- короткострокові кредити банків;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;
- видані векселі;
- кредиторська заборгованість;
- інші поточні зобов’язання;

• доходи майбутніх періодів.
Співвідношення між окремими групами активу і пасиву балансу 

використовуються для оцінки й діагностики фінансового стану під-
приємства. 
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Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забез-
печеності підприємства необхідними фінансовими ресурсами для 
здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних гро-
шових розрахунків за своїми зобов’язаннями. В ньому, як у дзеркалі, 
відображаються у вартісній формі результати діяльності підприємс-
тва, оскільки для отримання доходу підприємство повинне з наймен-
шими витратами організувати виробництво, збут продукції, а також 
раціонально розпорядитися наявними фінансовими ресурсами. 

Найважливішими елементами (параметрами) діяльності підпри-
ємства, які характеризують його фінансовий стан, є:

• прибутковість (рентабельність) підприємства;
• оптимальність розподілу прибутку, що залишається після спла-

ти податків та інших обов’язкових відрахувань;
• наявність власних фінансових ресурсів (основних і обігових 

коштів) на рівні, не нижчому за мінімально необхідний для ор-
ганізації виробничого процесу і збуту готової продукції;

• раціональне розміщення капіталу (власного, позиченого і залу-
ченого);

• платоспроможність;
• ліквідність активів.
Фінансова стійкість підприємства — це такий стан його фінан-

сових ресурсів, а також їх розподіл і використання, які забезпечують 
розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при 
збереженні платоспроможності і кредитоспроможності за умови до-
пустимого рівня ризику.

Платоспроможність — це можливість підприємства розрахо-
вуватися за своїми поточними зобов’язаннями. При задовільному 
фінансовому стані підприємство є платоспроможним, при погано-
му — періодично або постійно неплатоспроможним. Найкращий 
варіант — це коли у підприємства завжди є вільні кошти у кількості, 
достатній для погашення всіх його поточних зобов’язань. Проте під-
приємство є платоспроможним і тоді, коли вільних коштів у нього не-
достатньо або вони зовсім відсутні, але підприємство в змозі, швидко 
реалізувавши свої активи, розрахуватися з кредиторами. 

Ліквідність активів підприємства характеризує швидкість пере-
творення їх на кошти. Оскільки деякі види активів здатні перетво-
рюватися на кошти швидше від інших, є потреба згрупувати їх за 
ступенем ліквідності. До абсолютно ліквідних активів прийнято від-
носити готівкові та безготівкові кошти підприємства і короткостроко-
ві фінансові вкладення у цінні папери. Далі йдуть швидколіквідні 
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активи — депозити і дебіторська заборгованість. Тривалішого часу 
потребує реалізація готової продукції, запасів сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів. Тому вони належать до середньоліквідних активів. 
І, нарешті, групу важколіквідних активів утворюють: земля, будівлі, 
споруди, незавершене будівництво, устаткування. У табл. 12 наведе-
но згруповані за ступенем ліквідності активи підприємства.

Таблиця 12

Класифікація активів підприємства

Абсолютно ліквідні Кошти в банку і касі підприємства
Цінні папери

Швидколіквідні Дебіторська заборгованість
Депозити

Середньоліквідні Готова продукція
Незавершене виробництво
Виробничі запаси

Важколіквідні Будівлі, споруди
Устаткування
Транспортні засоби
Земля

Під кредитоспроможністю підприємства розуміють його мож-
ливість отримати кредит і здатність своєчасно погасити цей кредит за 
рахунок власних коштів та інших фінансових ресурсів. 

Ефективність діяльності кожного підприємства залежить від ко-
ректності управлінських рішень, якими керуються відповідні служби 
для досягнення успіху на ринку. Базою для обґрунтування та прий-
няття правильних управлінських рішень є комплексний аналіз діяль-
ності підприємства, насамперед його фінансової складової. Аналіз 
фінансового стану підприємства має на меті:

• визначення фінансового стану;
• виявлення змін у фінансовому стані;
• виявлення основних чинників, які викликають ці зміни;
• прогнозування основних тенденцій фінансового стану.
Фінансовий стан підприємства оцінюють за такими групами по-

казників, як рентабельність підприємства (прибутковість), ефек-
тивність управління або прибутковість продукції, ділова активність 
(ефективність використання активів), фінансова стійкість, ліквід-
ність активів балансу як основа платоспроможності. У табл. 13 наве-
дено основні показники кожної зазначеної групи.
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Таблиця 13

Класифікація показників (коефіцієнтів) 
фінансового стану підприємства 

№
п/п

Група показників Показники (коефіцієнти)

1. Рентабельність 
підприємства
(прибутковість)

1.1. Загальна рентабельність підприємства
1.2. Загальна рентабельність основних виробничих 
фондів
1.3. Чиста рентабельність підприємства
1.4. Чиста рентабельність власного капіталу

2. Ефективність 
управління

2.1. Показник чистого прибутку на 1 грн обороту
2.2. Показник загального прибутку на 1 грн обороту
2.3. Показник податкового навантаження

3. Ділова активність 
або ефективність 
використання активів 
(капіталовіддача)

3.1. Загальна фондовіддача (капіталовіддача)
3.2. Віддача основних виробничих фондів і 
нематеріальних активів
3.3. Оборотність всіх оборотних активів
3.4. Оборотність запасів
3.5. Оборотність дебіторської заборгованості
3.6. Оборотність банківських активів
3.7. Оборот до власного капіталу 

4. Фінансова стійкість 4.1. Коефіцієнт автономії
4.2. Коефіцієнт маневрування 
4.3. Коефіцієнт співвідношення оборотних і 
необоротних засобів
4.4. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними 
коштами
4.5. Коефіцієнт майна виробничого призначення
4.6. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових 
коштів
4.7. Коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів
4.8. Коефіцієнт автономії джерел формування 
запасів і витрат
4.9. Коефіцієнт короткострокової заборгованості
4.10. Коефіцієнт кредиторської заборгованості та 
інших пасивів

5. Ліквідність 
активів балансу 
(платоспроможність)

5.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
5.2. Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний 
коефіцієнт покриття)
5.3. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт 
покриття)
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Приклади розрахунку окремих показників фінансового стану під-
приємства наведено нижче.

1.1. Загальна рентабельність підприємства: 

Загальна рентабельність       =
підприємства 

Валовий прибуток 
________________________

Середньорічна вартість 
майна

1.2. Загальна рентабельність основних виробничих фондів:

Загальна 
рентабельність      =

основних 
виробничих фондів 

Валовий прибуток
________________________ _________

Середньорічна вартість основних 
виробничих і оборотних 
матеріальних активів

1.3. Чиста рентабельність підприємства: 

Чиста рентабельність     =
підприємства 

Чистий прибуток
______________________________

Середньорічна вартість
майна

1.4. Чиста рентабельність власного капіталу: 

Чиста рентабельність     =
власного капіталу

Чистий прибуток
________________________

Середньорічна величина
власного капіталу

Показники 1.3 і 1.4 відрізняються своїми знаменниками, в цьому 
є певний економічний зміст. Показник чистої рентабельності під-
приємства демонструє рентабельність саме бізнесу як такого, тобто 
зовнішню ефективність капіталу: використання капіталу на певному 
підприємстві порівняно з іншими підприємствами галузі. Чиста рен-
табельність власного капіталу відображає внутрішню ефективність 
капіталу: ефективність вкладення капіталу у власне підприємство. 
Відмінність цих двох видів рентабельності — це ефект від вико-
ристання позикових коштів. Тобто, з’являється додатковий ефект від 
використання позикового капіталу, що його присвоює власник під-
приємства як плату за ризик (тому що залучення позикових коштів 
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у великих обсягах може підірвати фінансову стабільність підприємс-
тва). Це викликано тим, що на отримання чистого прибутку працює 
все майно підприємства, в тому числі й позиковий капітал, а розподі-
ляється прибуток тільки пропорційно власному капіталу (адже при 
визначенні чистого прибутку платежі за використання позикового 
капіталу вже вираховано).

2.1. 2.1. Показник чистого прибутку на 1 грн обороту: 

Чистий прибуток

 на 1 грн обороту =
Чистий прибуток

______________________

Продукція (оборот)

2.2. Показник загального прибутку на 1 грн обороту: 

Загальний прибуток

 на 1 грн обороту =
Валовий прибуток

______________________

Продукція (оборот)

2.3. Показник податкового навантаження: 

         Податкове навантаження

 на 1 грн обороту =
Сума всіх податків
____________________

Продукція (оборот)

Ділову активність характеризують показники, що відображають 
відношення обсягу реалізації (обороту) продукції до різних груп ста-
тей балансу. В країнах з розвиненою економікою ці показники мають 
нормативи, зазвичай диференційовані за галузями. Наприклад, нор-
матив оборотності запасів дорівнює 3, або приблизно 122 дні; норма-
тив оборотності дебіторської заборгованості становить 4,9, або при-
близно 75 днів.

3.1. Загальна фондовіддача (капіталовіддача).

Цей показник є узагальнюючим серед показників ділової актив-
ності. Він показує, скільки продукції було реалізовано в розрахунку 
на 1 грн майна підприємства. Підвищення фондовіддачі збільшує 
прибуток підприємства навіть без зміни структури витрат.

Загальна фондовіддача

 (капіталовіддача) =
Продукція (оборот) 

_____________________________

Середньорічна вартість майна 
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3.2.  Віддача основних виробничих фондів і нематеріальних ак-
тивів: 

Віддача основних 
виробничих фондів 

і нематеріальних активів

=

Продукція (оборот) 
______________________________

Середньорічна вартість 
основних виробничих засобів 

і нематеріальних активів 

3.3. Оборотність усіх оборотних активів: 

Оборотність усіх 
оборотних активів 

=

Продукція (оборот)
______________________________

Середньорічна вартість 
оборотних активів

За своїм змістом усі показники оборотності (як і віддачі) — це по-
казники ефективності виробництва і обігу. Економічний зміст цього 
показника полягає в тому, що він відображає швидкість обороту обо-
ротного капіталу. Відомо, що процес нормального функціонування 
підприємства залежить не від обсягу обігових коштів, а від обороту, 
який вони можуть обслужити. При цьому обсяг обігових коштів може 
бути не такий вже й великий. Наприклад, в комп’ютерній індустрії 
Японії обігові кошти обертаються 90 разів на рік, тобто один оборот 
триває всього чотири дні!

Коефіцієнти фінансової стійкості характеризують структуру роз-
поділу коштів підприємства та їх джерел. Вони дають змогу спостері-
гати як за тенденціями зміни стійкості підприємства загалом, так і 
за окремими показниками, тобто відслідковувати структури окремих 
груп джерел фінансових ресурсів. 

4.1. Коефіцієнт автономії: 

Коефіцієнт
автономії

=
Власний капітал

__________________________

Увесь капітал

З економічної точки зору цей показник відображає стійкість фі-
нансового стану підприємства, його незалежність від позикових 
коштів. Коефіцієнт є важливим для інвесторів і кредиторів, бо при 
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зростанні фінансової незалежності підприємства зменшується ризик 
виникнення в майбутньому фінансових проблем.

Вважається, що повна фінансова стійкість досягається при зна-
ченні коефіцієнта 0,5. Це означає, що всі зобов’язання підприємства 
можуть бути покриті його власними коштами і подальше збільшен-
ня цього коефіцієнта недоцільне. Але на практиці фірми не часто 
дотримуються зазначеного розміру та віддають перевагу швидкому 
розвитку за рахунок запозичених коштів, тому зазвичай втрачають 
фінансову стійкість.

4.2. Коефіцієнт маневрування: 

Коефіцієнт
маневрування 

=
Власні обігові кошти 

_______________________ 
Власний капітал 

Для оцінки оперативної платоспроможності підприємства в за-
рубіжній практиці зазвичай використовують три показники ліквід-
ності: коефіцієнти абсолютної, критичної і поточної ліквідності. 
Вагомість цих показників не тільки у їх здатності дати різнобічну 
оцінку фінансової стійкості підприємства, а й в орієнтації на різних 
споживачів інформації. Зокрема, постачальник сировини і мате-
ріалів орієнтуватиметься на коефіцієнт абсолютної ліквідності, кре-
дитора більше цікавить коефіцієнт критичної ліквідності, а інвестор 
оцінюватиме фінансову стійкість за коефіцієнтом поточної ліквід-
ності.

5.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 

Коефіцієнт
абсолютної ліквідності

=
Кошти 

_______________________

Поточні зобов’язання 

Він показує частку короткострокової заборгованості, яку підпри-
ємство в змозі погасити у найближчі терміни. В світовій практиці до 
абсолютно ліквідних активів відносять кошти та короткострокові 
цінні папери. У вітчизняній практиці, з огляду на нерозвиненість 
вторинного ринку цінних паперів, не завжди доцільно включати цін-
ні папери до складу найліквідніших активів. Оптимальне значення 
цього коефіцієнта перебуває в межах 0,2 ÷ 0,5.
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5.2.  Коефіцієнт критичної ліквідності, відомий також як проміж-
ний коефіцієнт покриття:

Коефіцієнт критичної
ліквідності (проміжний 
коефіцієнт покриття) 

=

Дебіторська 
заборгованість

та інші оборотні активи 
_______________________ 

Поточні зобов’язання 

Він показує перспективну платоспроможність підприємства на 
період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської 
заборгованості. Також відображає платоспроможність підприємства 
за умови своєчасних розрахунків з дебіторами. Коефіцієнт подібний 
до попереднього, але чисельник його складається з дебіторської за-
боргованості та інших оборотних активів, але не запасів. Рекомендо-
ване значення коефіцієнта не менше за 1, тобто дебіторська заборго-
ваність підприємства має перевершувати кредиторську.

5.3.  Коефіцієнт поточної ліквідності, відомий також як коефіцієнт 
покриття: 

Коефіцієнт поточної

ліквідності  
(коефіцієнт покриття)

=
Оборотні активи 

_______________________

Поточні зобов’язання 

Низьку ліквідність підприємства спричиняє збиткова діяльність 
або низький рівень рентабельності, нераціональне розміщення фінан-
сових ресурсів. Усе це може в подальшому призвести до банкрутства.

ПиТання	для	СамоконТролю	

 1. Що називається доходом (виручкою) підприємства?
 2. Що таке операційна діяльність підприємства?
 3. Які види діяльності, крім операційної, можуть приносити під-

приємству прибуток?
 4. Якими методами визначається величина доходу від операційної 

діяльності?
 5. Що таке прибуток підприємства і які види прибутків існують?
 6. Як визначається фінансовий результат від операційної діяль-

ності підприємства, звичайної діяльності?
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 7. Назвіть показник ефективності діяльності підприємства.
 8. Що розуміють під фінансовою діяльністю підприємства?
 9. Що таке фінансові ресурси підприємства та які джерела їх по-

ходження? Наведіть приклади.
 10. Що таке платоспроможність підприємства?
 11. Розкрийте поняття ліквідності активів.
 12. Що таке фінансовий стан підприємства та які складові діяльності 

його формують?
 13. Перелічіть складові фінансового плану підприємства.
 14. Яка інформація міститься у пасиві та активі балансу?
 15. Які групи показників характеризують фінансовий стан підпри-

ємства? Наведіть приклади. 

ТеСТи

1. До фінансових ресурсів підприємства належать:
а) амортизаційний фонд;
б) фонд сприяння зайнятості;
в) нерозподілений прибуток;
г) дебіторська заборгованість.

2. До основних напрямів фінансової роботи на підприємстві нале-
жать:

а) фінансове планування;
б) контрольно-аналітична робота;
в)  пошук постачальників, що продають необхідну підприємству 

сировину на вигідних умовах;
г)  створення підприємством власних пунктів реалізації своєї 

товарної продукції.
3. Комплекс заходів з мобілізації фінансових ресурсів, що необхідні 

для нормального процесу виробництва і реалізації продукції, виконан-
ня всіх зобов’язань, які має підприємство, називається:

а) фінансовим плануванням;
б) фінансовим прогнозуванням;
в) оперативною фінансовою роботою;
г) контрольно-аналітичною роботою.

4. Зазначте помилкові твердження:
а)  внески до статутного фонду підприємства належать до внут-

рішнього фінансування;
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б)  дохід — це виручка від підприємницької діяльності за вира-
хуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;

в)  прибуток після оподаткування називається чистим;
г)  загальний прибуток — це різниця між виручкою та виробни-

чими витратами.
5. Рентабельність реалізованої продукції визначається як відно-

шення:
а) прибутку до вартості активів підприємства;
б) прибутку до доходу підприємства;
в) прибутку до собівартості продукції;
г) доходу підприємства до матеріальних витрат.

6. Ліквідність активів підприємства характеризується:
а)  спроможністю підприємства погасити довгострокові зобо-

в’язання;
б) швидкістю перетворення активів на кошти; 
в) здатністю підприємства отримати кредити;
г) наявністю ознак банкрутства.

7. Актив балансу містить розділи:
а) необоротні активи
б) доходи майбутніх періодів;
в) оборотні активи;
г) власний капітал.

8. Пасив балансу містить розділи:
а) витрати майбутніх періодів;
б) забезпечення наступних витрат і платежів;
в) поточні зобов’язання;
г) довгострокові зобов’язання.

9. До фінансової діяльності підприємства належить:
а) отримання короткострокової позики; 
б) видача сировини у виробництво;
в) придбання казначейських зобов’язань;
г) оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей.

10. Фінансову стійкість підприємства характеризує:
а) ліквідність активів підприємства;
б) коефіцієнт автономії; 
в) коефіцієнт ризику;
г) коефіцієнт довгострокової заборгованості.

11. Показник загальної фондовіддачі характеризує:
а) рентабельність підприємства;
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б) прибутковість продукції;
в) ділову активність;
г) фінансову стійкість.

12. Платоспроможність підприємства характеризується коефіцієн-
том:

а) абсолютної ліквідності;
б) автономії джерел формування запасів і витрат;
в) поточної ліквідності;
г) співвідношення власних і позикових коштів.

13. Валовий прибуток — це різниця між:
а) виручкою і змінними витратами;
б) постійними та змінними витратами;
в) чистим доходом і змінними витратами;
г) виручкою і виробничими витратами.

14. До найліквідніших активів підприємства належать:
а) готова продукція;
б) транспортні засоби; 
в) депозити;
г) готівка в касі.

15. За ступенем терміновості погашення кредиторська заборгова-
ність належить до:

а) довгострокових зобов’язань;
б) найтерміновіших зобов’язань;
в) постійних пасивів;
г) короткострокових пасивів.

16. Фінансовий план підприємства складається з:
а) таблиці доходів і витрат;
б) визначення критичної точки виробництва;
в) визначення структури основних фондів;
г) балансу робочої сили.

17. До активу балансу належать:
а) виробничі запаси;
б) статутний капітал; 
в) фінансові інвестиції;
г) кредиторська заборгованість.

18. До пасиву балансу належать:
а) векселі;
б) довгострокові кредити банку; 
в) фінансові інвестиції;
г) виплати персоналу. 



312

19. Під поняттям “прибуток від операційної діяльності” розуміють:
а) дохід, отриманий від реалізації продукції;
б) витрати на виробництво реалізованої продукції;
в) чисту виручку підприємства;
г) різницю між чистою виручкою та її собівартістю.

20. Об’єктом оподаткування на підприємстві є:
а) прибуток від реалізації;
б) балансовий прибуток; 
в) чистий прибуток;
г) виручка від реалізації продукції.

	 4.4.	 	Банкрутство.	реструктуризація.	
Санація

Банкрутство підприємств. Фінансові причини виникнення неплато-
спроможності підприємств. Поняття фіктивного банкрутства, його 
приховування або навмисне доведення до банкрутства. 
Реструктуризація, організаційні форми реструктуризації підпри-
ємств. 
Санація (фінансове оздоровлення) підприємств. Особливості держав-
ної підтримки у здійсненні санації підприємств. 

Сучасним ринковим відносинам притаманне явище, яке нази-
вається банкрутством. Воно характеризує неспроможність підпри-
ємств задовольнити вимоги кредиторів і забезпечити платежі до бюд-
жету, інших позабюджетних фондів. 

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом” (від 30.06.99 р.) дає визначення понять 
“неплатоспроможність” і “банкрутство”.

Неплатоспроможність — це неспроможність суб’єкта госпо-
дарювання після встановленого строку сплачувати за грошовими 
зобов’язаннями перед кредиторами, зокрема по заробітній платі, а та-
кож виконувати зобов’язання щодо сплати податків і зборів не інак-
ше, як через відновлення платоспроможності.

Під банкрутством розуміють визнану арбітражним судом або 
оголошену самим боржником нездатність у повному обсязі відновити 
свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кре-
диторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.
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Підприємство вважається нездатним до подібних розрахунків, 
якщо воно не виконує своїх зобов’язань протягом трьох місяців з мо-
менту настання дати їх виконання. Провадження справ про банкрутс-
тво регулюється Господарським кодексом України. 

За нормальних умов учасники господарської діяльності підпри-
ємства (персонал, кредитори, акціонери тощо) сподіваються на вина-
городу, рівень якої залежить від ступеня його прибутковості. Однією 
з перших ознак руху підприємства до банкрутства є падіння доходів 
до рівнів, нижчих за вартість його капіталу. Відсотки за кредит, диві-
денди, що сплачуються таким підприємством, перестають відповіда-
ти сучасним умовам господарювання, а вкладення коштів у підпри-
ємство стає невигідним. 

Зниження прибутковості підприємства означає збільшення серед-
ньої вартості зобов’язань і призводить до зниження його ціни. Ціну 
підприємства характеризують приведені до теперішнього часу пото-
ки виплат кредиторам та акціонерам. Якщо ціна підприємства падає 
нижче суми зобов’язань кредиторам, то акціонерний капітал поступо-
во втрачається, тобто поступово настає банкрутство акціонерів. Ціна 
підприємства може впасти навіть нижче за ліквідаційну вартість його 
активів. Тоді ліквідаційна вартість розглядатиметься як ціна підпри-
ємства, а ліквідація підприємства стає вигіднішою за його експлуата-
цію. У такий спосіб акціонери втрачають свій капітал. 

На жаль, такий розвиток подій є звичайним явищем в Україні, де 
спостерігається стала тенденція до збільшення кількості порушених 
справ про банкрутство. Зовнішні причини банкрутства вітчизняних 
підприємств різноманітні, але всі вони є похідними від нинішнього 
стану національної економіки: невиважена економічна політика уря-
ду, некеровані інфляційні процеси, політична нестабільність, спад ді-
лової активності, недосконалість законодавчої бази. 

Внутрішніми передумовами банкрутства є зростання дебіторської 
заборгованості, сталий дефіцит обігових коштів, неефективність 
фінансових вкладень, численні порушення договірної дисципліни 
тощо. Джерелами інформації щодо виявлення ознак банкрутства під-
приємства є показники, зазначені у документах його фінансової звіт-
ності: “Баланс”, “Звіт про фінансові результати”, “Звіт про рух грошо-
вих коштів”, “Звіт про власний капітал”. 

Визнання підприємства банкрутом тягне за собою припинення 
його функціонування як юридичної особи, а всі права щодо роз-
порядження його майном, майновими правами і зобов’язаннями 
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переходять до ліквідаційної комісії, яка займається реалізацією май-
на банкрута, здійснює інші заходи, спрямовані на задоволення вимог 
кредиторів. 

Державну політику із запобігання банкрутству, забезпечення 
умов реалізації процедур відновлення платоспроможності суб’єкта 
підприємництва або визнання його банкрутом щодо державних під-
приємств здійснює орган державної влади з питань банкрутства, який 
має сприяти створенню організаційних, економічних та інших умов 
для виведення підприємства з кризового стану. Відносини, пов’язані 
з банкрутством, учасниками яких є іноземні кредитори, регулюються 
законодавством України з урахуванням відповідних положень між-
народних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України.

Згідно з положеннями Господарського кодексу України підпри-
ємство-боржник, його засновники або власники майна є відповідаль-
ними за порушення вимог законодавства про банкрутство. Йдеться 
про фіктивне банкрутство, його приховування або навмисне доведен-
ня до банкрутства. 

Фіктивним банкрутством називається завідомо неправдива 
заява суб’єкта підприємництва до суду про нездатність виконати 
зобов’язання перед кредиторами і державою. Це той випадок, коли 
у боржника у разі подачі заяви до господарського суду є можливість 
задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі. Мета — отриман-
ня від кредиторів відстрочки платежів або зниження загальної суми 
боргу.

Приховане банкрутство — навмисне приховування факту стій-
кої фінансової неспроможності через подання неправдивої інформа-
ції. Мета — завдати кредиторам матеріальних збитків.

Навмисним банкрутством визнається стійка неплатоспромож-
ність суб’єкта підприємництва, спричинена цілеспрямованими діями 
власника майна або посадової особи суб’єкта підприємництва, якщо 
це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспіль-
ства або інтересам кредиторів. Винними у навмисному банкрутстві 
часто бувають засновники підприємства-боржника, інші особи, у 
тому числі його керівники, які мають право видавати обов’язкові для 
боржника накази або мають можливість в інший спосіб визначати 
його дії. Мета — виконання особистих або чиїхось інтересів навмисно 
зробити підприємство неплатоспроможним. 
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Приховування факту банкрутства, фіктивне банкрутство або на-
вмисне доведення до банкрутства, а також неправомірні дії у про-
цедурах неплатоспроможності, пов’язані з розпорядженням майном 
боржника, зумовлюють кримінальну відповідальність винних осіб 
відповідно до закону. 

Якщо господарський суд визнав підприємство банкрутом, 
з’ясувавши причини, з яких настала неплатоспроможність, відкри-
вається ліквідаційна процедура — задоволення вимог кредиторів у 
такій послідовності:

• зобов’язання перед працівниками підприємства-банкрута (крім 
внесків до статутного фонду);

• вимоги щодо сплати державних і місцевих податків та зборів;
• задоволення вимог кредиторів, не забезпечених заставою;
• повернення членам трудового колективу внесків до статутного 

фонду;
• вимоги власників корпоративних прав та інші виплати.
Якщо майна банкрута вистачило для задоволення усіх вимог, 

він вважається вільним від боргів і може продовжувати свою гос-
подарську діяльність. Господарський суд може винести ухвалу про 
ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, у тому разі, 
коли у неї не залишилося майнових активів зовсім чи залишилося 
менше, ніж потрібно для її функціонування, або за клопотанням влас-
ників. 

Для реалізації державної політики щодо запобігання банкрутству 
суб’єктів підприємництва і негативним наслідкам, пов’язаним із ре-
організацією та ліквідацією неплатоспроможних підприємств, вели-
ке значення має пошук практичних шляхів до їх фінансового оздо-
ровлення. Такими шляхами є реструктуризація та санація.

Сучасний стан реального сектора економіки України характери-
зується деформованою структурою виробництва. Нестача ліквід-
ності активів переважної частини виробничих підприємств пояс-
нюється структурно-технічними диспропорціями, залишеними у 
спадок колишньою адміністративно-командною системою, а також 
діями державних органів управління, і мало пов’язана з реальною 
ефективністю та соціально-економічною значущістю відповідних 
виробництв.

Для ефективного розвитку виробничого потенціалу потрібна його 
структурна перебудова. Її можна здійснювати за допомогою політики 
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реструктуризації та фінансового оздоровлення потенційно конкурен-
тоспроможних підприємств або через ліквідацію тих, що є збиткови-
ми і неперспективними.

Реструктуризація — це здійснення організаційно-економічних, 
правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури під-
приємства, його управління, форми власності, організаційно-право-
вих форм з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшен-
ня обсягу випуску конкурентоспроможної продукції та підвищення 
ефективності виробництва.

Реструктуризація повинна вирішити два основні завдання: за-
безпечити виживання підприємства та відновити його конкуренто-
спроможність на ринку. Основні форми і види реструктуризації під-
приємств наведені у табл. 14.

Таблиця 14

Класифікаційна ознака Види реструктуризації

Форма
Оперативна
Стратегічна

Ступінь
Часткова (обмежена)
Комплексна (всебічна)

Сфера здійснення реструктуризації

Управлінська
Технічна
Економічна
Фінансова
Організаційно-правова

При виконанні оперативної реструктуризації розв’язуються дві 
основні проблеми: забезпечення ліквідності та поліпшення резуль-
татів діяльності підприємства. Період оперативної реструктуризації 
триває приблизно три-чотири місяці і містить заходи зі зниження 
всіх видів витрат (без одержання будь-яких інвестицій) і швидкого 
збільшення обсягу збуту продукції та обороту капіталу. Стратегіч-
на реструктуризація забезпечує довгострокову конкурентоспромож-
ність підприємства. Тому спочатку аналізується і оцінюється його 
стан, потім визначається стратегічна мета, розробляються стратегіч-
на концепція розвитку, а також напрями її реалізації. 

Часткова реструктуризація здійснюється для досягнення вста-
новлених значень окремих показників (переоформлення боргів, до-
даткова емісія цінних паперів, переоцінка активів, зниження дебі-
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торської заборгованості тощо). Якщо проблеми підприємства значно 
серйозніші, тоді підприємство потребує всебічної реструктуризації, 
насамперед фінансової, а також зміни трудової, технічної та техноло-
гічної політики, менеджменту тощо. 

Управлінська реструктуризація пов’язана з підготовкою та пе-
репідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне 
функціонування підприємства, зміну його організаційної структу-
ри, менеджменту, інноваційної та маркетингової політики. Техніч-
на реструктуризація спрямована на досягнення високого рівня ви-
робничого потенціалу, технології, застосування ноу-хау, технічних 
інновацій, що дає підприємству можливість виходити на ринок з 
конкурентоспроможною продукцією. Економічна реструктуризація 
підприємства спрямована в кінцевому підсумку на підвищення рівня 
рентабельності, який залежить від його капітальних і поточних вит-
рат (собівартості) на виробництво продукції, обсягів продажу, ефек-
тивної цінової політики. Після здійснення фінансової реструктуриза-
ції підприємство матиме таку структуру балансу, за якої показники 
ліквідності й платоспроможності задовольнять вимоги ринку, позбу-
деться проблем з виплатою кредитів, відсотків на них тощо. Органі-
заційно-правовий вид реструктуризації характеризується процесами 
корпоратизації, зміни організаційної структури та власника.

Можливі такі варіанти здійснення реструктуризації:
• об’єднання (злиття) підприємств з утворенням нової юридич-

ної особи;
• перепрофілювання підприємства;
• виділення структурних підрозділів для подальшої окремої ді-

яльності;
• виділення окремих структурних підрозділів з утворенням но-

вих юридичних осіб;
• передача виділених структурних підрозділів у сферу управлін-

ня іншого органу управління;
• створення державної холдингової компанії з дочірніми підпри-

ємствами.
Форми і методи реорганізації структурних підрозділів підпри-

ємства визначаються на підставі аналізу умов їх функціонування. 
Особливу увагу при цьому звертають на збереження тих підрозділів, 
які беруть участь у забезпеченні найважливіших державних потреб 
або соціально-економічних потреб регіону. При остаточному виборі 
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варіанта реструктуризації враховують оцінки реальних ринкових мож-
ливостей структурних підрозділів підприємства.

Реалізація вибраного заходу має забезпечити задовільний фі-
нансовий стан підприємства на поточний період і перспективу. При 
цьому слід врахувати соціальні та екологічні наслідки кожного захо-
ду, зробити його ретельне техніко-економічне обґрунтування. Тому 
обов’язковою складовою проекту реструктуризації підприємства є 
бізнес-плани нових підприємств, що виникатимуть внаслідок реалі-
зації цього проекту. 

Санація — це комплекс послідовних заходів фінансово-еконо-
мічного, виробничо-технічного, організаційного та соціального ха-
рактеру, спрямованих на виведення підприємства з кризи через від-
новлення його платоспроможності, ліквідності, прибутковості та 
конкурентоспроможності у довгостроковому періоді. Виокремлюють 
досудову та фінансову санацію. 

Досудова санація — це система заходів щодо відновлення платос-
проможності боржника, які здійснюються власником підприємства-
боржника до порушення справи про банкрутство. 

Фінансова санація — це система заходів, що здійснюються у 
процесі провадження справи про банкрутство з метою запобігання 
визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на 
поліпшення його фінансового стану. Ці заходи здійснюються під час 
розгляду справи про банкрутство.

Санація може відбуватися за допомогою:
• об’єднання підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з 

потужною компанією; 
• поглинання підприємства-боржника підприємством-санато-

ром;
• випуску нових акцій або облігацій для мобілізації грошового 

капіталу;
• збільшення банківських кредитів і надання урядових субсидій;
• поділу підприємства на окремі підрозділи, служби, які є жит-

тєздатними та платоспроможними і отримують у подальшому 
статус юридичної особи; 

• перетворення короткострокової заборгованості на довгостро-
кову тощо.

Оцінка фінансового стану підприємства та аналіз причин його 
фінансової кризи дає змогу зробити висновок щодо доцільності са-
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нації. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, капітал 
втрачено, а структура балансу незадовільна, то, швидше за все, буде 
прийнято рішення про консервацію та ліквідацію суб’єкта господарю-
вання. У випадку, коли підприємство в змозі реально відновити еко-
номічні характеристики, має достатньо підготовлений управлінський 
персонал, ринки збуту товарів, а виробництво продукції відповідає 
пріоритетним напрямам економіки країни, приймається рішення про 
здійснення процедури санації. 

У разі прийняття рішення про проведення санації спочатку фор-
мулюються її стратегічні цілі, а потім розробляється техніко-еконо-
мічне обґрунтування санації та визначається тактика її здійснення. 
Проект фінансового оздоровлення, як правило, розробляють у кіль-
кох варіантах. При виборі певного варіанта враховується таке:

• максимальна прибутковість у поєднанні з мінімальними витра-
тами;

• ризик неповернення коштів;
• способи стягнення існуючої дебіторської заборгованості та 

варіанти списання власних кредиторських зобов’язань;
• підготовленість персоналу до запропонованих змін;
• можливість швидкого виходу на реальні та пошук потенційних 

ринків збуту;
• конкурентоспроможність продукції та її частка в загальному 

обсязі продукції;
• гарантії соціального захисту персоналу;
• можливі екологічні наслідки (позитивні і негативні) реалізації 

цього варіанта проекту санації.
План фінансового оздоровлення може бути складений у формі 

бізнес-плану і включати такі основні етапи: обґрунтування варіанта 
санації, розрахунки загального обсягу фінансових ресурсів на здій-
снення санації, термінів реалізації плану, термінів погашення інвес-
тованого капіталу, фінансових результатів реалізації плану (чиста 
теперішня вартість, внутрішня норма дохідності, строк окупності 
проекту). 

Рекомендовано такі першочергові заходи для відновлення платос-
проможності і підтримки ефективної господарської діяльності під-
приємства:

• зміна складу керівників підприємства та стилю управління;
• інвентаризація активів підприємства;
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• оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат на 
виробництво;

• продаж дочірніх фірм і часток у капіталі інших підприємств, 
продаж незавершеного будівництва;

• обґрунтування необхідної кількості персоналу;
• продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків готової 

продукції;
• реструктуризація боргів за допомогою перетворення коротко-

строкової заборгованості на довгострокові позики або іпотеки;
• впровадження прогресивної технології, механізації та автома-

тизації виробництва;
• вдосконалення організації праці;
• здійснення капітального ремонту, модернізації основних фон-

дів, заміни застарілого устаткування.
Для визначення підприємств, які потребують державної фінансо-

вої підтримки, виконують державну експертизу санаційних проектів. 
Розподіл державних фінансових коштів, визначення строків і поряд-
ку їх виділення та повернення залежить від низки чинників, а саме:

• ефективності санаційних проектів;
• потреби у фінансових коштах;
• строку окупності і повернення виділених коштів;
• пріоритетності напрямів структурної перебудови на підпри-

ємстві.
Виходячи з цього, державна підтримка надається передусім під-

приємствам:
• продукцію яких можна реалізувати на споживчому ринку;
• які забезпечують обороноздатність і безпеку держави;
• характер виробництва яких потребує дотримання міжнародних 

норм щодо техніки безпеки та екології (енергетичного атом-
ного комплексу, виробництва радіоактивних матеріалів, зброї 
тощо);

• які необхідні для технологічної перебудови інших виробництв 
(створення і розвиток мереж зв’язку, інформаційних систем, 
сучасних транспортних систем);

• які випускають імпортозамінну та експортну продукцію;
• які забезпечують випуск енергозберігаючої техніки та освоєн-

ня нових прогресивних технологій, зростання продуктивності 
праці і підвищення екологічності виробництва;
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• які забезпечують створення умов для активізації інноваційно-
інвестиційної діяльності;

• із широкими кооперованими внутрішньогалузевими та міжре-
гіональними зв’язками.

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Що розуміють під неплатоспроможністю, банкрутством?
 2. Які є внутрішні передумови банкрутства?
 3. Які перші ознаки банкрутства підприємства?
 4. З яких інформаційних джерел дізнаються про ознаки банкрутс-

тва підприємства?
 5. Якою є державна політика щодо запобігання банкрутству та за-

безпечення умов відновлення платоспроможності?
 6. Охарактеризуйте фіктивне, навмисне та приховане банкрутство. 
 7. За яких умов господарський суд може винести ухвалу про лікві-

дацію юридичної особи, що звільнилася від боргів?
 8. Якою є послідовність задоволення вимог кредиторів у разі ви-

знання підприємства банкрутом?
 9. Що таке реструктуризація та які її форми існують?
 10. В яких сферах діяльності підприємства може здійснюватися ре-

структуризація?
 11. Що таке санація та які її реальні прояви (за видами)?
 12. Які є способи здійснення санації?
 13. З яких основних етапів складається план фінансового оздоров-

лення?
 14. Як визначають підприємства, які передусім потребують держав-

ної фінансової підтримки?
 15. Чи буде надаватися державна підтримка підприємствам, про-

дукція яких пов’язана з технологічним оновленням виробництва 
(створенням і розвитком мереж зв’язку, інформаційних систем, 
сучасних транспортних систем тощо)?

ТеСТи

1. Зазначте, яким видом банкрутства називається подача до суду 
завідомо неправдивої заяви про нездатність боржника виконати 
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зобов’язання перед кредиторами і державою, хоча у нього по суті є 
можливість задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі:

а) навмисним;
б) прихованим;
в) фіктивним;
г) вимушеним. 

2. Ліквідаційна процедура, що застосовується у разі визнання під-
приємства банкрутом, містить етапи задоволення боргів:

а) перед персоналом;
б) державними та місцевими органами;
в) кредиторами;
г) судовими інстанціями.

3. Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних за-
ходів, спрямованих на зміну структури підприємства, називається:

а) санацією;
б) ліквідацією;
в) реструктуризацією;
г) фінансовим оздоровленням. 

4. За формами реструктуризація підприємства поділяється на:
а) стратегічну;
б) тактичну; 
в) оперативну;
г) комплексну.

5. Серед видів реструктуризації є:
а) інформаційна;
б) управлінська;
в) технічна;
г) екологічна.

6. Зазначте вид реструктуризації, за якої досягається зміна ор-
ганізаційної структури і власника підприємства:

а) економічна;
б) фінансова;
в) управлінська;
г) організаційно-правова.

7. Комплекс послідовних заходів, спрямованих на виведення під-
приємства з кризового стану, називається:

а) ліквідацією;
б) санацією;
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в) реструктуризацією;
г) стагнацією. 

8. Процес фінансового оздоровлення починається з:
а) вибору критеріїв  певного варіанта санації;
б) обґрунтування необхідності здійснення санації;
в) формулювання стратегічних цілей санації;
г) визначення тактики здійснення санації.

9. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано і його про-
дукція не відповідає сучасним нормам, то таке підприємство:

а) ліквідують;
б) піддають санації;
в) зберігають і розвивають;
г) продають.

10. Здійснення реструктуризації можливе у результаті такого:
а)  створення холдингової компанії на базі дочірніх підпри-

ємств;
б) перепрофілювання підприємства;
в)  виділення окремих структурних підрозділів для подальшої 

діяльності;
г) створення акціонерного товариства.

11. До першочергових заходів для відновлення платоспроможності 
підприємства належать:

а) інвентаризація його активів; 
б) посилення ролі силової складової економічної безпеки;
в) запровадження автоматизації виробництва;
г) обґрунтування необхідної кількості персоналу.

12. Державна фінансова підтримка надається передусім підприємс-
твам:

а) легкої та харчової промисловості;
б) які забезпечують обороноздатність держави;
в) які випускають імпортозамінну продукцію;
г) науково-виробничим.

13. Вид банкрутства, метою якого є отримання від кредиторів від-
строчки платежів, називається:

а) фіктивним;
б) прихованим;
в) навмисним;
г) досудовим.



324

	 4.5.	 економічна	безпека	підприємства	

Поняття загальної економічної безпеки суб’єктів господарювання. 
Економічна безпека підприємства: фінансова, інформаційна, техніко-
технологічна, політико-правова, інтелектуальна, силова та екологічна 
складові. Основні завдання складових економічної безпеки та етапи їх 
виконання. 
Характеристика служб підприємства, які захищають його економіч-
ну безпеку. Системний підхід до формування механізму гарантування 
економічної безпеки підприємства. 

Під економічною безпекою країни розуміють такий стан її еконо-
міки, за якого гідно задовольняються суспільні потреби при ефектив-
ному використанні продуктивних сил, навколишнього середовища і 
світових господарських зв’язків. Це означає суверенітет держави над 
природними ресурсами та економічним потенціалом, системну ста-
більність і збалансованість, гарантування рівноправності всіх форм 
власності і свободи підприємництва, стійкість і можливість протисто-
яти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до технологічно-
го оновлення і розширеного відтворення на інтенсивній основі. 

Виокремлюють такі рівні економічної безпеки: 
• міжнародний (глобальний і регіональний);
• національний (локальний: регіон  — держава  — галузь);
• приватний (підприємства, фірми, особистості).
Таким чином, об’єктами економічної безпеки є: держава, суспільс-

тво, сім’я, окремі громадяни, їх об’єднання, підприємства, організації, 
окремі території, а також елементи самої економічної безпеки — ре-
сурсно-сировинний та енергетичний комплекси, її військовий, нау-
ково-технологічний, демографічний, екологічний, зовнішньоеконо-
мічний потенціал. 

Держава як основний об’єкт економічної безпеки здійснює свої 
функції через органи законодавства, виконавчої та судової влади. 
Суб’єктами її економічної безпеки є функціональні й галузеві мініс-
терства і відомства, податкова та митна служби, банки, біржі, страхові 
компанії, постачальники, виробники, продавці, споживачі та інші гос-
подарюючі суб’єкти.

Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що ві-
дображає захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на 
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всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадя-
нином. 

У 1998 році було розроблено Концепцію економічної безпеки Ук-
раїни, в якій визначено основні загрози національній безпеці, роз-
крито їх сутність. Логічним продовженням і конкретизацією положень 
Концепції економічної безпеки України є визначення змісту категорії 
економічної безпеки підприємства, її структури та показників оцінки.

Економічна безпека підприємства — це захищеність його діяль-
ності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також 
спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосува-
тися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяль-
ності. Зміст цього поняття включає систему засобів, що забезпечують 
конкурентостійкість і економічну стабільність підприємства, а також 
сприяють підвищенню рівня добробуту працівників.

Отже, економічна безпека підприємства — це певний стан його 
внутрішніх ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, техніки і техно-
логії, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується їх 
найефективніше використання для стабільного функціонування під-
приємства. Рівень економічної безпеки залежить від того, наскільки 
ефективно керівництво і менеджери фірми здатні уникнути можли-
вих загроз або ліквідувати їх шкідливі наслідки.

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку підприємс-
тва можуть бути:

• свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб або інших суб’єктів 
господарювання (органів державної влади, підприємств-конку-
рентів тощо);

• збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури на 
ринках, наукові відкриття і технологічні розробки, форс-ма-
жорні обставини тощо).

Основною метою економічної безпеки є гарантія стабільного й 
ефективного функціонування підприємства нині і в майбутньому. До 
важливих функціональних цілей економічної безпеки належать:

• забезпечення фінансової стійкості та незалежності підприєм-
ства;

• забезпечення технологічної незалежності, досягнення високої 
конкурентоспроможності його продукції;

• побудова ефективної організаційної структури управління пер-
соналом і висока ефективність менеджменту;
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• досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інте-
лектуального потенціалу;

• мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-госпо-
дарської діяльності на стан навколишнього середовища;

• забезпечення захисту комерційної таємниці та інформації, що 
сприяє злагодженій роботі всіх підрозділів підприємства;

• ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів.

Основна та функціональні цілі зумовлюють структуру економіч-
ної безпеки підприємства. Типовий перелік функціональних складо-
вих економічної безпеки наведено на рис. 18.

Фінансова
Інтелек- 
туальна 

і кадрова

Техніко- 
технологічна

Політико-

правова
Інформаційна Екологічна Силова

Досягнення 
найефек- 
тивнішого 
викорис- 
тання 
корпоратив- 
них ресурсів

Збереження 
та розвиток 
інтелек- 
туального 
 потенціалу

Ефективне

управління 
персоналом

Досягнення 
відповідності 
застосовуваних 
підприємством 
технологій 
сучасним 
світовим 
 аналогам

Правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємства 
Дотримання 
чинного зако- 
нодавства 

Ефективне 
інформаційно-
аналітичне 
забезпечення 
господарської 
діяльності 
підприємства

Дотримання 
чинних 
екологічних 
норм

Мінімізація 
втрат від 
забруднення 
довкілля

Забез-
печення 
фізичної 
безпеки 
праців-
ників 
підпри-
ємства 
та його 
майна

Рис. 18.

Фінансова складова вважається провідною серед інших функціо-
нальних складових економічної безпеки. Про послаблення фінансової 
безпеки свідчать зниження ліквідності, підвищення кредиторської та 
дебіторської заборгованості, зниження фінансової стійкості.

Типова схема її охорони у певний спосіб організована і складаєть-
ся з таких етапів. Спочатку оцінюються загрози фінансовій безпеці, 
що мають політико-правовий характер (неефективне фінансове пла-
нування та управління активами, малоефективна ринкова стратегія, 
неправильна цінова і кадрова політика, спекулятивні операції на рин-
ку цінних паперів, цінова та інші форми конкуренції, несприятливі 
законодавчі акти, стихійне лихо, страйки, військові конфлікти тощо). 
Потім здійснюється оцінка поточного рівня фінансової складової еко-

Функціональні складові економічної безпеки підприємства
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номічної безпеки, за підсумками якої підлягають аналізу фінансова 
звітність і результати роботи підприємства, конкурентний стан під-
приємства на ринку та ринок цінних паперів підприємства (операто-
ри та інвестори цінних паперів, курс акцій тощо). Виходячи з цьо-
го, плануються заходи щодо забезпечення міцної позиції фінансової 
складової економічної безпеки і практичної реалізації наміченого.

В умовах становлення ринкових відносин в Україні значна кіль-
кість підприємств перебуває на межі банкрутства. Вміння прогнозува-
ти кризове становище — одна з найважливіших складових економіч-
ної безпеки, яка лежить у фінансовій сфері. У вітчизняній і світовій 
практиці є багато методів прогнозування банкрутства підприємства. 
Всі вони базуються на аналізі фінансової звітності. Приклади окре-
мих з них наведено нижче.

1. З метою своєчасного виявлення тенденцій формування неза-
довільної структури балансу на підприємстві має здійснюватися сис-
тематичний аналіз його фінансового стану за допомогою коефіцієн
та Бівера КБ, який обчислюється за формулою

КБ = (ЗФР220 + ЗФР260) : (Б480 + Б620),

де ЗФР220, ЗФР260 — відповідно чистий прибуток і амортизація, на-
ведені у рядках 220 і 260 форми “Звіт про фінансові результати”; Б480, 
Б620 — довгострокові і поточні зобов’язання, наведені у формі “Ба-
ланс” (підсумки 480 і 620 розділів ІІІ і ІV).

Якщо коефіцієнт КБ ≤ 0,2, то це є ознакою формування неза-
довільної структури балансу (означає скорочення частки прибутку, 
яка спрямовується на розвиток виробництва). 

2. Для оцінки ймовірності банкрутства відкритих акціонерних 
товариств з часткою державного майна Фонд державного майна Ук-
раїни застосовує коефіцієнт ймовірності банкрутства ZВАТ:

ZВАТ = 1,2Коб + 1,4Кра1 + 3,3Кра2 + 0,6Кр/к. з + 1,0Кф,

де Коб — частка обігових коштів у активах ВАТ:

Коб = Б260,гр.4 : [(Б280,гр.3 + Б280,гр.4) : 2];

Кра1 — рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибут-
ком: 

Кра1 = Б350, гр.4 : [(Б280, гр.3 + Б280,гр.4) : 2];
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Кра2 — рентабельність активів (Кра2 = ЗФР2); Кр/к. з — відношен-
ня ринкової вартості акціонерного капіталу до короткострокових 
зобов’язань: 

[(ціна продажу 1 акції) × (кількість акцій у статутному капіталі)] : Б620,гр.4; 

Кф — коефіцієнт фондовіддачі:

ЗФР035, гр.3 : [(Б280, гр.3 + Б280, гр.4) : 2].

Якщо ZВАТ < 2, то акціонерне товариство є потенційним банкру-
том.

3. Досить поширеними є моделі Е. Альтмана. Найпростішою з 
його моделей є двофакторна модель оцінки ймовірності банкрутства 
підприємства. Вона передбачає визначення спеціального коефіцієнта 
Z, який обчислюється за формулою

Z = – 0,3877 – 1,0736kз.л. + 0,579q,

де kз.л. — коефіцієнт загальної ліквідності; q — частка позикових кош-
тів у загальній величині пасиву балансу.

Якщо Z < 1, то ймовірність банкрутства підприємства є дуже ма-
лою, а якщо Z > 1 — великою.

Більш обґрунтованою та поширеною є п’ятифакторна модель 
Альтмана, яка має такий вигляд:

Z = 1,2k1 + 1,4k2 + 3,3k3 + 0,6k4 + 1,0k5,

де k1 — характеризує структуру капіталу і визначається відношен-
ням робочого капіталу (різниця між оборотними активами та ко-
роткостроковими зобов’язаннями) до загальної вартості активів 
підприємства; k2 — характеризує рівень рентабельності активів або 
всього використаного капіталу і розраховується як відношення об-
сягу реінвестованого прибутку (суми резерву, фондів соціального 
призначення та цільового фінансування, нерозподіленого прибутку) 
до загальної вартості активів підприємства; k3 — показує ступінь до-
статності доходів підприємства для відшкодування поточних витрат 
і формування прибутку та визначається як відношення чистого дохо-
ду до середньої суми використовуваних активів або всього капіталу; 
k4 — визначається як відношення суми власного капіталу, оціненого 
за ринковою вартістю, до суми позикового капіталу (суми коротко- 
і довгострокових пасивів); k5 — характеризує оборотність активів чи 
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капіталу і визначається як відношення чистої виручки від реалізації 
продукції до середньої вартості активів підприємства.

Якщо Z < 2,7, то ймовірність банкрутства є високою, якщо Z > 2,71, 
то ймовірність банкрутства є низькою.

Серед основних негативних впливів на економічну безпеку під-
приємства виокремлюють також недостатню кваліфікацію працівни-
ків, їхню нездатність або небажання приносити користь своїй фірмі. 
Інтелектуальна складова характеризує інтелектуальний потенціал 
працівників підприємства. Негативно впливають на цю складову 
відплив провідних висококваліфікованих працівників, зниження пи-
томої ваги інженерно-технічних і наукових працівників у загальній 
кількості працюючих, зниження освітнього рівня працівників. Тому 
захист інтелектуальної та кадрової складової також є важливим на-
прямом гарантування економічної безпеки і охоплює роботу з пер-
соналом фірми з метою підвищення ефективності діяльності всіх ка-
тегорій персоналу, а також збереження і розвитку інтелектуального 
потенціалу фірми.

Технікотехнологічна складова визначає технологічний потен-
ціал і ступінь його захищеності. До основних негативних впливів на-
лежать дії, які спрямовані на порушення технологічної дисципліни, 
значне фізичне зношення техніки та моральне старіння технологій, 
які використовуються у виробництві. Процес охорони техніко-техно-
логічної складової здійснюються у кілька етапів, серед яких зазначи-
мо такі:

• аналіз ринку технологій стосовно виробництва продукції, ана-
логічної профілю певного підприємства;

• пошук внутрішніх резервів поліпшення використовуваних тех-
нологій;

• аналіз товарних ринків за профілем вироблюваної продукції, 
оцінка перспектив розвитку цих ринків і прогнозування мож-
ливого переходу на випуск конкурентоспроможної продукції;

• розробка технологічної стратегії розвитку підприємства;
• оперативна реалізація намічених планів;
• аналіз результатів практичної реалізації заходів з охорони тех-

ніко-технологічної складової економічної безпеки підприємс-
тва.

Потенційно завжди існують внутрішні та зовнішні загрози для 
політикоправової складової економічної безпеки підприємства. 
Основні причини виникнення внутрішніх негативних впливів: низь-
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ка кваліфікація працівників юридичного відділу підприємства, не-
здатність або небажання підприємства активно впливати на зовнішнє 
політико-правове середовище своєї діяльності (слабке опрацювання 
договірних відносин з іншими суб’єктами господарювання, невмін-
ня захищати інтереси підприємства в конфліктних ситуаціях тощо). 
Причини виникнення зовнішніх негативних впливів мають політич-
ний або законодавчо-правовий характер. До них можна віднести: 
економічну і політичну блокаду, ембарго, фінансові і політичні кризи 
світового масштабу, воєнні конфлікти, зміну положень чинного за-
конодавства з питань власності, господарського й трудового права, 
оподаткування тощо. Для запобігання цим загрозам розробляється 
та реалізується така схема дій:

• аналіз загроз негативних впливів;
• планування комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

поточного рівня безпеки;
• ресурсне планування;
• оперативна реалізація запланованого комплексу заходів щодо 

організації належного рівня безпеки.
На підприємство постійно надходять потоки інформації, що різ-

няться за джерелами їх виникнення. Розрізняють відкриту офіційну 
інформацію; вірогідну нетаємну інформацію, отриману через нефор-
мальні канали, і конфіденційну інформацію, одержану способом не-
санкціонованого доступу до неї. Захист інформаційного середовища 
підприємства від несанкціонованого доступу становить зміст інфор
маційної складової його економічної безпеки. До неї належать захист 
підприємства від промислового шпіонажу з боку конкурентів або 
інших юридичних чи фізичних осіб; технічний захист приміщень, 
транспорту, кореспонденції, переговорів, різної документації від не-
санкціонованого доступу, протидія спробам завдати шкоди репутації 
фірми через поширення про неї хибної інформації тощо.

Урядом України розроблено Концепцію національної інформа-
ційної політики, один із розділів якої присвячений саме проблемам 
інформаційної безпеки. Засадами державної політики щодо забезпе-
чення інформаційної безпеки є:

• дотримання конституційних прав і свобод людини й громадя-
нина у сфері отримання інформації і користування нею, забез-
печення духовного відродження України, збереження і зміц-
нення моральних цінностей суспільства, традицій патріотизму 
й гуманізму, культурного і наукового потенціалу;
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• забезпечення доступу громадян до відкритих інформаційних 
ресурсів;

• розвиток сучасних інформаційних технологій, вітчизняної ін-
дустрії інформації, в тому числі індустрії засобів інформати-
зації, телекомунікації і зв’язку, забезпечення потреб внутріш-
нього ринку в інформаційній продукції і вихід цієї продукції на 
світовий ринок, а також забезпечення накопичення, зберігання 
та ефективного використання вітчизняних ресурсів;

• захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого досту-
пу, гарантування безпеки інформаційних і телекомунікаційних 
систем, як наявних, так і тих, що створюються на території Ук-
раїни.

До джерел загроз інформаційній безпеці держави, в тому числі й 
вітчизняним підприємствам, можна віднести:

• недружню політику іноземних держав у сфері глобального ін-
формаційного моніторингу;

• цілеспрямовану підривну діяльність іноземних спецслужб, 
політичних та економічних структур;

• злочинну діяльність міжнародних угруповань, формувань та 
окремих осіб; 

• неправомірну чи протиправну діяльність посадових осіб дер-
жавних органів, структур, формувань, спрямовану проти інте-
ресів України;

• некерований характер процесу створення інформаційної інф-
раструктури України;

• недосконалість технічних і програмних засобів та недостатню 
кваліфікацію персоналу інформаційних служб і систем;

• недосконалість, неповноту і неузгодженість із відповідними 
міжнародними правовими актами чинного законодавства Ук-
раїни в інформаційній сфері;

• недостатній розвиток лексикографічної бази української мови 
і національного лінгвістичного забезпечення інформаційних 
систем;

• низькі темпи науково-технічного і культурного розвитку сус-
пільства внаслідок економічної кризи або неадекватної внут-
рішньої політики держави в інформаційній сфері;

• низьку правову, організаційну та програмно-технічну забезпе-
ченість у сфері інформаційної безпеки.



332

Засоби, що становлять загрозу інформаційній безпеці, поділяють-
ся на інформаційні, програмно-математичні, фізичні, радіоелектрон-
ні, організаційно-правові.

До інформаційних засобів належать:
• порушення адреси і своєчасності інформаційного обміну, про-

тизаконне збирання і використання інформації;
• несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів;
• маніпулювання інформацією (дезінформація, приховування та 

викривлення інформації);
• незаконне копіювання інформації в інформаційних системах;
• використання засобів масової інформації з позицій, які супере-

чать інтересам громадян, організацій чи держави;
• викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків і баз даних;
• порушення технології обробки інформації.
До програмно-математичних засобів належать: запуск програм-

вірусів; встановлення програмних і апаратних ретранслюючих при-
строїв; знищення або модифікація даних в інформаційних системах.

Фізичні засоби, що становлять загрозу інформаційній безпеці, мо-
жуть нищити або руйнувати засоби обробки інформації та зв’язку; 
нищити, руйнувати або викрадати оригінальні носії інформації; ви-
крадати програмні чи апаратні ключі і засоби криптографічного за-
хисту інформації; постачати “інфіковані” компоненти інформаційних 
систем.

До радіоелектронних засобів належать:
• перехоплення інформації в технічних каналах її витоку;
• вбудовування електронних пристроїв перехоплення інформації 

в технічні засоби та приміщення;
• перехоплення, дешифрування та подання хибної інформації в 

мережах передачі даних і мережах зв’язку;
• негативний вплив на парольно-ключові системи;
• радіоелектронне заглушення мереж зв’язку і систем керування.
Інформаційні злочини в економічній сфері на рівні окремих ор-

ганізацій, підприємств, фірм можуть призвести до економічних втрат 
внаслідок знецінення і втрати товарної частини інформаційного ре-
сурсу — промислових та інформаційних технологій.

Екологічну безпеку суспільства охороняють від суб’єктів госпо-
дарювання, що здійснюють виробничо-комерційну діяльність, за до-
помогою розробки і ретельного дотримання національних норм міні-
мального вмісту шкідливих речовин, які потрапляють у навколишнє 
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середовище, а також дотримання екологічних параметрів вироблю-
ваної продукції. Однак підприємства-виробники добровільно цього 
не робитимуть, бо на такі заходи, як будівництво очисних споруд, 
застосування екологічно чистих технологій, потрібні чималі кошти. 
Єдиним чинником, що спонукає підприємства до належної екологі-
зації виробництва, є накладання великих штрафів за порушення чи 
недотримання національного екологічного законодавства.

Нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг коректни-
ми методами, кримінальні мотиви одержання злочинними особами 
доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки негативно вплива-
ють на рівень силової складової економічної безпеки підприємства. 
Тому організації цієї складової також слід приділяти багато уваги. 

Служба безпеки підприємства має бути готовою до подолання 
кризової ситуації, яка може виникнути через зіткнення інтересів біз-
несу та злочинного світу. Для управління безпекою на фірмах ство-
рюють так звані кризові групи, до складу яких входять керівник фір-
ми, юрист, фінансист і керівник служби безпеки. Розрізняють такі 
напрями організації безпеки: правовий, організаційний, технічний. 
Об’єктами захисту є персонал, майно, фінансові та інформаційні ре-
сурси. Функції служби безпеки стосуються охорони, режиму, кадрів, 
документів, інженерно-технічного захисту та інформаційно-аналі-
тичної діяльності. Типові функції служби безпеки фірми такі:

• організація і забезпечення пропускного режиму в приміщен-
нях, визначення порядку несення служби, контроль дотриман-
ня вимог режиму персоналом фірми та відвідувачами;

• участь у розробці основних документів (статуту, правил внут-
рішнього розпорядку, договорів тощо) з метою відображення в 
них вимог організації безпеки й захисту комерційної таємниці;

• розробка та здійснення заходів із забезпечення роботи з доку-
ментами, що містять відомості, які є комерційною таємницею, 
контроль виконання вимог матеріалів інструктивного характе-
ру;

• виявлення і перекриття можливих каналів витоку конфіден-
ційної інформації, облік та аналіз порушень режиму безпеки 
працівниками, клієнтами та конкурентами;

• організація та здійснення службових розслідувань за фактами 
розголошення або втрати конфіденційних документів, інших 
порушень безпеки фірми;

• розробка, оновлення і поповнення переліку відомостей, що 
становлять комерційну таємницю, та інших нормативних ак-
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тів, які регламентують порядок організації безпеки й захисту 
інформації;

• забезпечення суворого виконання вимог нормативних доку-
ментів з питань захисту комерційної таємниці;

• організація та регулярне проведення навчання працівників 
фірми і служби безпеки за всіма напрямами захисту комерцій-
ної таємниці;

• ведення обліку сейфів і металевих шаф, в яких дозволене пос-
тійне чи тимчасове зберігання конфіденційних документів, а 
також облік та охорона спеціальних приміщень і технічних за-
собів у них;

• підтримання контактів із правоохоронними органами та служ-
бами безпеки сусідніх фірм в інтересах вивчення криміноген-
ної обстановки в районі розташування фірми.

Основні види діяльності служб підприємства з метою організації 
силової складової його безпеки наведено у табл. 15.

Таблиця 15

Вид діяльності Напрям діяльності Підрозділ підприємства

Забезпечення фізичної 
і моральної безпеки 
співробітників

Охорона співробітників, 
збирання інформації та 
превентивні дії з метою 
запобігання загрозі їхній 
безпеці

Служба безпеки
Інформаційно-
аналітичний підрозділ 

Гарантування безпеки 
майна та капіталів 
підприємства

Охорона майна 
підприємства
Охорона перевезень
Страхування майна і 
ризиків
Забезпечення безпеки 
інвестування 

Служба безпеки
Фінансова служба

Безпека інформаційного 
середовища підприємства

Захист від промислового 
шпіонажу
Збирання інформації про 
зовнішнє середовище 
бізнесу

Служба безпеки
Інформаційно-
аналітичний підрозділ

Забезпечення 
сприятливого зовнішнього 
середовища бізнесу

Превентивні дії для 
запобігання загрозам
Робота з громадськістю та 
пресою
Політика лобіювання

Вище керівництво 
підприємства
Служба зв’язків із 
громадськістю
Служба безпеки 
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Вимоги щодо захищеності підприємства зумовлюють необхідність 
формування цілісного механізму економічної безпеки підприємства, 
який розглядається як сукупність управлінських, економічних, органі-
заційних, правових засобів гармонізації інтересів підприємства з інте-
ресами суб’єктів зовнішнього середовища, наслідком чого є отримання 
прибутку, який гарантує достатній рівень економічної безпеки.

Формування механізму економічної безпеки та його подальше 
функціонування передбачає довгострокову спрямованість діяльності 
підприємства і пов’язане з:

• усіма видами діяльності підприємства;
• умовами внутрішнього та зовнішнього середовища;
• поглядами та прагненнями тих, кому належить підприємство, 

або тих, хто ним керує.
Отже, системний підхід до формування механізму гарантування 

економічної безпеки підприємства передбачає необхідність урахуван-
ня всіх реальних умов його діяльності. В структурі цього механізму 
найвпливовішими елементами є суб’єкти зовнішнього середовища, 
які взаємодіють з підприємством. Їх вагомість зумовлена, з одно-
го боку, необхідністю забезпечення підприємства різними видами 
ресурсів: матеріальних, трудових, інвестиційних, інформаційних, а 
також потребами підприємства в послугах інфраструктури ринку, з 
іншого — наявністю споживачів і конкурентів. 

На рівні підприємства чинниками, що сприяють економічній 
безпеці, є такі: мінімізація витрат, розширення виробництва і його 
диверсифікація, забезпечення ефективного використання ресурсів, 
інноваційна спрямованість розвитку, ефективна інвестиційна під-
тримка, високі фінансово-економічні результати. 

ПиТання	для	СамоконТролю

 1. Що означає економічна безпека підприємства?
 2. Які джерела негативних впливів на економічну безпеку?
 3. Які функціональні цілі стоять перед економічною безпекою?
 4. Перелічіть функціональні складові економічної безпеки.
 5. Яка основна мета техніко-технологічної складової, інтелектуаль-

ної? 
 6. Як організовано фінансову складову економічної безпеки та які 

етапи її охорони?
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 7. Які моделі використовують для прогнозування банкрутства під-
приємств?

 8. Назвіть інформаційні джерела, які використовуються для про-
гнозування фінансового стану підприємств.

 9. Які завдання вирішує інформаційна складова економічної безпе-
ки?

 10. Якими є напрями державної політики щодо забезпечення інфор-
маційної безпеки?

 11. Які джерела становлять загрозу інформаційній безпеці держави, 
вітчизняних підприємств?

 12. Які проблеми розв’язуються у межах екологічної складової еко-
номічної безпеки?

 13. Хто або що є об’єктом захисту в межах силової складової еконо-
мічної безпеки?

 14. Які основні функції служби безпеки підприємства (фірми)?
 15. У чому полягає системний підхід до формування механізму га-

рантування економічної безпеки підприємства?

ТеСТи

1. Основною метою економічної безпеки підприємства є:
а) визначення показників фінансової стійкості;
б) збільшення обсягів випуску продукції;
в) розширення меж ринку збуту продукції;
г) забезпечення стабільного і ефективного функціонування.

2. Зазначте неправильні твердження:
а)  збіг об’єктивних обставин може негативно вплинути на еко-

номічну безпеку підприємства;
б)  рівень економічної безпеки залежить від ефективності робо-

ти керівництва;
в)  збереження та розвиток інтелектуального потенціалу під-

приємства належить до техніко-технологічної складової його 
економічної безпеки;

г)  структура економічної безпеки складається з визначення 
місії, основних цілей і стратегічного плану дій для запобіган-
ня негативним проявам.



3. Зазначте, в межах якої складової економічної безпеки здійс-
нюється аналіз ринку технологій виробництва продукції:

а) техніко-технологічної;
б) інформаційної;
в) інтелектуальної;
г) фінансової.

4. Зазначте, в межах якої складової економічної безпеки здійс-
нюється страхування майна та ризиків:

а) техніко-технологічної;
б) силової;
в) екологічної;
г) фінансової.

5. Силова складова економічної безпеки забезпечує функції:
а) захисту від промислового шпіонажу;
б)  виявлення і перекриття каналів витоку конфіденційної ін-

формації;
в)  мінімізації руйнівного впливу результатів виробничої діяль-

ності на стан навколишнього середовища;
г)  захисту власних інтересів у конфліктних ситуаціях при вико-

нанні договорів.
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СлоВник	оСноВних	ТермініВ

Авторське право — розділ цивільного права, який регулює відноси-
ни, пов’язані зі створенням і використанням творів науки, лі-
тератури, мистецтва, що висловлюються в усній або письмовій 
формі, яка допускає їх відтворення. Авторські права належать 
до об’єктів інтелектуальної власності та регулюються націо-
нальним правом і міжнародними конвенціями з охорони ав-
торських прав.

Акордна оплата праці — вид оплати праці, що передбачає встанов-
лення розцінки не на технологічні операції чи виготовлення 
окремих виробів, а на весь обсяг виконуваних робіт із визна-
ченням кінцевого терміну їх виконання. Оплата здійснюється 
після завершення усіх передбачених робіт. 

Акцизний збір — вид непрямого податку, який встановлюється у ви-
гляді надбавки до ціни на високорентабельні та монопольні то-
вари. Оплачується покупцями та сплачується продавцями до 
державного бюджету.

Акціонерне товариство — вид товариства, статутний фонд якого поді-
лений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. 
Визнається юридичною особою і відповідає за зобов’язаннями 
в межах майна, яке йому належить. Відповідальність кожного 
акціонера обмежується вартістю його акцій.

Акція — цінний папір, який засвідчує право участі його власника у 
капіталі акціонерного товариства і дає право на одержання час-
тини щорічного прибутку у вигляді дивідендів. У разі ліквідації 
акціонерного товариства дає право на частку його майна.

Амортизація — процес перенесення втраченої внаслідок виробничої 
експлуатації частини вартості основного фонду на собівартість 
вироблюваної продукції з метою її подальшого повного відшко-
дування.

Асортимент продукції — склад і співвідношення окремих видів ви-
робів серед продукції підприємства, галузі виробництва. 
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Асоціація — найпростіша форма договірного об’єднання підприємств 
з метою постійної координації підприємницької діяльності. Як 
правило, є юридичною особою та не має права втручатися у ви-
робничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

Аукціон — публічний торг з визначенням стартової ціни і лота (не-
подільної частини товару, що виставляється для продажу). Оста-
точна ціна встановлюється в результаті торгів. У формі аукціону 
продається антикваріат, нерухомість, здійснюється примусовий 
продаж майна неплатоспроможних боржників тощо.

Баланс — система взаємопов’язаних показників, яка характеризує 
певний економічний процес шляхом встановлення рівноваги 
(або зіставлення) між його окремими сторонами. На підприємс-
тві, наприклад, складають баланс між доходами і витратами.

Балансу актив — одна з двох частин фінансового документа “Баланс”, 
у якій зазначаються напрями вкладення фінансових ресурсів 
підприємства.

Балансу пасив — одна з двох частин фінансового документа “Баланс”, 
у якій зазначаються грошові джерела формування або нагро-
мадження капіталу.

Банківський кредит — основна форма кредиту, який у грошовій формі 
надається комерційними банками господарюючим суб’єктам у 
тимчасове користування на умовах його цільового використан-
ня і повернення з виплатою встановлених відсотків. 

Банкрутство — встановлена в судовому порядку фінансова неспро-
можність господарюючого суб’єкта розрахуватися за своїми по-
точними зобов’язаннями. 

Безтарифна система оплати праці — система оплати праці, за якою 
нарахування заробітної плати не спирається на тарифну сітку, а 
визначається як частка у фонді оплати праці всього колективу 
і залежить від рівня кваліфікації, коефіцієнта трудової участі, 
фактично відпрацьованого часу тощо. 
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Бізнес-план — письмовий документ, який відображає сутність і ви-
годи будь-якого підприємницького проекту. Має на меті залу-
чення потенційних інвесторів до фінансової або іншої участі у 
цьому проекті.

Валова продукція — економічний показник, що характеризує витрати 
на випуск усієї продукції підприємства за певний період часу 
незалежно від ступеня її готовності.

Валовий дохід — загальна сума грошових (іноді матеріальних або не-
матеріальних) надходжень від усіх видів діяльності підприємс-
тва протягом певного періоду.

Валовий прибуток — різниця між чистим доходом від реалізації про-
дукції та виробничою собівартістю реалізованої продукції.

Валові витрати — сума будь-яких грошових (іноді матеріальних або 
нематеріальних) витрат підприємства, які здійснюються ним у 
господарській діяльності. 

Вартість основних фондів відновлена — вартість повного відтворен-
ня основних фондів у сучасних умовах виробництва та цінах, 
що склалися.

Вартість основних фондів залишкова — реально існуюча вартість ос-
новних фондів на певний момент їх експлуатації.

Вартість основних фондів ліквідаційна — вартість основних фондів 
на момент їх ліквідації, тобто сума коштів, яку підприємство 
сподівається отримати після закінчення терміну корисного 
використання основного фонду за вирахуванням витрат на 
його ліквідацію або іншу реалізацію.

Вартість основних фондів початкова — вартість основних фондів на 
момент їх придбання і взяття на баланс.

Велике підприємство — підприємство, на якому середньооблікова 
чисельність за звітний рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валово-
го доходу за цей період становить понад 5 млн євро за середньо-
річним курсом НБУ щодо гривні.
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Винахід — об’єкт промислової власності, якому надається правова 
охорона через володіння патентом. Винахід повинен бути тех-
нічним рішенням, що має ознаки новизни і корисності у про-
мисловому використанні.

Виробіток — показник, що визначає рівень продуктивності праці. 
Обчислюється як відношення кількості виробленої продукції 
(послуг) до витрат праці.

Виробнича потужність — максимально можливий обсяг випуску 
продукції підприємством за певний період часу у разі повного 
завантаження обладнання і виробничих площ.

Виробничі запаси — предмети праці, які призначені для вико-
ристання у виробничому процесі та зберігаються на складах 
підприємства у вигляді запасів.

Виручка — грошові (готівкові або безготівкові) надходження від ре-
алізації продукції. 

Витрати майбутніх періодів — витрати, які здійснюються у поточному 
періоді часу, але на собівартість вироблюваної продукції будуть 
віднесені у пізніших (майбутніх) періодах.

Відрядна форма оплати праці — оплата праці, яка визначається через 
кількість виробленої продукції та встановлену розцінку на ви-
готовлення одного виробу. 

Внутрішня норма дохідності інвестицій — дисконтна ставка, за якої 
суми початкових інвестицій і теперішньої вартості грошових 
потоків дорівнюють одна одній.

Галузь промисловості — однорідна сукупність підприємств, які вико-
нують однакові функції в системі суспільного поділу праці (ви-
робництво однорідної або спорідненої продукції, специфічні 
технологічні процеси і організація праці, однорідність спожи-
ваної підприємствами сировини, особливий склад спеціально 
підготовлених кадрів тощо).
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Господарський договір — цивільно-правова угода, яка укладається 
між суб’єктами господарювання.

Господарський спосіб ведення капітальних робіт — виконання капі-
тальних робіт силами власних підрозділів підприємства.

Готова продукція — сукупність виготовлених на підприємстві ви-
робів, які призначені для реалізації.

Грошовий потік — сума чистого доходу підприємства та амортизацій-
них відрахувань. Використовується при визначенні доцільнос-
ті інвестиційного проекту.

Гудвіл — капітал підприємства, здатний приносити користь завдяки 
підвищенню його конкурентоспроможності через використан-
ня іміджу, досвіду, ділових зв’язків, престижу товарних знаків, 
сталої клієнтури, прихильності споживачів. Показує переви-
щення вартості придбання над часткою покупця у справедливій 
вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на 
дату придбання.

Державне підприємство — підприємство, яке базується на загаль-
нодержавній власності. До державних належать також казенні 
підприємства (які не підлягають приватизації). Державне під-
приємство як майновий комплекс є об’єктом права державної 
власності. Підприємству як суб’єкту права це майно належить 
на правах повного господарського відання.

Диверсифікація виробництва — розповсюдження господарювання 
на нові сфери діяльності, що не мають безпосереднього ви-
робничого зв’язку з основною діяльністю підприємства. Має 
на меті підтримання фінансового стану підприємства через 
мінімізацію комерційних ризиків. 

Дилери — окремі особи або фірми, які здійснюють купівлю-продаж 
цінних паперів, валют, різноманітних товарів. Діють від свого 
імені та на свій кошт. 

Дисконтування — метод приведення майбутньої вартості грошових 
потоків до їх теперішньої вартості.
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Дистриб’ютори — фірми, які здійснюють функції торговельного по-
середника в організації просування товару від виробника до 
споживача. 

Допоміжне виробництво — підрозділи підприємства, які виготовля-
ють виробничі напівфабрикати, що їх споживає основне вироб-
ництво.

Дохід — виручка від реалізації продукції, робіт, послуг без вираху-
вання непрямих податків, наданих знижок, повернення прода-
них товарів тощо.

Економіка підприємства — наука про ефективність виробничої діяль-
ності, шляхи та методи досягнення підприємством найкращих 
результатів за умови здійснення найменших витрат.

Економічна ефективність — відносний показник, який характеризує 
результативність інноваційних або інших заходів. Визначаєть-
ся як відношення результату (економічного ефекту) до витрат 
на його досягнення.

Економічний ефект — виражений у грошах результат будь-якого ін-
новаційного заходу. Характеризується ресурсним, технічним 
або соціальним аспектом.

Елементні витрати — витрати, які є однорідними за своїм економіч-
ним змістом.

Заробітна плата — винагорода, обчислена, як правило, у грошах, що її 
за трудовим договором власник підприємства або уповноваже-
ний ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов вико-
нуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, ре-
зультатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Заробітна плата додаткова — винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідництво і за особливі умови 
праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компен-
саційні виплати, що передбачені чинним законодавством; пре-
мії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
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Заробітна плата номінальна — нарахована і одержана працівником 
сума грошей, яка відповідає витраченій ним праці за певний 
період часу.

Заробітна плата основна — винагорода за виконану роботу відповід-
но до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслу-
говування, посадових обов’язків). Встановлюється у вигляді 
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників 
та посадових окладів для службовців у розмірах, що не переви-
щують встановлених чинним законодавством.

Заробітна плата реальна — характеризує кількість товарів і послуг, 
які працівник зможе придбати за зароблену суму грошей. По 
суті, характеризує купівельну спроможність номінальної за-
робітної плати.

Звичайна діяльність підприємства — господарська діяльність під-
приємства, що складається з реалізаційних, фінансових або ін-
вестиційних операцій.

Змінні витрати — витрати, загальна величина яких змінюється зі змі-
ною обсягу виробництва продукції на підприємстві.

Зношення активної частини основних фондів моральне — знецінен-
ня діючих основних фондів до настання їх реального фізичного 
зношення. Найчастіше настає під впливом науково-технічного 
прогресу внаслідок появи нового покоління технічних засобів 
або здешевлення виробництва у сучасних умовах.

Зношення активної частини основних фондів  фізичне — знецінен-
ня діючих основних фондів  під впливом експлуатаційних на-
вантажень і навколишнього середовища: деформуються вузли 
й деталі устаткування, піддається корозії метал тощо. Супро-
воджується поступовою втратою початкових технічних харак-
теристик.

Інвестиції — усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що їх 
вкладають в об’єкти підприємницької діяльності з метою отри-
мання прибутку або досягнення соціального ефекту. 
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Інвестиції непрямі — вкладення капіталу, що передбачають участь у 
процесі вибору об’єкта інвестування посередника, інвестицій-
ного фонду або фінансового посередника. Частіше за все, це ін-
вестиції у цінні папери.

Інвестиції прямі — вкладення капіталу, що передбачають безпосеред-
ню участь особи-інвестора у виборі об’єкта вкладення капіталу. 
Частіше за все, це капітальні вкладення, вкладення у статутні 
фонди інших підприємств, у деякі види цінних паперів.

Інвестиції реальні — інвестування капіталу в різні сфери діяльності 
та галузі економіки з метою відтворення або поліпшення ма-
теріальних і нематеріальних активів підприємства. Інша назва: 
виробничі інвестиції або капітальні вкладення.

Інвестиції фінансові — інвестування капіталу для придбання цінних 
паперів, що випускаються підприємствами або державними і 
місцевими органами влади, з метою отримання прибутку у ви-
гляді дивідендів або відсотків.

Індикативні плани — система рекомендаційних планових заходів, 
спрямованих на досягнення цілей соціально-економічної полі-
тики держави.

Інноваційна діяльність — широкий комплекс взаємопов’язаних нау-
ково-дослідних і проектно-конструкторських робіт (НДіПКР) 
зі створення нової чи вдосконалення існуючих продукції та 
технологій, впровадження інших змін, що забезпечують конку-
рентоспроможність і ринковий успіх підприємства.

Інноваційна культура — складова інноваційного потенціалу, що ха-
рактеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-
психологічної підготовки особистості та суспільства загалом 
до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку еконо-
міки країни на інноваційних засадах.

Інноваційний потенціал — сукупність науково-технологічних, фінан-
сово-економічних, виробничих, соціальних і культурно-освіт-
ніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), 
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необхідних для забезпечення інноваційного розвитку еконо-
міки.

Калькуляція собівартості продукції — документ, який відображає су-
купність витрат на виробництво і реалізацію одиниці продукції. 
Незалежно від конкретних особливостей виробництва процес 
калькулювання починається з визначення об’єкта калькулю-
вання та калькуляційних одиниць, визначення складу каль-
куляційних статей витрат і вибору методики їх обчислення.

Капіталовкладення — реальні інвестиції у формі технічного переоз-
броєння, реконструкції та розширення виробничих площ і при-
міщень, нового капітального будівництва.

Капітал статутний — початкова сума капіталу підприємства, яка виз-
начається його статутом і формується за рахунок внесків за-
сновників.

Капітальне будівництво — процес створення нових будівельних 
об’єктів виробничого призначення або підтримання в робочо-
му стані існуючих.

Кваліфікація — показник, що характеризує ступінь і рівень підго-
товки працівника, його здатність до виконання роботи певного 
рівня складності.

Керівник — категорія персоналу, яку складають працівники, що посі-
дають керівні посади на підприємстві та у його структурних 
підрозділах.

Коефіцієнт автономії — показник, який характеризує фінансову 
стійкість підприємства, його незалежність від позикових коштів. 
Визначається як відношення суми власного капіталу до загальної 
величини капіталу (власного + залученого + позиченого), який 
використовує підприємство.

Коефіцієнт використання виробничої потужності — показник, який 
характеризує ступінь використання виробничої потужності. 
Обчислюється для окремого виробничого агрегату або групи 
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устаткування. Визначається як відношення фактично виробле-
ної продукції до виробничої потужності зазначеного об’єкта.

Колективний договір — угода між трудовим колективом та адмініст-
рацією або власником підприємства, яка регулює їх виробничі, 
трудові та економічні відносини.

Комбінування виробництва — форма раціональної організації вироб-
ництва, за якої в одному підприємстві поєднуються різногалу-
зеві виробництва, пов’язані між собою технічно, економічно та 
організаційно.

Конверсія виробництва — форма раціональної організації виробниц-
тва, яка характеризує істотне перепрофілювання частини або 
всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво 
іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового сере-
довища або глобальних чинників розвитку економіки.

Конкурентоспроможність продукції — сукупність споживчих влас-
тивостей виробу, яка характеризує його відмінності від виробу-
конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним 
потребам з урахуванням витрат на їх задоволення, а також ці-
нового показника та прибутковості.

Консорціум — тимчасова угода між кількома банками або промисло-
вими підприємствами з метою здійснення єдиного капітало-
місткого інноваційно-інвестиційного проекту.

Контрольний пакет акцій — частка акцій, яка зосереджена в руках 
одного власника і дає йому можливість управляти  діяльністю 
акціонерного товариства. Кількісно контрольний пакет акцій 
має становити 50 % + 1 акція.

Концентрація виробництва — форма раціональної організації вироб-
ництва, яка відображає зосередження виробничих потужнос-
тей, робочої сили, фінансових та інформаційних ресурсів на ве-
ликих підприємствах, тобто процес укрупнення виробництва 
через збільшення обсягів випуску продукції.



348

Концерн — найпоширеніша сучасна форма об’єднання підприємств 
промисловості, транспорту, торгівлі, банків, випробувальних 
полігонів на базі комбінування та диверсифікації виробниц-
тва. Для концернів є характерним децентралізована система 
управління підприємствами, які до нього входять, щодо їх ви-
робничої діяльності (поставок сировини, матеріалів, випуску і 
реалізації продукції тощо). Централізованими у концерні є, як 
правило, капіталовкладення, фінанси, НДДКР. 

Корпорація — об’єднання на основі акціонерної форми власності, що 
передбачає концентрацію функцій управління підприємства-
ми в руках професійних менеджерів, тобто об’єднання на ос-
нові інтеграції науково-технічних, виробничих і комерційних 
інтересів корпоративних власників з делегуванням окремих 
повноважень централізованому органу управління.

Кошторис витрат на виробництво — документ, який відображає су-
купність усіх витрат підприємства, пов’язаних з його основною 
діяльністю за певний період часу, незалежно від того, відно-
сяться вони на собівартість у цьому періоді чи ні.

Кругообіг оборотного капіталу — безперервний рух капіталу, який 
проходить три стадії перетворень: заготівельну (грошовий ка-
пітал → продуктивний капітал), виробничу (продуктивний ка-
пітал → товарний капітал) і реалізаційну (товарний капітал → 
грошовий капітал). 

Лізинг — довгострокова оренда обладнання, транспортних засобів, 
інших виробничих машин, будівель і споруд виробничого при-
значення, яка здійснюється на підставі договору оренди. Вар-
тість лізингу визначається як сума амортизаційних відрахувань 
і відсотків за кредит.

Ліквідність активів — здатність активів підприємства до перетворен-
ня у грошову форму. Швидкість цього перетворення зумовлює 
платоспроможність підприємства.

Ліцензія — документ дозвільного характеру, який за обумовлену 
винагороду надає право займатися певним видом суспільно 
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корисної діяльності, що відповідно до законодавства підлягає 
обмеженню.

Мале підприємство — підприємство, на якому середньооблікова чи-
сельність за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового 
доходу за цей період становить не більш як 500 тис. євро за се-
редньорічним курсом НБУ щодо гривні.

Маркетинг — організація діяльності підприємства у сфері товарного 
відтворення, яка пов’язана з вивченням ринків збуту, потреби 
покупців у товарах і послугах, виробничо-збутових можливос-
тей підприємств-конкурентів.

Матеріальне виробництво — це процес, що складається з людей 
(професійно підготовленого персоналу), засобів праці (ма-
шин, механізмів, інструментів, споруд), предметів праці (си-
ровини, матеріалів), енергії (електричної, теплової, механіч-
ної), інформації (науково-технічної, комерційної, правової, 
виробничої, соціальної), місць виробництва (будівель, шахт, 
кар’єрів, доріг, земельних ділянок). Професійно керована 
сукупність цих компонентів формує певний виробничий 
процес.

Менеджмент — наука про управління підприємством, яка включає 
вивчення стратегій, принципів, методів, функцій і форм управ-
ління з метою підвищення ефективності його роботи.

Методи управління — способи впливу на конкретного працівника 
або трудовий колектив загалом. Виокремлюють економічний, 
соціально-психологічний та адміністративно-правовий методи 
управління.

Мито — непрямий податок, який стягується за товари та інші пред-
мети, що перетинають митний кордон України (ввезення, ви-
везення, транзит через територію країни товарів, предметів 
будь-яким способом, враховуючи використання трубопровід-
ного транспорту, мереж електропередач тощо), і включається 
до ціни товару.
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Моніторинг інноваційної діяльності — систематичне збирання, об-
робка та аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів, 
практичні наслідки заходів держави щодо стимулювання і ре-
гулювання інноваційної діяльності в країні, результати реалі-
зації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Моральне зношення основних фондів — знецінення основних фон-
дів до настання відповідного фізичного зношення, спричинене 
здешевленням відтворення основних фондів або появою сучас-
ніших засобів праці.

Навмисне банкрутство — стійка неплатоспроможність суб’єкта під-
приємництва, спричинена цілеспрямованими діями власника 
майна або посадової особи суб’єкта підприємництва, якщо це 
завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, сус-
пільства або інтересам кредиторів.

Накладні витрати — витрати, пов’язані з обслуговуванням виробниц-
тва, утриманням апарату управління підприємством.

Незавершене виробництво — продукція підприємства, яка перебу-
ває на різних стадіях обробки (в процесі виробництва, очікує 
обробки, транспортується, зберігається на складах у вигляді 
виробничих напівфабрикатів).

Нематеріальні активи — права на використання об’єктів промисло-
вої та інтелектуальної власності, а також інші майнові права. 
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо 
кожного об’єкта за такими групами: права користування при-
родними ресурсами, права користування майном, права на 
знаки для товарів і послуг, права на об’єкти промислової влас-
ності, авторське право та суміжні з ним права, гудвіл, інші не-
матеріальні активи.

Нематеріальні ресурси — складова потенціалу підприємства, здатна 
забезпечувати економічну користь протягом досить тривалого 
періоду, для якої характерні відсутність матеріальної основи 
та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її вико-
ристання.
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Необоротні активи — у вартісному вираженні сукупність основних 
фондів у робочому стані, основних фондів у вигляді незавер-
шених капітальних вкладень, а також нематеріальних активів 
(об’єктів права і довгострокових фінансових інвестицій).

Непромисловий персонал підприємства — персонал підприємства, 
зайнятий у його невиробничій сфері: закладах харчування, охо-
рони здоров’я, культури, житлово-комунальному господарстві 
тощо.

Новини — результати фундаментальних або прикладних досліджень, які 
мають вигляд теорій, винаходів, ноу-хау, раціоналізаторських 
пропозицій тощо.

Нововведення — впровадження новин у практику діяльності підпри-
ємств.

Номенклатура продукції — перелік назв видів продукції, які вироб-
ляються підприємством-виробником або реалізуються торго-
вельним підприємством.

Норма амортизації — відсоток вартості зношеної частини основних 
фондів, який підлягає відтворенню за певний період часу. 

Норма виробітку — встановлена кількість продукції, яка має бути 
вироблена за одиницю часу.

Норма обслуговування — встановлена кількість одиниць обладнан-
ня, яка має обслуговуватися одним робітником протягом робо-
чої зміни.

Норма часу — встановлена кількість часу, який має бути витрачений 
на виготовлення одиниці продукції.

Норма чисельності — встановлена кількість працюючих, яка необ-
хідна для виконання певного обсягу роботи.

Нормування праці — вид економічної діяльності підприємства, через 
який встановлюються витрати праці, визначаються її результа-
ти, виконується розстановка працівників по робочих місцях.
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Ноу-хау — сукупність знань або досвіду технічного, управлінського, 
комерційного, фінансового або іншого характеру, які можуть 
бути практично використані в наукових дослідженнях, у ви-
робництві та реалізації конкурентоспроможної продукції, за-
безпечуючи певні переваги їх власникові. 

Обігові кошти — кошти підприємства (власні та позичені), які вико-
ристовуються для фінансування його господарської діяльності. 
Прискорення оборотності обігових коштів є важливим чинни-
ком підвищення ефективності виробництва.

Облігація — цінний папір, який засвідчує внесення її власником 
певної грошової суми і підтверджує зобов’язання емітента по-
вернути власникові облігації в обумовлений строк номінальну 
вартість з виплатою фіксованого відсотка. 

Операційна діяльність — діяльність підприємства, пов’язана з вироб-
ництвом і збутом основної (профільної) продукції.

Організаційна структура управління — форма системи управління, 
яка визначає підпорядкованість і взаємодію її окремих елемен-
тів. На практиці виокремлюють лінійну, лінійно-функціональ-
ну, функціональну, дивізіонну, матричну та інші організаційні 
структури.

Основні фонди — засоби праці виробничого та невиробничого при-
значення, які використовуються підприємством протягом 
тривалого часу. При цьому зберігається їх натуральна форма, 
а вартість переноситься частинами (в міру спрацювання) на 
собівартість вироблюваної продукції шляхом амортизаційних 
відрахувань з метою її повного відтворення. 

Патент на здійснення підприємницької діяльності — державне сві-
доцтво, що засвідчує право суб’єкта підприємницької діяль-
ності на здійснення певних її видів.

Патент як різновид нематеріальних активів — охоронний документ, 
виданий державним органом, який підтверджує право влас-
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ника на володіння та використання певного нематеріального 
об’єкта промислової власності. 

Пашуальна виплата — винагорода за право користування об’єктом 
ліцензійної угоди, яка сплачується одноразово і є фактичною 
вартістю ліцензії.

Персонал підприємства — сукупність постійних працівників, що 
отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід 
практичної роботи.

Підприємництво — ініціативна самостійна діяльність окремих фі-
зичних або юридичних осіб, яка спрямована на отримання 
прибутку і здійснюється на власний ризик з майновою відпові-
дальністю. Основні складові: творча, ресурсна, організаційно-
супровідна діяльність.

Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який 
має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-до-
слідну і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

Плата за воду — один з платежів за спеціальне використання водних 
ресурсів — забір води для технологічних потреб виробництва, 
скидання у водні об’єкти відпрацьованих вод.

Плата за землю — прямий податок за володіння землею та її вико-
ристання, що стягується у вигляді земельного податку або 
орендної плати, яка відповідає грошовій оцінці земель, визна-
ченій Державним комітетом України з земельних ресурсів.

Платоспроможність підприємства — здатність підприємства розра-
хуватися за поточними зобов’язаннями, термін покриття яких 
настав.

Погодинна форма оплати праці — форма оплати праці, яка передба-
чає оплату праці залежно від відпрацьованого часу з урахуван-
ням рівня кваліфікації.
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Податок на додану вартість — непрямий податок, який включається 
у ціну товару, являє собою частину приросту вартості, що утво-
рюється на всіх стадіях виробництва, надання послуг або після 
митного оформлення, і вноситься до державного бюджету.

Податок непрямий — обов’язкові платежі до державного бюджету, 
які встановлюються у вигляді надбавки до ціни товарів чи пос-
луг і визначаються загальним розміром споживання (ПДВ, ак-
цизний збір, мито і митні збори).

Податок прямий — обов’язкові платежі до державного бюджету, які 
сплачують особи, що мають прибуток (доходи) або є власни-
ками майна.

Постійні витрати — витрати, загальна величина яких не змінюється зі 
зміною обсягу виробництва продукції на підприємстві.

Приховане банкрутство — приховування факту стійкої фінансової 
неспроможності через подання неправдивої інформації, мета 
якого — завдати кредиторам матеріальних збитків.

Продуктивність праці — показник економічної ефективності витрат 
трудової діяльності працівників підприємства, який визна-
чається як відношення кількості виробленої продукції (пос-
луг) до витрат праці.

Промислово-виробничий персонал підприємства — сукупність 
працюючих, яка включає зайнятих в основних, допоміжних, 
обслуговуючих і побічних підрозділах, у заводських експери-
ментальних лабораторіях, а також керівництво підприємства, 
охорону.

Професія — вид трудової діяльності, здійснення якої потребує від-
повідного комплексу спеціальних знань і практичних навичок.

Реалізована продукція — продукція, яка відвантажена споживачеві і 
за яку надішли кошти на розрахунковий рахунок підприємства 
або мають надійти у визначений термін.
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Рентабельність продукції — показник економічної ефективності, що 
визначається як відношення результату (ефекту) виробничої 
діяльності до витрат на виробництво продукції.

Реструкту- ризація підприємства — комплекс організаційно-еконо-
мічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реоргані-
зацію підприємства з метою поліпшення його фінансово-еко-
номічних показників через збільшення випуску та реалізації 
продукції, підвищення її конкурентоспроможності та ефектив-
ності виробництва.

Роздрібна ціна — ціна, за якою продукція товаровиробників реалі-
зується населенню торговельними організаціями або заклада-
ми громадського харчування.

Роялті — винагорода за право користування об’єктом ліцензійної уго-
ди, яка сплачується періодично протягом дії ліцензійної угоди. 
Встановлюється у вигляді фінансових ставок у розрахунку на 
одиницю ліцензійної продукції.

Санація підприємства — система організаційно-правових, фінансо-
во-економічних заходів, спрямованих на подолання неплато-
спроможності підприємства, зміцнення та стабілізацію його 
фінансового стану.

Сертифікація продукції — елемент системи управління якістю про-
дукції, який передбачає дослідження відповідності виробленої 
продукції певним нормам, правилам, вимогам.

Собівартість продукції виробнича — сукупність виражених у гро-
шовій формі витрат на підготовку та виробництво певної про-
дукції в межах підприємства.

Собівартість продукції повна — сукупність виражених у грошовій 
формі витрат підприємства на підготовку, виробництво і реалі-
зацію продукції.
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Спеціалізація виробництва — процес зосередження підприємства на 
випуску однорідної продукції. Супроводжується значним зву-
женням номенклатури вироблюваної продукції.

Спеціаліст — категорія персоналу підприємства, для якої характерна 
наявність вищої фахової освіти. Виконувана робота має інже-
нерно-технічне, економічне, юридичне або інше спрямування. 

Стандартизація — комплекс норм, правил, вимог, які встановлені для 
випуску продукції високої якості.

Статут підприємства — зібрання певних правил і обов’язків, яки-
ми регулюються його відносини з іншими господарюючими 
суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарю-
вання.

Тарифна система — основа організації заробітної плати на підпри-
ємствах, яка включає тарифну сітку, тарифні ставки, тарифно-
кваліфікаційні довідники та систему посадових окладів. Ре-
гулює оплату праці залежно від складності виконуваних робіт 
та умов праці.

Товарна продукція — продукція підприємства, вироблена за певний 
період часу і призначена для реалізації.

Товарний знак — оригінальна позначка, призначена для того, щоб 
відрізняти товари (послуги) виробника від аналогічних товарів 
(послуг) конкурентів. 

Точка критична (беззбитковості) виробництва — такий обсяг реа-
лізації продукції, за якого чистої виручки вистачає лише на 
покриття поточних витрат, а прибуток дорівнює нулю.

Трудомісткість виготовлення продукції — економічний показник, 
що характеризує витрати часу на виробництво продукції.

Управління — як процес являє собою вплив на об’єкт з метою до-
сягнення поставлених перед ним цілей; як система — це певна 
організаційна структура (лінійна, функціональна, дивізіонна, 
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гібридна, матрична тощо), що виконує функції (виробнича, 
комерційна, фінансова, облікова, адміністративна та ін.), вико-
ристовує кадри, технічні засоби та складається з інших підсис-
тем, що функціонують у просторі та часі.

Фіктивне банкрутство — завідомо неправдива заява суб’єкта підпри-
ємництва до суду про нездатність виконати зобов’язання перед 
кредиторами і державою. Мета — отримання від кредиторів 
відстрочки платежів або зниження загальної суми боргу.

Фінансова група — об’єднання юридично та економічно самостійних 
підприємств різних галузей народного господарства. Фінансо-
ву групу очолює один або кілька банків, які розпоряджаються 
капіталом підприємств, що входять до неї, та координують усі 
сфери їхньої діяльності.

Фінансовий план — план формування і розподілу фінансових ре-
сурсів підприємства.

Фінансові ресурси підприємства — сукупність власного, позиково-
го та залученого капіталів, які використовує підприємство для 
формування своїх активів та здійснення виробничо-фінансової 
діяльності.

Фондовіддача — економічний показник, який визначається за пев-
ний період часу і показує, яка вартість реалізованої (виробле-
ної) продукції припадає на 1 грн середньої вартості основних 
фондів.

Фондомісткість — економічний показник, який визначається за пев-
ний період часу і показує, яка вартість основних фондів припа-
дає на 1 грн вартості реалізованої (виробленої) продукції.

Фондо озброєність праці — економічний показник, який визна-
чається за певний період часу і показує, яка вартість основних 
фондів припадає на підприємстві в середньому на одного пра-
цюючого.

Франкування цін — формування ціни залежно від способу включен-
ня в неї транспортних витрат.
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Холдинг — акціонерна компанія, яка використовує свій капітал для 
придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою 
встановлення контролю над ними.

Ціна — грошове вираження вартості товару.

Цінова політика підприємства — сукупність дій підприємства, спря-
мованих на успішне товаропросування. Залежить від типу 
ринку купівлі-продажу продукції і складається з таких етапів: 
визначення мети ціноутворення, визначення попиту на товар, 
оцінка витрат виробництва, аналіз цін і товарів конкурентів, 
вибір методу ціноутворення.

Ціноутворення — процес встановлення ціни на конкретний товар.

Чиста виручка (дохід) — грошові надходження від реалізації продук-
ції підприємства за вирахуванням непрямих податків і зборів.

Чиста теперішня вартість грошового потоку — показник, який вико-
ристовується в оцінці економічної доцільності інвестиційного 
проекту. Визначається як різниця між приведеною сумою гро-
шових потоків, очікуваних протягом реалізації проекту, та при-
веденою величиною інвестицій. 

Чистий прибуток — прибуток від звичайної діяльності підприємства 
без урахування податку на прибуток.

Якість продукції — сукупність властивостей продукції, які ви-
значають ступінь її придатності для використання за призна-
ченням. 
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додаТки

Додаток 1

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА1

1. Загальні положення

1.1. Фірмова назва Товариства: ____________________________
1.2. Місцезнаходження Товариства: ________________________
1.3. Товариство є правонаступником державного … підприємства 
1.4. Учасниками Товариства є юридичні та фізичні особи, в тому 

числі й іноземці, котрі стали акціонерами через придбання акцій у 
порядку, передбаченому Положенням щодо застосування способів 
приватизації майна державних підприємств, яке затверджено нака-
зом Фонду державного майна України № … від …

2. Цілі й предмет діяльності Товариства 

2.1. Основною метою Товариства є одержання прибутку на вкла-
дений капітал для задоволення соціально-економічних інтересів 
учасників ВАТ і членів трудового колективу Товариства, які не є ак-
ціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- видобування корисних копалин, буріння свердловин, вико-

нання комплексу робіт з обслуговування гідрорежимної ме-
режі свердловин;

- рекультивація земель, порушених відкритими гірничими 
розробками, для їх передачі сільськогосподарським підприєм-
ствам;

- оптова й роздрібна торгівля нафтопродуктами;
- виробництво і реалізація товарів широкого вжитку;
- ремонт і реконструкція виробничого устаткування, транспор-

тних засобів;
- проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація 

об’єктів промислового, житлового, культурно-побутового та 
соціального призначення, складання кошторисної документа-
ції;

1 Приклад складання.
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- здійснення інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності 
відповідно до укладених договорів і контрактів;

- участь в експортно-імпортних операціях, створення філій, 
спільних підприємств як на території України, так і за її ме-
жами;

- організація екскурсійно-туристичної діяльності, у тому числі 
міжнародної;

- транспортно-експедиційне обслуговування, у тому числі між-
народні перевезення, автотехнічне й сервісне обслуговування;

- випуск і реалізація цінних паперів;
- інша діяльність, яка не забороняється законодавством Украї-

ни.

3. Юридичний статус і права Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєст-
рації.

3.2. Товариство засноване без обмеження терміну діяльності.
3.3 У своїй роботі Товариство керується законами України “Про 

господарські товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу”, Гос-
подарським кодексом України та іншими законодавчими актами Ук-
раїни, даним Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та 
органів управління Товариством.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валют-
ний та інші рахунки у банківських установах, товарний знак, що за-
тверджується правлінням Товариства і реєструється у Торгово-про-
мисловій палаті України, круглу печатку із своєю назвою та фірмовий 
бланк.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безплатно, обмі-
нювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби 
виробництва та інші матеріальні цінності.

3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 
усім належним йому майном.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, як і держа-
ва не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство не від-
повідає за зобов’язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за 
зобов’язаннями Товариства в межах належних їм акцій.

3.7. Майно і активи Товариства, його підприємств і організацій, а та-
кож надане йому в користування майно, що розміщується на території 
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України, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилучен-
ню, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.

3.8. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську 
та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу 
Товариства. Основу планів становлять договори, укладені зі спожи-
вачами і постачальниками, а також рішення Загальних зборів акціо-
нерів та Правління Товариства.

4. Майно, фонди і прибуток Товариства. 
Порядок розподілу прибутку і покриття витрат

4.1. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні засоби, 
а також інше майно, вартість якого відображається у його самостій-
ному балансі.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові кошти і матеріальні цінності, які надійшли як оплата 

акцій;
- доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг та ін-

ших видів господарської діяльності;
- прибуток від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- благодійні внески.

4.3. Чистий прибуток, отриманий від господарської діяльності То-
вариства, залишається у повному розпорядженні Товариства і вико-
ристовується ним на свій розсуд.

4.4. Товариство створює резервний (страховий) фонд, фонд опла-
ти дивідендів, фонд розвитку виробництва, фонд споживання і ма-
теріального заохочення та інші фонди.

4.5. Резервний фонд становить 25 % Статутного фонду за рахунок 
щорічних відрахувань 5 % чистого прибутку Товариства до набуття 
необхідного розміру і використовується для покриття збитків, не-
запланованих витрат і покриття втрат. Рішення щодо використання 
коштів фонду приймається Спостережною радою Товариства.

5. Права і обов’язки акціонерів

5.1. Акціонери мають право:
- брати участь у розподіленні прибутку Товариства і отримува-

ти його частину (дивіденди) у розмірі, пропорційному кіль-
кості наявних у них акцій;
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- користуватися переважним правом у придбанні акцій вторин-
них випусків;

- отримувати інформацію щодо діяльності Товариства шляхом 
ознайомлення з копіями балансів і річних звітів про діяль-
ність Товариства.

5.2. Акціонери зобов’язані:
- дотримуватися вимог чинного Статуту і рішень органів уп-

равління Товариства;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної ін-

формації про діяльність Товариства;
- своєчасно повідомляти Правління про зміну адреси або інших 

даних, необхідних для ведення реєстру акціонерів, а також 
про втрату акцій.

6. Статутний фонд Товариства

6.1. Статутний фонд Товариства становить … грн. Він є поділеним 
на … простих іменних акцій вартістю … грн.

6.2. Товариство має право змінювати розмір Статутного фонду.
6.3. Порядок збільшення Статутного фонду.
6.4. Порядок зменшення Статутного фонду.

7. Акції та інші цінні папери

7.1. Товариство відповідно до чинного законодавства і діючого 
Статуту випускає в обіг прості іменні акції, про що акціонерові ви-
дається сертифікат акцій або виписка з реєстру акціонерів.

7.2. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення щодо ви-
пуску в обіг привілейованих та інших видів акцій.

7.3. Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні 
Товариством і не мають права голосу.

7.4. Забороняється випуск акцій для покриття збитків Товариства.
7.5. Для залучення додаткових коштів Товариство має право ви-

пускати облігації з подальшим розповсюдженням їх серед юридич-
них і фізичних осіб. 

7.7. Облігації можуть бути іменними та на пред’явника. Рух імен-
них облігацій фіксується у книзі реєстрації облігацій.

7.8. Обсяг випуску облігацій не може перевищувати 25 % Статут-
ного фонду Товариства.

7.9. Правонаступники несуть відповідальність у справах власника 
акцій перед Товариством, а також за зобов’язаннями Товариства пе-
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ред третіми особами, які виникли до моменту реорганізації юридич-
ної особи (смерті громадянина) — власника акцій, в межах належних 
йому акцій.

8. Органи управління і контролю

8.1. Управління та контроль над Товариством здійснюють:
- Спостережна рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

9. Загальні збори акціонерів

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного То-
вариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, 
незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

9.2. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом: 
одна акція — один голос. 

9.3. Коло питань, які належать до компетенції Загальних зборів.
9.4. Загальні збори вважаються повноправними, якщо у них беруть 

участь акціонери або їх представники, що мають понад 60 % голосів 
загальної кількості акціонерів. 

9.5. З питань:
- зміни Статуту;
- прийняття рішення щодо припинення діяльності Товариства;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, 

філій рішення приймається не менш як 3/4 голосів усіх акціо-
нерів, що беруть участь у зборах.

9.6. З інших питань рішення приймаються простою більшістю го-
лосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

9.7. Акціонери, які мають понад 10 % голосів, мають право вимага-
ти скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якої при-
чини.

10. Спостережна рада

10.1. Спостережна рада є органом, який контролює діяльність ви-
конавчого органу Товариства. Він обирається на Загальних зборах 
акціонерів більшістю голосів, які є присутніми на зборах, з числа ак-
ціонерів або їх представників терміном на 5 років.

10.2. Керівництво Спостережною радою здійснює Голова Спосте-
режної ради, якого обирають з числа членів ради.
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10.3. Перелік питань, які належать до компетенції Спостережної 
ради.

10.4. Прийняття рішень Спостережною радою здійснюється на 
його засіданнях простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу 
голосів, голос Голови є вирішальним. Засідання Спостережної ради є 
правомірним, якщо на ньому присутні не менш як 1/2 його членів.

11. Правління Товариства

11.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, 
здійснює керівництво його поточною діяльністю.

11.2. Голова правління обирається на Загальних зборах терміном 
на 5 років. Членів Правління та заступника Голови Правління затвер-
джує Спостережна рада за поданням Голови Правління на термін 5 
років.

11.3. Голова Правління керує роботою Правління Товариства (пе-
релічуються основні обов’язки та повноваження).

11.4. Засідання Правління є правомірним, якщо у ньому бере 
участь не менш як Ѕ загальної кількості його членів. Рішення Прав-
ління приймаються простою більшістю голосів.

12. Ревізійна комісія

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, 
дочірніх підприємств, філій і представництв здійснюється Ревізій-
ною комісією, котра затверджується на Загальних зборах терміном 
на 5 років з числа акціонерів, які не є членами Правління або Спос-
тережної ради.

12.2. Керівництво Ревізійною комісією здійснює Голова Ревізійної 
комісії, якого обирають з числа її членів терміном на 5 років.

12.3. Перевірки проводяться за дорученням Загальних зборів, 
Спостережної ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на ви-
могу акціонерів, які володіють не менш як 10 % акцій.

12.4. Не пізніше ніж за місяць до скликання Загальних зборів 
Ревізійна комісія починає перевіряти діяльність Товариства, стан 
коштів і майна. Ревізії також підлягають звіти, баланси книжок, ра-
хунки, інші документи, на підставі яких робилися річні звіти й ба-
ланси. 

12.5. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не можуть 
затверджувати баланс. 
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13. Облік і звітність

13.1. Господарський рік починається 1 січня і завершується 31 груд-
ня. Після завершення року складається річний звіт.

13.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний звіти, а також 
звітність Товариства здійснюються у порядку і обсягах, встановлених 
законодавством України.

13.3. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяль-
ності Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства.

13.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства 
здійснюється Ревізійною комісією.

14. Трудовий колектив

14.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються за-
конодавством України про працю.

14.2. Товариство самостійно визначає порядок найму та звільнен-
ня працівників, форми, системи та розмір оплати праці, а також інші 
види доходів працівників, розпорядок робочого дня, змінність робо-
ти, приймає рішення щодо ведення сумарного обліку робочого часу, 
встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток, а також три-
валість щорічних оплачуваних відпусток і додаткових відпусток.

14.3. Органом самоуправління трудового колективу Товариства є 
збори (конференція) трудового колективу.

14.4. Трудовий колектив на зборах:
- розглядає і затверджує проект Колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоуправління трудового ко-

лективу;
- вносить пропозиції Правлінню щодо переліку та порядку на-

дання працівникам Товариства соціальних пільг, клопотання 
щодо матеріального і морального заохочення продуктивної 
праці, винахідництва та раціоналізаторства.

15. Припинення діяльності Товариства

15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється у формі ре-
організації (об’єднання, розділення, виокремлення, перетворення) і 
ліквідації.

15.2. Діяльність Товариства може бути припинена у випадках:
- рішення про це Загальних зборів акціонерів;
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- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, 
у разі систематичного або грубого порушення ним законо-
давства;

- визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

15.3. При ліквідації Товариства звільненим працівникам гаран-
тується дотримання їх інтересів відповідно до законодавства про 
працю.

15.4. Ліквідація Товариства здійснюється Ліквідаційною комісією, 
яка призначається Загальними зборами акціонерів. Якщо діяльність 
Товариства припиняється за рішенням суду або арбітражного суду, 
Ліквідаційна комісія призначається цими органами.

15.5. Ліквідаційна комісія зобов’язана надати ліквідаційний ба-
ланс до податкової інспекції і здійснити остаточний розрахунок із 
бюджетом.

15.6. Решта грошових коштів Товариства, включаючи виручку 
від розпродажу його майна, після розрахунків з оплати праці пра-
цівників, розрахунків з бюджетом, банками, власниками емітованих 
Товариством облігацій, розрахунків з кредиторами, розподіляються 
Ліквідаційною комісією між власниками акцій пропорційно кількості 
і виду акцій у шестимісячний термін після оприлюднення інформації 
про його ліквідацію.

15.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що 
припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це у де-
ржавний реєстр.

16. Прикінцеві положення
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Додаток 2

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР1

Відповідно до діючого законодавства України між правлінням 
акціонерного товариства і профспілковим комітетом укладається ко-
лективний договір. Типові розділи колективного договору та зміст їх 
основних положень наведено нижче.

1. Загальні положення

Дається визначення колективного договору, вводяться інші по-
няття, які регулюють трудові, соціально-економічні та професійні 
відносини у колективі. 

2. Обов’язки і відповідальність Правління

Зазначається, що виробничо-господарська діяльність здійснюєть-
ся відповідно до плану розвитку підприємства. Використання прибут-
ку визначається Спостережною радою підприємства. Про всі зміни у 
складі власників великих пакетів акцій, про їх програми технічного 
переоснащення підприємства Правління зобов’язується інформува-
ти трудовий колектив. Правління також гарантує працівникам ста-
більну зайнятість, зобов’язується вчасно укладати й виконувати гос-
подарські договори, забезпечувати збут готової продукції.

3. Обов’язки і відповідальність Профкому

Профком декларує дотримання законодавчих та інших норматив-
них актів щодо охорони праці, зобов’язується контролювати розподіл 
і використання коштів фонду оплати праці, організовувати культур-
но-масову роботу, контролювати обслуговування працівників у робіт-
ничих їдальнях, профілакторіях, дитячих та оздоровчих закладах.

4. Обов’язки і відповідальність членів трудового колективу

Члени трудового колективу зобов’язуються: забезпечувати випуск 
високорентабельної продукції, дотримуватися технологічної і тру-
дової дисципліни, правил охорони праці й техніки безпеки, правил 
внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, дбай-
ливо ставитися до майна підприємства, устаткування, матеріалів, інс-
трументу та спецодягу. 

1 Приклад складання.
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5. Організація нормування та оплати праці

Підвищення продуктивності праці традиційно є одним із основних 
питань, якому на підприємстві приділяється значна увага. При цьому 
не можна допустити необґрунтованого зростання інтенсивності праці, 
запровадження підвищених норм виробітку або зниження розцінок. 
Така ситуація стає можливою за умови впровадження прогресивних 
технологій, реконструкції, технічного переозброєння технологічно-
го обладнання і транспортних засобів, що паралельно планується та 
здійснюється на підприємстві. З метою додаткового стимулювання 
працівників на період освоєння нової техніки і технології для вироб-
ництва практикується встановлення тимчасових норм виробітку, від-
рядні розцінки підвищуються до 20 %, тарифні ставки — до 10 %. 

Трудовому колективу цеху, дільниці, бригаді надається самостій-
ність у виборі методу розподілу колективних заробітків і застосуванні 
відповідних критеріїв оцінки особистого внеску кожного працівника. 
Це робить прозорим та обґрунтованим процес визначення персо-
нального заробітку кожного працюючого. Обов’язковою практикою 
є щомісячна виплата винагороди всім працівникам підприємства за 
вислугу років. 

Доплати працівникам встановлюються за:
• переробіток часу, коли праця відбувається за безперервним чо-

тирибригадним графіком; 
• роботу у важких і шкідливих умовах праці — до 12 % тарифної 

ставки або посадового окладу, за роботу в особливо важких і 
шкідливих умовах — до 24 %;

• сумісництво професій, розширення зон обслуговування або 
збільшення обсягу виконуваних робіт за рахунок економії, 
отриманої при вивільненні кількості працівників порівняно з 
нормативною чисельністю;

• роботу в біологічно незручний для людини час:
- за роботу у нічні години — 40 % погодинної тарифної став-
ки (посадового окладу) промислово-виробничому персоналу за 
кожну годину роботи у цей час;
- за роботу у вечірні години — 20 % погодинної тарифної став-
ки (посадового окладу) промислово-виробничому персоналу за 
кожну годину роботи у цей час;
- за роботу у нічні години працівникам непромислової групи в 
розмірі 35 % погодинної тарифної ставки (посадового окладу) 
за кожну годину роботи у цей час;
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• керівництво бригадою диференційовано залежно від кількості 
робітників у бригаді:

- від 5 до 10 осіб — 15 %;
- понад 10 осіб — 25 %;
- понад 25 осіб — 30 %.
Окрім доплат встановлюються такі надбавки:
• за високу професійну майстерність;
• для робітників ІІІ розряду — до 12 % тарифної ставки;
• для робітників IV розряду — 16 % тарифної ставки;
• для робітників V розряду — 20 % тарифної ставки;
• для робітників VI розряду — 24 % тарифної ставки;
•  за виконання особливо важливої роботи на певний період — до 

50 % посадового окладу.

6. Робочий час і час відпочинку

Робочий час починається з моменту, коли робітник приступив до 
виконання трудових обов’язків на своєму робочому місці. Час, що 
витрачається на отримання наряду, переодягнення, пересування до 
місця роботи і назад, не повинен перевищувати 1 годину. 

Встановлюється час початку і закінчення роботи для працівників, 
діяльність яких пов’язана єдиним технологічним ланцюгом:

Режим роботи Зміна Початок роботи Закінчення роботи

Тризмінний 
(тривалість зміни 
8 годин)

І
ІІ
ІІІ

23.00
7.00

15.00

7.00
15.00
23.00

Двозмінний І
ІІ

19.00
7.00

7.00
19.00

Для працівників, які належать до промислово-виробничого пер-
соналу, встановлюється термін щорічної відпустки — 24 календарні 
дні; для робітників, що працюють у кар’єрі на глибині 150 м, — 28 ка-
лендарних днів (за умови стажу роботи на підприємстві не менше 2 
років).

7. Соціальний розвиток колективу: пільги, гарантії, 
житлово-комунальне господарство

Правління зобов’язується виділяти кошти з прибутку підприємс-
тва відповідно до кошторису витрат на соціально-побутові потреби. 
Ось деякі приклади цього.
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Працівникам підприємства, а також непрацюючим пенсіонерам 
підприємство оплачує транспортні послуги із завезення вугільних 
брикетів для опалення приміщень, а також питної води, глини, піску, 
інших будівельних матеріалів, у перевезенні домашніх речей на рівні 
50 % існуючого тарифу. 

Адміністрація підприємства компенсує користувачам (своїм пра-
цівникам і непрацюючим пенсіонерам) 50 % вартості твердого побу-
тового палива, що його запасають на період опалювального сезону 
мешканці приватних будинків. Підприємство також надає транспорт 
для перевезення працівників у профілакторій, для проїзду на відпо-
чинок: на бази відпочинку в межах району з оплатою на рівні 5 %, для 
поїздки за межі району та області — на рівні 30 % існуючих тарифів.

Працівникам підприємства безплатно надається автотранспорт 
для заготівлі овочів, фруктів, інших продуктів харчування з підшеф-
них господарств одночасно з наданням матеріальної допомоги на їх 
придбання. 

Практично всі працівники підприємства — жителі міста, але ма-
ють за містом земельні ділянки. За наявності фінансових можли-
востей підприємство забезпечує їх водою, прокладає водопроводи й 
дороги, здійснює сезонну оранку ділянок, організовує спеціальні рей-
си власних електропотягів для доставки людей на городні ділянки у 
вихідні дні. 

Чималих коштів потребує також утримання об’єктів соціально-
культурного призначення. Заміські бази відпочинку забезпечуються 
потрібним побутовим обладнанням, спортивним інвентарем, створю-
ються всі умови для занять фізкультурою і спортом, підтримуються 
у належному стані спортивні споруди (стадіон, плавальний басейн, 
тренажерний зал, закритий легкоатлетичний манеж), а також відкриті 
майданчики для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. Під-
приємство за власний кошт утримує дитячу юнацьку спортивну школу, 
спортклуб, дитячий оздоровчий табір, дитячі дошкільні заклади. 

8. Охорона праці, екологія

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” на підприємс-
тві передбачаються комплексні заходи щодо виконання нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, з підвищення іс-
нуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничо-
го травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві 
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(табл. 1). Для цього передбачається проведення періодичних ме-
дичних і наркологічних оглядів працівників, аналізуються причини 
професійної захворюваності, причини професійної захворюваності, 
тимчасової або стійкої втрати працездатності.

На виробництві, а також у місцях, віддалених від промислового 
майданчика, на транспортних засобах, на всіх самохідних машинах 
встановлені аптечки, які обов’язково укомплектовуються засобами 
долікарської допомоги згідно з відповідними медичними рекоменда-
ціями.

Таблиця 1

Комплексні заходи щодо досягнення нормативів гігієни праці 
та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, 

попередження випадків виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій

Найменування заходів
Вартість 

робіт, 
грн.

Мета 
заходів

Термін 
виконання

1 2 3 4

1. Організаційні заходи

Систематично (1 раз на тиждень) 
проводити інспекторський день 
контролю за станом охорони праці 
у цехах підприємства

Унеможливити 
порушення вимог 
щодо охорони праці 
на робочому місці

Постійно

Організовувати проведення 
медичного та наркологічного 
огляду персоналу підприємства 
згідно з наказом МОЗ України 
№ 45 від 31.03.94 р., постанови 
Кабміну від 6.10.97 р. № 1238 
і ст. 19 Закону України “Про 
охорону праці”

Унеможливити 
порушення вимог 
щодо охорони праці 
на робочому місці

За 
графіком 
міської 
лікарні

Разом з профкомом підприємства 
проводити наради з охорони праці 
з аналізом причин травматизму, 
професійної захворюваності, 
здійсненням профілактичної 
роботи щодо охорони праці зі 
звітом начальників цехів про 
виконання намічених квартальних 
і річних заходів з поліпшення 
охорони праці 

Унеможливити 
порушення вимог 
щодо охорони 
праці, запобігання 
травматизму, 
професійній 
захворюваності 

Щоквар- 
талу
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Продовження табл. 1
1 2 3 4

2. Заходи щодо попередження нещасних випадків

Виготовити і ввести в 
експлуатацію випробувальний 
стенд для випробовування 
електроустаткування

4500 Підвищити безпеку 
обслуговуючого 
персоналу 
електроремонтного 
цеху

І квартал

Виготовити й встановити 
на прийомній консолі 
перевантажувача ПГ-5000/60 
роторного комплексу № 2 
захисний козирок для уникнення 
потрапляння просипної маси на 
автодорогу

2000 Забезпечити 
безпеку працівників 
при експлуатації 
транспортних засобів 
при переміщенні під 
прийомною консоллю

І квартал

На дослідній дільниці з ремонту 
електричних машин встановити 
та ввести у дію установку АІД-70 
з високовольтних випробувань 
замість АСІП-20

1580 Підвищити безпеку 
обслуговуючого 
персоналу при 
високовольтних 
випробуваннях 
електроустаткування

ІІ квартал

На екскаваторі Е-2503 № 99 
замінити двомашинний агрегат 
власних потреб на діодний 
перетворювач

2050 Підвищення 
електробезпеки 
оперативного 
та оперативно-
ремонтного персоналу 
при обслуговуванні 
електроустаткування 
екскаватора

ІV квартал

Встановити стенд для 
випробовування гідронасосів НР-
1250/32, 50-НРР-500

2518 Підвищення безпеки 
і полегшення праці 
ремонтного персоналу

ІV квартал

3. Заходи щодо санітарно-гігієнічних умов праці та попередження 
профзахворюваності

Обладнати витяжну вентиляцію 
на робочому місті з перевірки 
й випробування газорізальної 
апаратури

800 Привести повітря до 
норм згідно з ГОСТ-
12.1.005–88 

І квартал

На екскаваторі ЕКГ-5а № 253 
замінити кремальєрну шестерню 
Z-14, М-24

1100 Знизити рівень 
вібрації до норми, яка 
вимагається ГОСТ-
12.1.012–83

ІІІ квартал

Реконструювати лінію освітлення 
галереї конвеєра № 5 (перейти на 
напругу в 12 В)

5300 Підвищити безпеку 
праці обслуговуючого 
персоналу при 
експлуатації конвеєра

ІV квартал
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Закінчення табл. 1

1 2 3 4

На екскаваторі ЕШ 10/70 № 127 
замінити вал шестерні редукторів 
обертання

2500 Зниження рівнів 
вібрації та шуму 
на робочих місцях 
відповідно до норм 
ГОСТ 12.1.012–83.

ІV квартал

4. Заходи із загального поліпшення умов праці

Замінити труби теплотраси на 
території локомотивного депо

1300 Забезпечити 
встановлений 
температурний 
режим на робочих 
місцях дільниці 
локомотивного депо

І квартал

Реконструювати освітлення 
естакади для зливання мазуту на 
котельні збагачувальної фабрики

1590 Довести штучне 
освітлення на робочих 
місцях до потрібних 
норм СНіП-П-4–79

ІІ квартал

На дільниці спецмашин обладнати 
кімнату для харчування

270 Привести виробничий 
побут у відповідність 
із вимогами 
санітарних норм

ІІ квартал

Утеплити дверні та віконні 
прорізи у механічній майстерні

2100 Забезпечити 
встановлений 
температурний режим 
на робочих місцях 
згідно з вимоамиг 
ГОСТ-12–1–005–88

ІІІ квартал

Встановити на екскаваторі ЕШ 
15/90 № 175 лампу ДКСТ-10000 
для освітлення забою

4550 Приведення штучного 
освітлення забою до 
вимог згідно 
з нормами 
СНіП-П-4–79

ІІІ квартал

У моторному відділенні 
реконструювати освітлення

780 Приведення штучного 
освітлення забою до 
вимог згідно з нормами 
СНіП-П-4–79

ІV квартал

Реконструювати систему 
освітлення естакади для зливання 
мазуту в котельні збагачувальної 
фабрики

300 Приведення 
виробничого побуту у 
відповідність до вимог 
санітарних норм

ІV квартал

Обладнати душову кімнату 
для обслуговуючого персоналу 
очисних споруд

350 Приведення 
виробничого побуту у 
відповідність до вимог 
санітарних норм

ІV квартал
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Для запобігання пожежі зберігаються у справному стані засоби 
пожежегасіння, протипожежного захисту, екстреного диспетчерсько-
го зв’язку. З працівниками підприємства ведеться систематична ро-
бота, пов’язана з дотриманням протипожежних вимог, норм і правил, 
роз’яснюються вимоги і постанови органів державного пожежного 
нагляду.

9. Забезпечення зайнятості
Правління зобов’язується не допускати необґрунтованого скоро-

чення робочих місць, вживати всіх заходів щодо їх збереження, ство-
рення нових задля гарантування повної зайнятості відповідно до про-
фесій працівників та їх кваліфікації.

10. Відповідальність за невиконання колективного договору
Створюється комісія з контролю за виконанням договору. Люди, 

які входять до її складу, звільнюються з основної роботи, при цьому 
зберігається їх середня заробітна плата. Сторони, що підписали до-
говір, мають щокварталу звітувати комісії про виконання пунктів 
колективного договору. Особи, що допустили порушення, несуть від-
повідальність згідно із Законом України “Про колективні договори і 
угоди”.

Колективний договір зберігає силу у разі зміни складу, структури, 
реорганізації, найменування уповноваженого власником органу, від 
імені якого був укладений договір.

Нижче наведено фрагмент з переліку видів робіт і робочих місць 
з важкими умовами праці, на яких застосовуються доплати за умови 
праці, диференційовані за структурними підрозділами (табл. 2).

Таблиця 2

Найменування структурного підрозділу Найменування професії
Розмір 
доплат, 

%
1 2 3

1. Кар’єри
Ручне кування і штампування гарячого ме-
талу на молотах, пресах, кувальних машинах
Нагрів у печах заготовок і зливків з чорних, 
кольорових металів та їх сплавів
2. Автотранспортний цех
Ремонт автомобілів, які використовуються 
для вивезення гірської маси в кар’єрі
Електрозварювання, газозварювання, 
газорізальні роботи

Коваль ручного кування 
 
Апаратник із знежирення

Слюсар з ремонту 
автомобілів
Слюсар з ремонту паливної 
апаратури

8 
 
5

4
 
4
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Продовження табл. 2

1 2 3
3. Цех залізничних перевезень
Ремонт, перебирання та зарядка кислотних і 
лужних акумуляторів
Обслуговування двигунів внутрішнього 
згоряння при роботі у приміщеннях
Ремонт і обслуговування залізничних вагонів 
безпосередньо на коліях залізничних станцій, 
підготовка вагонів під навантаження

Акумуляторник

Слюсар з ремонту двигунів 
на тепловозах
Оглядач ремонтних вагонів 
 

8

4 

4 
 

4. Електроремонтний цех
Фарбування приладів і деталей 
із застосуванням нітрофарб і лаків, 
що містять бензол, толуол, складні спирти 
та інші шкідливі речовини
Управління мостовими кранами на 
ділянках зварювання та газорізання
5. Теплосиловий цех
Аварійно-відновлювальні роботи з 
обслуговування водопровідних, теплових, 
каналізаційних мереж, хлораторного 
обладнання
6. Цех підготовки виробництва
Приймання та перекачування 
нафтопродуктів, наливання та зливання 
мазуту, лугів та інших шкідливих хімічних 
речовин вручну
7. Ремонтно-механічний цех
Вулканізація виробів гарячим способом, 
виробництво гумотехнічних виробів
Миття вручну деталей (вузлів) у 
бензині, дихлоретані, лужних розчинах; 
ремонт техніки, яка використовується 
в технологічному процесі: у кар’єрах, на 
збагачувальних фабриках
8. Ремонтно-будівельний цех
Малярні роботи з використанням 
нітрофарб і лаків, що містять бензол, 
толуол, інші хімічні речовини
Ізоляція поверхонь скловолокном, 
гарячими мастиками на асфальтовій і 
бітумній основі
Укладання бетону в монолітні конструкції 
та споруди вручну, ущільнення бетону 
ручними вібраторами

Просочувальник 
електротехнічних виробів 
 

Машиніст мостового крана 

Слюсар з ремонту 
обладнання котельні 
 
 

 
Зливальник-розливальник 
пально-мастильних 
матеріалів

Вулканізаторник
Слюсар з ремонту 
дорожньо-будівельних 
машин і тракторів 
 
 

Маляр-штукатур 
 

Покрівельник з рулонних 
покрівель і покрівель 
із штучних матеріалів
Дозувальник компонентів 
бетонної суміші, формівник 
залізобетонних виробів і 
конструкцій

8 
 

4 

4 
 
 
 

 
8 
 

8
4 
 
 
 

 

4 
 

4 
 

4 
 
 



Закінчення табл. 2

1 2 3

9. Цех харчування і торговельного 
обслуговування
Обслуговування холодильного обладнання, 
яке працює на аміаку
Ремонт і обслуговування промислової 
каналізації
Роботи біля гарячої плити

Машиніст аміачно-
холодильного устаткування
Слюсар-сантехнік

Кухонний робітник, повар

4

4

4

До колективного договору можуть також додаватися:
1. План-кошторис витрат коштів на виконання комплексних 

заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігіє-
ни праці у виробничому середовищі, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму 
та професійних захворювань у розрізі виробничих підрозділів під-
приємства.

2. Перелік робітничих професій, праця за якими є шкідливою і 
передбачає безоплатну видачу молока або інших рівноцінних про-
дуктів.



377

Додаток 3
Калькуляція собівартості виробництва вапняку1

Показник
Разом На одиницю

кіль-
кість

ціна, грн. сума, грн.
кіль-
кість

сума, грн.

Прямі витрати 144251 1,44
Фонд оплати праці 20600 0,21
Матеріальні витрати 30826 0,31
Інші прямі витрати: 92825 0,93
- відрахування на соціальні потреби 8055 0,08

- паливо 23999 0,24
- електроенергія 213333 0,1332 28416 2,1 0,28
- амортизація 32355 0,32
Загальноцехові витрати: 218651 2,19
- фонд оплати праці 12100 0,12
 — відрахування на соціальні потреби 4731 0,05
 -утримання основних фондів 1364 0,01
- послуги ТСЦ 16 85,22 1364 0,01
- витрати на ремонт 2500 0,03
- послуги РМЦ 2500 0,03
- інші витрати 1562 0,02
- спецмолоко 1232 0,7 862 0,01
- спецодяг 400 0,01
- охорона праці 300 0,00
- амортизація 1968 0,02
- автоперевезення 420000 0,45 189000 4,2 1,89
Загальновиробничі витрати 17,90 % 25821 0,26
Виробнича собівартість 388722 3,89
Витрати на збут 205571 2,06
- вантажні роботи 41937 0,42
- фонд оплати праці 5400 0,05
 -відрахування на соціальні потреби 2111 0,02
- матеріали 6612 0,07
- паливо 14638 0,15
- електроенергія 80000 0,1332 10656 0,8 0,11
- амортизація 2520 0,03
- перевезення вапняку 970000 0,12546 121696 9,7 1,22
Адміністративні витрати 36750 0,37
Повна собівартість 631043 6,31

1 Обсяг видобування — 100 тис. тонн.



378

СПиСок	ВикориСТаної	
Та	рекомендоВаної	ліТераТУри

 1. Господарський кодекс України. Офіційний текст. — К.: Кондор, 
2004. 

 2. Закон України “Про власність” від 07.02.91 № 697-ХІІ (з подаль-
шими змінами і доповненнями).

 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 
№ 1576-ХІІ (з подальшими змінами і доповненнями).

 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 № 108/95 (з по-
дальшими змінами і доповненнями).

 5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
22.05.97 № 283/97-ВР (з подальшими змінами і доповненнями).

 6. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 1991. — № 47.

 7. Закон України “Про іноземні інвестиції” / Відомості ВР Украї-
ни. — 1992. — № 26.

 8. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів” від 30.10.96 № 448/96-ВР.

 9. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 
№ 1251-ХІІ (з подальшими змінами і доповненнями).

 10. Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 03.12.90 № 507-ХІІ 
(з подальшими змінами і доповненнями).

 11. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 
№ 1201-ХІІ (з подальшими змінами і доповненнями).

 12. Закон України “Про банкрутство” від 14.05.92 № 2343-ХІІ // Ві-
домості Верховної Ради України. — 1992. — № 31.

 13. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні” від 16.07.99 № 996-ХІУ // Голос України. — 1999. — 
7 верес.

 14. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.93 
№ 3356-ХІІ // Закони України. — К.: Ін-т законодавства, 1997. — 
Т. 6.

 15. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довід-
ник. — К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.

 16. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності 
підприємства: Навч. посіб. / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова та 
ін. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.



379

 17. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э. М. Коротко-
ва. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 432 с.

 18. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. — К.: Ника-
Центр; Эльга, 2001.

 19. Бойчик І. М. Економіка підприємства. — К.: Атіка, 2002.
 20. Бондар Н. М. Економіка підприємства. — К.: А. С. К., 2004. 
 21. Бухгалтерский учет: Закон, инструкция, план счетов, стандар-

ты: Сб. норм. док. // Библиотека бухгалтера. — 2000. — № 33–
34 (195–196).

 22. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. / 
М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; За ред. М. Г. Гре-
щака. — К.: КНЕУ, 2001.

 23. Господарське право України / М. К. Галянтич, С. М. Грудницька, 
О. М. Міхатуліна та ін. — К.: МАУП, 2005. — 424 с.

 24. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. 
Й. М. Петровича. — К.: Знання, КОО, 2001.

 25. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покро-
пивного. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001. 

 26. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди. — К.: 
Знання-Прес, 2001.

 27. Жданов С. А. Основы теории экономического управления пред-
приятием: Учебник. — М.: Изд-во “Финпресс”, 2000.

 28. Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: Вища шк., 2000.
 29. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. Практи-

кум: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1999. 
 30. Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.: 

Юрінком Інтер, 2000.
 31. Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного 

бізнесу: Навч. посіб. — К.: Вид-во КДТЕУ, 2000.
 32. Зубілевич С. Коментарі щодо змін і доповнень до Положень (Стан-

дартів) бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський об-
лік і аудит. — 2002. — № 12.

 33. Зятковський І. В. Фінанси підприємств. — К.: Кондор, 2003. 
 34. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. — К.: 

Знання-Прес, 2001.
 35. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004.
 36. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: 

КНЕУ, 2001.
 37. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990.



380

 38. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства: Монографія. — К.: 
КНЕУ, 2001.

 39. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. — К.: 
МАУП, 2003.

 40. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Легас, 
2001. — 584 с.

 41. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства. — К.: 
МАУП, 2003.

 42. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промисловому 
підприємстві. — Л.: Наука, 1998.

 43. Мокий М. С., Скамай Л. Г., Трубочкина М. И. Экономика предпри-
ятия: Учеб. пособие / Под ред. М. Г. Лапусты. — М.: ИНФРА-М, 
2000.

 44. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: 
Підручник. — К.: Скарби, 2002.

 45. Панасюк В. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: 
Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

 46. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, ор-
ганізація, ефективність: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

 47. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. — 
Тернопіль: Екон. думка, 1998.

 48. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2002.

 49. Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. — М.: Фи-
нансы и статистика, 2000. 

 50. Татаренко А. В. Экономическая эффективность предприятия // 
Консультант бухгалтера. — 2000. — № 12 (36).

 51. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 
Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003.

 52. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К.: 
МАУП, 2004.

 53. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — 
К.: КНЕУ, 2002.

 54. Чернявский А. А. Антикризисное управление: Учеб. пособие. — 
К.: МАУП, 2000.

 55. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О. И. Волко-
ва. — М.: ИНФРА-М, 1999.

 56. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие / 
Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.



381

зміСТ

Вступ ....................................................................................................................  ...3

Розділ 1. Підприємство в сучасній системі господарювання ...........5

 1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання ......................5
 1.2. Управління підприємством ................................................29

Розділ 2  Внутрішні ресурси підприємства ............................................42

 2.1. Персонал підприємства........................................................42
 2.2. Основні фонди і виробнича потужність 

підприємства ............................................................................55
 2.3. Оборотні засоби підприємства ..........................................80
 2.4. Нематеріальні ресурси і активи ..................................... 100

Розділ 3. Організація діяльності підприємства ............................... 114

 3.1. Інвестиції.Інвестиційна діяльність  .............................. 114
 3.2. Організація виробництва. Інфраструктура 

підприємства ......................................................................... 137
 3.3. Планування діяльності підприємства 

та її державне регулювання ............................................. 170
 3.4. Інноваційна діяльність підприємств. 

Якість і конкурентоспроможність продукції ............ 190
 3.5. Продуктивність, мотивація і оплата праці ................. 218

Розділ 4.  Результати діяльності підприємства  ......................... 241

 4.1. Витрати на виробництво. Собівартість продукції ..... 241
 4.2. Ціни на продукцію: встановлення 

і регулювання ....................................................................... 267
 4.3. Фінансово-економічні результати. 

Фінансова діяльність підприємства ............................. 286
 4.4.  Банкрутство. Реструктуризація. Санація .................. 312
 4.5. Економічна безпека підприємства  .................................. 324

Словник основних термінів ............................................................................ 338

Додатки ............................................................................................................... 359

Список використаної та рекомендованої літератури ......................... 378



The proposed manual considers the activities of a modern enterprise as an economic 
entity; its resource provision, infrastructure and organization of the production process, 
as well as the main financial results of the enterprise’s operation in the context of existing 
legislation in the light of restructuring of the domestic economy, the current innovation and 
investment policies. The present educational book conforms to the content of the standard 
curriculum of the same title.

The book is meant for students of economics-oriented higher education establishments 
acquiring professional education under the bachelor, specialist and master programs, as well 
as for students of post-diploma education courses. 

Навчальне видання

Макаровська Тетяна Павлівна

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчальний посібник

Educational edition

Makarovs’ka, T. P. 

BUSINESS ECONOMICS

Educational Book

Відповідальний редактор С. Г. Рогузько
Редактор  Л. С. Тоболіч

Комп’ютерне верстання Н. М. Музиченко
Оформлення обкладинки С. В. Фадєєв 

Підп. до друку 15.10.07. Формат 60×84/16 . Папір офсетний. Друк офсетний. 
Ум. друк. арк. 22,32. Обл.-вид. арк. 23,22. 
Наклад 5000 пр. (І-й завод). Зам. № 118

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру  
суб’єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

Поліграфічний центр УТОГ
03038 Київ-38, вул. Нововокзальна, 8

Свідоцтво КІ № 35 від 02.08.2000


