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1. ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ 

  

Розрахункове завдання  складається із двох основних частин: 

теоретичної та розрахунково-аналітичної. Воно виконується студентом  

самостійно на основі особистого вивчення спеціальної літератури за 

вибраною темою. Література до теми розрахункового завдання підбирається 

самим студентом, а її список приводиться наприкінці роботи. 

Практична (аналітична) частина завдання виконується на основі 

загальної статистичної інформації, яку студент збирає самостійно на основі 

офіційних публікацій та на сайті Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua), 

відповідно до теми та завдання розрахункового завдання. Крім цього, 

керівник розрахункового завдання від кафедри може доповнити завдання 

додатковою економічною інформацією для виконання відповідних 

розрахунків та аналітичних висновків. Обробку інформації, її оформлення та 

усі необхідні розрахунки студент виконує самостійно.   

Під час роботи над теоретичною частиною з метою поглибленого 

вивчання й висвітлення розглянутих питань необхідно поряд з навчальною 

літературою використовувати монографії, що відповідають темі, довідкові 

матеріали (енциклопедії, довідники, статистичні збірники), новинки 

періодичної преси (журнальні й газетні статті). У списках використаної 

літератури, що повинен включати не менш двадцяти найменувань, варто 

вказувати тільки ті джерела, які згадуються або на які є посилання у роботі. 

При рішенні питань зі структури розрахункового завдання та змісту 

окремих його розділів необхідно керуватися зразковим планом та завданням. 

Розрахункове завдання повинен складатися із трьох-чотирьох  

підрозділів: теоретичної частини (1-2-е питання); аналітично-розрахункової 

частини з використанням практичних матеріалів підприємства, що наведені у 

завданні (3-е питання), в якій визначаються зміни, що відбулися, певна 

система факторів, що впливає або вплинула, на визначені зміни; частини, в 

якій обґрунтовуються теоретичні та  практичні рекомендації, спрямовані на 

вдосконалювання розглянутих питань або поліпшення стану досліджуваного 

підприємства (4-е питання). Крім перерахованих основних підрозділів, 

розрахункове завдання повинен містити вступ, висновки, список 

використаної літератури й зміст. 

 

2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

Рекомендується наступна методика викладу розділів розрахункового 

завдання.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, показується її значимість в 

умовах сучасного стану економіки України. Чітко формулюються мета й 

завдання, що підлягають рішенню у розрахунковому завданні, називаються 

об'єкт та методи економічних досліджень, які застосовуються в процесі її 

виконання. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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У першому підрозділі на основі результатів вивчення зазначених у 

списку використаної літератури джерел і отриманих знань з дисциплін 

економічна теорія, статистика, фінанси, гроші та кредит, економіка і фінанси 

підприємства та інших економічних дисциплін розкриваються основні 

теоретичні положення теми розрахункового завдання, висвітлюється стан 

досліджуваної проблеми в цілому, узагальнюються  різні точки зору на 

сутність питань, що викладаються, формулюється власна думка студента 

стосовно них.  

При обґрунтуванні теоретичних положень не можна обмежуватися 

тільки навчальною літературою. Необхідно звертатися до монографій, 

збірників наукових праць, журнальних статей та іншої літератури за темою, 

що вивчається. У тексті роботи треба наводити посилання з обов'язковою 

вказівкою номеру джерела у списку літератури у квадратних дужках 

(наприклад: «Професор Бланк І.О. визначив прибуток як…….» [1, с. …])., 

Під час розгляду та розкриття змісту понять, сутності питань, що 

викладаються, спиратися та посилатися на літературні джерела. При цьому 

особливу увагу потрібно приділити дискусійності поглядів, характеристиці 

різних точок зору й підходів різних авторів до висвітлення тих або інших 

питань. 

Виклад теоретичних положень теми розрахункового завдання доцільно 

будувати за принципом постійного переходу від загальнотеоретичних 

положень до конкретних прикладних. У відповідності до завдання на 

теоретичному рівні обґрунтувати свою позицію, виходячи з якої, буде 

проводитися аналіз стану розглянутих питань у досліджуваному 

підприємстві. 

У другому підрозділі відповідно до завдання, на основі статистичної 

інформації (Держкомстату України), досліджується проблема на рівні 

національної економіки, що дає підґрунтя для визначення  загальних 

зовнішніх умов функціонування підприємств; розкриваються основні 

підходи до аналізу  показників, що вивчаються: мета, завдання послідовність 

та методи аналізу, формули для розрахунку показників, що необхідні для 

аналітичного та статистичного дослідження проблеми. Студент повинен 

досконально вивчити спеціальну літературу з аналізу господарської 

діяльності підприємств, статистичні методи досліджень в економіці. 

У підрозділі наводяться загальні відомості про об'єкт дослідження 

(підприємства) за інформацією завдання. Розробляються аналітичні таблиці, 

в яких  визначаються основні абсолютні та відносні показники, що 

характеризують  стан,  динаміку та структурні зміни. Це дозволяє зробити  

узагальнюючи висновки щодо тенденцій розвитку, слабких та сильних 

сторін, ефективності господарювання підприємства за проблемою, що 

визначена темою розрахункового завдання. 

На основі вивчення літературних джерел узагальнено викладаються 

можливі чинники (фактори), які впливають на економічні явища, що 

досліджуються у курсовому проекті. Особливу увагу слід приділити 
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глибокому аналізу факторів, що позитивно або негативно вплинули на стан 

та зміни показників  підприємства, що аналізується.   

Аналіз факторів, що  вплинули на зміни результативних показників, і їх 

економічна оцінка повинні бути глибокими, конкретними та 

цілеспрямованими. Не можна підмінювати аргументовані докази та висновки 

про стан досліджуваного питання простою констатацією фактів про рівень і 

динаміку показників, що характеризують це питання. З метою поглиблення 

аналізу та підвищення вірогідності висновків рекомендується широко 

використовувати методи факторного аналізу. 

Матеріали, що приводяться в другому розділі, повинні бути тісно 

пов'язані як з теоретичними й методичними положеннями, які 

обґрунтовуються у першому  підрозділі. 

Більш конкретний зміст другого підрозділу визначається темою та 

завданням розрахункового завдання. 

У третьому підрозділі обґрунтовуються загальні шляхи та конкретні 

рекомендації, спрямовані на поліпшення показників, що характеризують 

досліджуване явище, процес, й підвищення ефективності виробництва і 

господарювання  у підприємстві. 

У цьому підрозділи на основі результатів проведеного аналізу 

обґрунтовуються пропозиції студента по збільшенню обсягів виробництва 

продукції, скороченню її втрат, підвищенню якості, зниженню собівартості, 

раціональному використанню ресурсів, росту продуктивності праці, 

рентабельності виробництва й т. ін. Обов'язковим елементом при виконанні 

цього розділу повинно бути економічне обґрунтування та оцінка 

пропонованих заходів. 

Зміст третього підрозділу залежить від теми роботи та  об’єкту 

дослідження. Однак поза залежністю від розходжень у темах особливу увагу 

при виконанні цього розділу рекомендується звернути на обґрунтування 

шляхів поліпшення стану досліджуваних проблем на підприємстві за рахунок 

удосконалювання всіх ланок економічного механізму господарювання, 

упорядкування внутрішньо-господарських економічних відносин, 

впровадження нових прогресивних форм організації виробництва та 

реалізації продукції, удосконалення системи матеріального стимулювання 

праці, мотивації виробничої діяльності в цілому в умовах функціонування 

ринкової економіки та особливостей зовнішнього середовища національної 

економіки. 

Завершальним розділом розрахункового завдання є висновки. 

У цьому розділі в короткій формі викладаються основні результати 

проведених досліджень, розроблених рекомендацій. 

Висновки повинні  органічно вписуватися у зміст розрахункового 

завдання, завершуючи й узагальнюючи його, бути короткими, конкретними 

та викладатися у вигляді окремих пунктів, кожний з яких розміщається в 

одному-двох абзацах. 

Окремі положення та пропозиції розрахункового завдання доцільно 

ілюструвати схемами, діаграмами, графіками й іншим наочним матеріалом. 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

У розрахунковому завданні мають бути відображені всі перераховані 

розділи.  

Титульний аркуш розрахункового завдання потрібно оформляти за 

формою, наведеною у додатку А.  

Завдання до розрахункового завдання оформляється згідно з додатком 

Б.  

Зміст розрахункового завдання складається на підставі затвердженого 

керівником плану. Зміст містить назви підрозділів та номери початкових 

сторінок вступу, усіх підрозділів, висновків, списку використаної літератури 

та додатків (якщо вони є).  

Розрахункове завдання роздруковують на одному боці аркуша формату 

А-4 (210*297мм) через 1,5 комп’ютерні міжрядкові інтервали. Мінімальна 

висота шрифту відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту (у таблицях 

12-й). Поля повинні бути таких розмірів: ліворуч – 2,5 мм, праворуч – 1,5 мм, 

зверху і знизу – 2,0 мм. Заголовки структурних частин роботи друкуються 

великими літерами симетрично по тексту. Наприклад, «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА», «РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНО-

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ». 

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, 

формул подається арабськими цифрами без знака №. Нумерація має бути 

наскрізною і враховувати титульний аркуш та завдання. На титульному 

аркуші, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, рисунки і таблиці 

включаються у загальну нумерацію. Номер сторінки проставляється у 

правому верхньому куті без будь-яких знаків (крапки, рисунки, дужки). 

Нумерація підрозділів, рисунків, таблиць і формул повинна складатись із 

номера розділу та свого порядкового номеру. Наприклад, у розділі 1 номери  

таблиць, рисунків і формул позначаються номерами 1.1, 1.2 і т. ін. Відповідно 

у розділі 2 позначаються 2.1, 2.2 і т. ін. 

Список використаної літератури складається у алфавітному порядку за 

призвіщами авторів відповідно до загальних вимог до наукових видань. 

Наприклад: 

1.  Брігхем, Є. Ф. Основи фінансового менеджменту [Текст] / 

Є. Ф. Брігхем ; пер. з англ. – К. : Молодь, 1997. – 1000 с.  

2. Вітлінський, В. В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посібник 

/ В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с. 

3. Гальчинський, А. С. Інноваційна стратегія українських реформ 

[Текст] / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – 

К. : Знання України, 2002. – 326 с. 

4. Дайновський, Ю. А. Маркетингові прийоми  цінової політики 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://tourlib.net/books_ 

others/dajnovsky5.htm>. 

http://tourlib.net/books_%20others/dajnovsky5.htm
http://tourlib.net/books_%20others/dajnovsky5.htm
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5. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера [Текст] / За ред.                

Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. 

6. Корінєв, В. Л. Методичний підхід до ціноутворення в умовах 

нестабільної економіки [Текст] / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. Сер. : 

Економіка і підприємництво. – 2007. – № 6. – С. 63–68. 

 

Загальний обсяг розрахункового завдання повинен складати 35-40 

сторінок. 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

1. Виробнича потужність підприємства та ефективність її 

використання.   

2. Ресурсний потенціал підприємства та ефективність його 

використання. 

3. Персонал (трудові ресурси) суб’єктів підприємництва та 

ефективність його використання. 

4. Майнові ресурси підприємства, склад та ефективність використання. 

5. Необоротні активи (основні фонди) підприємства, склад та 

ефективність  використання. 

6. Оборотні активи (оборотні засоби) підприємства, склад та 

ефективність використання. 

7. Капітал підприємства, джерела залучення та ефективність 

використання. 

8. Собівартість продукції та поточні витрати підприємства й шляхи їх 

оптимізації. 

9. Доходи та цінова політика підприємства. 

10. Прибуток та рентабельність підприємства та шляхи їх підвищення. 

11. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності та 

шляхи її підвищення. 

12. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства, 

оцінка та шляхи підвищення. 

13. Фінансовий стан підприємства, оцінка та шляхи  поліпшення. 

14. Розвиток підприємства та його фінансово-економічне забезпечення. 

15. Інвестиції як джерело розвитку підприємства, визначення їх 

ефективності 

16. Ризики господарсько-фінансової діяльності підприємства, їх оцінка 

та засоби зменшення. 

17. Банкрутство та ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності. 
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5. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО 

ЗАВДАННЯ 

 

ТЕМА 1 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан та 

ефективність використання виробничої потужності, виконати розрахунки 

виробничої потужності та її відповідність виробничий програмі, виявити 

вузькі місця й резерви та визначити шляхи підвищення ефективності її 

використання.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. Характеристика виробничої потужності, виробничої програми та 

економічного потенціалу підприємств 

2. Показники ефективності використання виробничої потужності  

підприємств та фактори, що впливають на ефективність  

3. Оцінка стану та ефективності використання виробничої потужності  

підприємства 

4. Резерви та шляхи підвищення ефективності використання виробничої 

потужності підприємства 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення ефективності використання виробничих 

потужностей  підприємств для підвищення ефективності їх господарської 

діяльності в цілому. Чітко сформулювати мету й завдання розрахункового 

завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічного змісту понять: «виробнича потужність», «виробнича 

програма», «економічний потенціал» підприємств, а саме: визначити їх 

основні риси, кількісні та якісні характеристики та взаємозв’язок.  
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У другому розділі на теоретичному рівні розкрити сутність поняття 

ефективність виробництва та визначити  показники, що характеризують 

ефективність використання виробничої потужності  підприємств, навести 

формули для їх розрахунку.  Систематизувати зовнішні та внутрішні 

фактори, що впливають на ефективність виробничого процесу підприємства 

та ефективність використання його виробничої потужності. 

У третьому розділі, використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» 

(додаток А), яке займається виробництвом насосів для водопостачання, 

обчислити за 2019, 2020 роки: 

- фактичні обсяги виробництва та  реалізації продукції у натуральному 

й вартісному виразах; 

- розмір прибутку за рік та рентабельність продукції й рентабельність 

продажів підприємства в цілому; 

- ефективний фонд робочого часу підприємства в цілому; 

- фактичні витрати часу на виробництво продукції та коефіцієнт 

екстенсивного використання виробничої потужності підприємства; 

- виробничу проектну потужність цехів й підприємства в цілому за 

умов організації послідовного технологічного процесу; 

- коефіцієнт інтенсивного та інтегрального використання виробничої 

потужності підприємства.   

Скласти відповідні аналітичні таблиці. Проаналізувати розраховані 

показники та зробити висновки відносно динамічних змін, що виникли. 

Обґрунтувати: за рахунок яких факторів вони відбулися. 

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

порівняльного аналізу динаміки показників стану та ефективності 

використання виробничої потужності у досліджуваному підприємстві, 

необхідно докладно обґрунтувати шляхи поліпшення її використання. 

Причому, поряд з характеристикою загальних напрямків підвищення 

ефективності використання виробничих потужностей на підприємствах, 

необхідно обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, що 

досліджувалося.  

При обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності використання 

виробничої потужності приділити увагу вдосконаленню елементів 

економічного механізму господарювання, впровадженню сучасних форм 

організації виробництва і ринкових регуляторів виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для розрахунку виробничої потужності та 

ефективності її використання ТОВ «АКВА» у 2019-2020 роках 
Показники 2019 2020 

1 2 3 

1.Випуск продукції (фактично за рік), шт.   
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

- насоси типу А 2120 1980 

- насоси типу Б 1850 1940 

2.Запаси продукції на складі підприємства склали (на початок 

року), шт. 

 

 

 

- насоси типу А 80 70 

- насоси типу Б 62 68 

3.Реалізовано за рік продукції, шт.   

- насоси типу А ? 1965 

- насоси типу Б ? 1956 

4.Отпускні ціни за одиницю продукції, тис. грн.   

- насоси типу А 2,35 2,70 

- насоси типу Б 1,85 2,05 

5.Собівартість одиниці продукції, тис. грн.   

- насоси типу А 2,16 2,58 

- насоси типу Б 1,72 2,35 

6.Прибуток на одиницю продукції, тис. грн.   

- насоси типу А ? ? 

- насоси типу Б ? ? 

7.Рентабельність продукції, %%   

- насоси типу А ? ? 

- насоси типу Б ? ? 

8.Час роботи підприємства (фактично):   

- днів на рік 265 263 

- годин у день 12 12 

- неефективні середньодобові втрати робочого часу, годин  0,25 0,20 

9.Турудомісткість виробництва одної одиниці продукції (термін 

виробничого циклу), годин 

  

- насоси типу А 1,2 1,2 

- насоси типу Б 1,5 1,5 

10.Проектна потужність обладнання, одиниць    

10.1 механічного цеху   

- насоси типу А 2300 2300 

- насоси типу Б 2100 2100 

10.2 збірного цеху   

- насоси типу А 2400 2400 

- насоси типу Б 2200 2200 

 

ТЕМА 2 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ» 

 

Мета  розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан та 

ефективність використання ресурсного потенціалу, оцінити вплив зовнішніх 

та внутрішніх факторів на зміни, що відбулися, та виявити резерви та 

визначити шляхи підвищення ефективності їх використання.  
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Зразковий план 

  

Вступ 

1. Економічна природа ресурсів та  ресурсного потенціалу підприємств 

2. Склад ресурсного потенціалу та методи оцінки його стану та 

ефективності використання 

3. Аналіз стану, руху та ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства 

4. Фактори, що вплинули на ефективність використання ресурсного 

потенціалу підприємства. Резерви та шляхи її підвищення 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів  розрахункового завдання 

  

У вступі обґрунтувати актуальність теми  розрахункового завдання: 

показати роль та значення ресурсів та ресурсного потенціалу у забезпеченні 

конкурентоздатності та підвищенні ефективності  господарської діяльності 

підприємств в цілому. Чітко сформулювати мету й завдання  розрахункового 

завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи ресурсів та ресурсного потенціалу підприємств, а саме: 

визначити основні риси ресурсів, розкрити їх економічну сутність; надати 

класифікацію ресурсів підприємств за різними ознаками; розкрити 

економічну природу ресурсного потенціалу та його ролі у господарсько-

фінансовій діяльності підприємства.   

У другому розділі на теоретичному рівні розкрити: сутність поняття 

«ефективність»; необхідність, зміст процесу оцінки та основних його методів 

щодо визначення стану та ефективності використання окремих видів ресурсів 

(майнових та трудових) та ресурсного потенціалу підприємства в цілому. 

Охарактеризувати та навести формули показників, що дають можливість 

проаналізувати стан, рух та ефективність використання необоротних та 

оборотних активів, а також персоналу підприємств, розкрити теоретичні 

аспекти сутності та факторів, що впливають на ефективність використання 

ресурсного потенціалу.  

У третьому розділі,  використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» 

(додаток А), яке займається виробництвом потужних насосів для 

водопостачання, обчислити усі необхідні показники, що характеризують 

стан, рух, склад та ефективність використання усіх видів ресурсів за 2016-

2017 роки окремо й в цілому ресурсного потенціалу на основі інтегральних 

показників. Скласти відповідні аналітичні таблиці. Проаналізувати 

розраховані показники та зробити висновки відносно динамічних та 

структурних змін, що виникли.  
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У четвертому розділі на теоретичному рівні навести класифікацію 

системи зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на ефективність 

використання ресурсів та ресурсного потенціалу підприємств. 

Використовуючи дані попередніх розділів,  проведеного аналізу динаміки, 

структури, показників стану та ефективності використання ресурсів та 

ресурсного потенціалу у досліджуваному підприємстві, обґрунтувати: за 

рахунок яких факторів вони відбулися, яким чином вплинули зміни у 

структурі ресурсів та ресурсного потенціалу на ефективність їх 

використання. Необхідно докладно обґрунтувати шляхи підвищення 

ефективності їх використання. Причому, поряд з характеристикою загальних 

напрямків підвищення ефективності використання у виробничих 

підприємствах, необхідно обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, 

що досліджувалося.  

При обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності використання 

ресурсного потенціалу приділити увагу вдосконаленню елементів 

економічного механізму господарювання, впровадженню сучасних форм 

організації виробництва і ринкових регуляторів виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    
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Продовження таблиці 1  

1 2 3 4 

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 

 

Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2019-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати), тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.... 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 

 



 

 15 

 

Таблиця 3 – Вихідна інформація для аналізу стану та ефективності 

використання персоналу ТОВ «АКВА» за 2019-2020 роки 
Показники Одиниці 

виміру 

2019 2020 

1. Виручка від реалізації продукції, млн. грн.. млн. грн 98,6 102,4 

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції млн. грн 82,2 85,3 

3. Випуск продукції   штук 2817 2768 

4. Фінансовий результат (прибуток) від реалізації млн. грн 2,62 2,05 

5. Чисельність персоналу на початок року осіб 258 226 

6. Чисельність звільнених працівників за рік осіб 32 38 

7. Чисельність прийнятих на роботу працівників за 

рік 

 

осіб 

 

6 

 

2 

8. Середньооблікова чисельність персоналу, усього осіб 242 208 

у тому числі:    

8.1. Керівники осіб 18 12 

8.2. Спеціалісти осіб 23 19 

8.3. Технічні службовці осіб 34 26 

8.4. Робітники осіб 167 151 

9. Фонд заробітної плати тис. грн ? ? 

10. Середньомісячна заробітна плата, в цілому грн ? ? 

у тому числі:    

10.1. Керівники грн 5230 5350 

10.2. Спеціалісти грн 4840 4920 

10.3. Технічні службовці грн 2470 2620 

10.4. Робітники грн 3330 3670 

 

ТЕМА 3 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВІ РЕСУРСИ) ПІДПРИЄМСТВ Й 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ» 

 

Мета  розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан, склад та 

ефективність використання персоналу, виконати розрахунки фонду 

заробітної плати, виявити резерви та визначити шляхи підвищення 

ефективності використання окремих груп працівників.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. Персонал (трудові ресурси) суб’єктів підприємницької діяльності 

(поняття, склад, структура, роль у виробничому процесі) 

2. Аналіз динаміки, складу та ефективності використання персоналу 

підприємства. 

3. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на ефективність 

використання персоналу. Матеріальне стимулювання праці. 
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4. Резерви та шляхи підвищення ефективності використання персоналу 

підприємства. 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів  розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми  розрахункового завдання: 

показати роль та значення ефективного використання персоналу суб’єктів 

підпиємств для підвищення ефективності їх господарської діяльності в 

цілому. Чітко сформулювати мету й завдання  розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи трудових ресурсів та персоналу суб’єктів 

підприємницької діяльності, їх місця у виробничому процесі, кількісні та 

якісні характеристики, професійний та кваліфікаційний склад, основні 

категорії, показники виміру чисельності та руху  та ін.  

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити цілі та основні 

напрями аналізу стану, руху та ефективності використання персоналу на 

рівні суб’єктів підприємницької діяльності.  Використовуючи інформацію 

ТОВ «АКВА» (додаток А), яке займається виробництвом потужних насосів 

для водопостачання, розрахувати: фактичну чисельність персоналу на кінець 

2020 року; коефіцієнти, що характеризують рух та плинність персоналу у 

2019-2020 роках; динамічні зміни показників чисельності персоналу та їх 

структури. Обчислити показники продуктивності праці у вартісному та 

натуральному вимірі. Скласти відповідні аналітичні таблиці. Оцінити 

динамічні зміни та зробити відповідні висновки. 

У третьому розділі  надати класифікацію основних зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на ефективність використання 

персоналу. Визначити, які найбільш суттєві фактори вплинули на 

ефективність використання персоналу у ТОВ «АКВА» у 2020 році відносно 

2019 року. Особливу увагу слід приділити матеріальному стимулюванню 

праці, змінам середньомісячної заробітної за категоріями працівників  

(додаток А), визначити, яким чином вони впливають на ефективність 

використання персоналу. Розрахувати фонд заробітної ТОВ «АКВА» у 2020 

році. Скласти відповідні аналітичні таблиці. Проаналізувати розраховані 

показники та зробити висновки відносно динамічних змін, що виникли. 

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

порівняльного аналізу динаміки показників стану та ефективності 

використання персоналу у досліджуваному підприємстві, необхідно 

докладно обґрунтувати шляхи поліпшення їх використання. Причому, поряд 

з характеристикою загальних напрямків підвищення ефективності 

використання персоналу у виробничих підприємствах, необхідно 

обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, що досліджувалося.  
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При обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності використання 

персоналу приділити увагу вдосконаленню елементів економічного 

механізму господарювання, впровадженню сучасних форм організації і 

ринкових регуляторів виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

 

Додаток А  

Таблиця 1 – Вихідна інформація для аналізу стану та ефективності 

використання персоналу ТОВ «АКВА» за 2019-2020 роки 
Показники Одиниці 

виміру 

2019 2020 

1. Виручка від реалізації продукції, млн. грн. млн. грн 98,6 102,4 

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції млн. грн 82,2 85,3 

3. Випуск продукції   штук 2817 2768 

4. Фінансовий результат (прибуток) від реалізації млн. грн 2,62 2,05 

5. Чисельність персоналу на початок року осіб 258 226 

6. Чисельність звільнених працівників за рік осіб 32 38 

7. Чисельність прийнятих на роботу працівників за 

рік 

 

осіб 

 

6 

 

2 

8. Середньооблікова чисельність персоналу, усього осіб 242 208 

у тому числі:    

8.1. Керівники осіб 18 12 

8.2. Спеціалісти осіб 23 19 

8.3. Технічні службовці осіб 34 26 

8.4. Робітники осіб 167 151 

9. Фонд заробітної плати тис. грн 6750 ? 

10. Середньомісячна заробітна плата, в цілому грн 2324 2600 

у тому числі:    

10.1. Керівники грн 3230 3350 

10.2. Спеціалісти грн 2840 2920 

10.3. Технічні службовці грн 1470 1620 

10.4. Робітники грн 2330 2670 

 

ТЕМА 4 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

«МАЙНОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА, СКЛАД ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан та 

ефективність використання майнових ресурсів, оцінити вплив зовнішніх та 

внутрішніх факторів на зміни, що відбулися, та виявити резерви та визначити 

шляхи підвищення ефективності їх використання.  
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Зразковий план 

  

Вступ 

1. Економічна природа майнових ресурсів та  майнового потенціалу 

підприємств 

2. Склад майнового потенціалу та методи оцінки його стану та 

ефективності використання 

3. Аналіз стану, руху та ефективності використання майнових ресурсів 

підприємства 

4. Фактори, що вплинули на ефективність використання майнових 

ресурсів  підприємства. Резерви та шляхи її підвищення 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення майнових ресурсів та майнового потенціалу у 

забезпеченні конкурентоздатності та підвищенні ефективності  господарської 

діяльності підприємств в цілому. Чітко сформулювати мету й завдання 

розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи майнових ресурсів та майнового потенціалу 

підприємств, а саме: визначити основні риси ресурсів та майна, розкрити їх 

економічну сутність; надати класифікацію майнових ресурсів підприємств за 

різними ознаками; розкрити економічну природу майнового потенціалу та 

його ролі у господарсько-фінансовій діяльності підприємства.   

У другому розділі на теоретичному рівні розкрити: сутність поняття 

«ефективність»; необхідність, зміст процесу оцінки та основних його методів 

щодо визначення стану та ефективності використання окремих видів 

майнових ресурсів та майнового потенціалу підприємства в цілому. 

Охарактеризувати та навести формули показників, що дають можливість 

проаналізувати стан, рух та ефективність використання необоротних та 

оборотних активів, розкрити теоретичні аспекти сутності та факторів, що 

впливають на ефективність використання майнових ресурсів.  

У третьому розділі,  використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» 

(додаток А), яке займається виробництвом потужних насосів для 

водопостачання, обчислити усі необхідні показники, що характеризують 

стан, рух, склад та ефективність використання усіх видів майнових ресурсів 

за 2019-2020 роки окремо й в цілому майнового потенціалу на основі 

інтегральних показників. Скласти відповідні аналітичні таблиці. 

Проаналізувати розраховані показники та зробити висновки відносно 

динамічних та структурних змін, що виникли.  
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У четвертому розділі на теоретичному рівні навести класифікацію 

системи зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на ефективність 

використання майнових ресурсів та майнового потенціалу підприємств. 

Використовуючи дані попередніх розділів,  проведеного аналізу динаміки, 

структури, показників стану та ефективності використання майнових 

ресурсів у досліджуваному підприємстві, обґрунтувати: за рахунок яких 

факторів вони відбулися, яким чином вплинули зміни у структурі майна та 

майнового потенціалу на ефективність їх використання. Необхідно докладно 

обґрунтувати шляхи підвищення ефективності їх використання. Причому, 

поряд з характеристикою загальних напрямків підвищення ефективності 

використання у виробничих підприємствах, необхідно обґрунтувати 

конкретні заходи для підприємства, що досліджувалося.  

При обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності використання 

майнового потенціалу приділити увагу вдосконаленню елементів 

економічного механізму господарювання, впровадженню сучасних форм 

організації виробництва і ринкових регуляторів виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки майнових ресурсів  ТОВ 

«АКВА» у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн.. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 

 

Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки майнових ресурсів ТОВ «АКВА» 

у 2019-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати), тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 

 



 

 21 

 

ТЕМА 5 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ОСНОВНІ  ФОНДИ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ» 

Мета  розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан та ефективність 

використання основних фондів, виконати розрахунки амортизаційних 

відрахувань, залишкової та відновної вартості, виявити резерви та визначити 

шляхи підвищення ефективності їх використання.  

  

Зразковий план 

Вступ 

1. Економічна природа основних фондів суб’єктів підприємницької 

діяльності (поняття, склад, структура) 

2. Оцінка вартості основних фондів. Фізичний та моральний знос. 

Амортизація основних фондів. 

3. Показники та аналіз наявності, стану, руху та ефективності 

використання основних фондів суб’єкту підприємницької діяльності. 

4. Резерви та шляхи підвищення ефективності використання основних 

фондів суб’єкту підприємницької діяльності 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів  розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми  розрахункового завдання: 

показати роль та значення росту фондоозброєності суб’єктів 

підприємницької діяльності для підвищення ефективності їх господарської 

діяльності в цілому. Чітко сформулювати мету й завдання  розрахункового 

завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи основних фондів суб’єктів підприємницької діяльності, 

а саме: визначити основні риси основних фондів, розкрити їх економічну 

сутність; надати класифікацію за участю  у виробничому процесі, за правом 

власності, за цільовим призначенням, за джерелом фінансування та ін.  

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити зміст процесу 

відтворення основних фондів та надати характеристику різним видам їх 

оцінки та обліку; показати особливості фізичного та морального зносу 

основних фондів та роль амортизації у їх відновленні; охарактеризувати 

основні методи амортизації та межі їх використання. Використовуючи 

інформацію ТОВ «АКВА» (додаток А), яке займається виробництвом 

потужних насосів для водопостачання, обчислити первісну, балансову, 
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середньорічну та залишкову вартість основних фондів у 2020 році, 

розрахувати суму амортизаційних відрахувань у цьому році (підприємство 

використовує прямолінійний метод нарахування амортизації). 

У третьому розділі  охарактеризувати та навести формули показників, 

що дають можливість проаналізувати стан, рух та ефективність використання 

основних фондів, розкрити теоретичні аспекти сутності та факторів, що 

впливають на ефективність використання основних фондів. Розрахувати 

основні показники стану, руху та ефективності використання основних 

фондів (коефіцієнти уведення, оновлення, вибуття; показники фондовіддачі, 

фондомісткості, рентабельності; показники фондоозброєності праці; темпи 

зміни абсолютних та відносних показників; структурні зміни у складі 

основних фондів) у ТОВ «АКВА» на основі інформації, що наведена у 

додатку Б. Скласти відповідні аналітичні таблиці. Проаналізувати 

розраховані показники та зробити висновки відносно динамічних змін, що 

виникли. Обґрунтувати: за рахунок яких факторів вони відбулися, яким 

чином вплинули зміни у структурі основних фондів на ефективність їх 

використання. 

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

порівняльного аналізу динаміки показників стану та ефективності 

використання основних фондів у досліджуваному підприємстві, необхідно 

докладно обґрунтувати шляхи поліпшення їх використання. Необхідно 

обґрунтувати конкретні заходи для підприємства. При обґрунтуванні шляхів 

підвищення ефективності використання основних фондів приділити увагу 

вдосконаленню елементів економічного механізму господарювання, 

впровадженню форм організації використання основних фондів і ринкових 

регуляторів виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для розрахунку вартості та амортизації 

основних фондів ТОВ «АКВА» у 2020 році 
Групи основних фондів*  Балансова 

(залишкова) 

вартість на 

початок року, 

млн. грн. 

Мінімально допус-

тимі строки корис-

ного використання, 

років* 

Рівень 

зносу на 

початок 

року, % 

група 3 – будівлі 42,0 20 40 

               Споруди 11,5 15 20 

               передавальні пристрої 4,2 10 10 

група 4 – машини та обладнання 7,8 5 15 

з них: електронно-обчислювальні 

машини   

 

0,6 

 

2 

 

50 

група 5 – транспортні засоби 2,6 5 60 

група 6 - інструменти, прилади, 

інвентар, меблі 

 

1,4 

 

4 

 

30 

*Примітка: відповідно до Податкового кодексу України, стаття 145. 
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Додаткова інформація.  

Протягом 2020 року відбулися наступні зміни: 

- проведено частковий капітальний ремонт будівлі, на який було 

витрачено 2,3 млн грн.;  

- придбано 1 липня  2020 року нове обладнання на суму 1,6 млн. грн., 

витрати на транспортування та монтаж склали 0,2 млн. грн.; 

- у жовтні цього самого року мають бути виведені з експлуатації через 

повне фізичне спрацювання машини та обладнання на загальну суму 0,9 

млн. грн. 

 

Додаток Б 

Таблиця – Вихідна інформація для аналізу стану, руху та ефективності 

використання основних фондів ТОВ «АКВА» у 2018-2020 роках 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

Балансова вартість, млн. грн.. 73,0 69,5  

У тому числі: - будівлі 44,3 42,0  

              -  споруди 12,0 11,5  

               - передавальні пристрої 4,7 4,2  

               - машини та обладнання 8,8 7,8  

з них: електронно-обчислювальні 

машини   

 

0,8 

 

0,6 

 

               - транспортні засоби 2,0 2,6  

               - інструменти, прилади, 

інвентар, меблі 

 

1,2 

 

1,4 

 

Сума накопиченої амортизації, всього, 

млн. грн. 

 

6,3 

 

14,9 

 

 За рік 

Вибуло основних фондів за рік, млн. грн.  2,2  

Придбано основних фондів за рік, млн. 

грн. 

  

4,8 

 

Виручка від реалізації продукції за рік, 

млн. грн. 

  

98,6 

 

102,4 

Прибуток від реалізації, млн.. грн.  2,62 2,05 

Середньооблікова чисельність робітників 

підприємства, осіб 

  

242 

 

208 

Середньооблікова чисельність робітників 

виробництва, осіб 

  

167 

 

151 

 

ТЕМА 6 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ОБОРОТНІ АКТИВИ (ОБОРОТНІ ЗАСОБИ) ПІДПРИЄМСТВ, 

СКЛАД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ» 

 

Мета  розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 
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конкретного суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан та 

ефективність використання оборотних засобів, виконати розрахунки їх 

загального нормативу, виявити резерви та визначити шляхи підвищення 

ефективності  використання.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. Економічна природа оборотних активів підприємств та їх склад. 

Оцінка ефективності використання оборотних активів.  

2. Аналіз наявності, стану, руху та ефективності використання 

оборотних активів підприємств. 

3. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на швидкість руху 

оборотних активів. Нормування оборотних засобів. 

4. Резерви та шляхи підвищення ефективності використання оборотних 

активів підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів  розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми  розрахункового завдання: 

показати роль та значення оборотних засобів та ефективності їх 

використання для підвищення ефективності підприємницької діяльності на 

рівні суб’єктів господарювання. Чітко сформулювати мету й завдання  

розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи оборотних засобів суб’єктів підприємницької 

діяльності, а саме: визначити основні риси оборотних засобів, розкрити їх 

економічну сутність; надати класифікацію за участю  у виробничому процесі, 

за правом власності, за цільовим призначенням, за джерелом фінансування та 

ін. Визначити особливості руху оборотних засобів, розкрити зміст поняття та 

навести формули основних показників оцінки ефективність використання 

оборотних засобів на рівні суб’єктів підприємницької діяльності. 

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити цілі та основні 

напрями аналізу стану, складу та ефективності використання оборотних 

засобів на рівні суб’єктів підприємницької діяльності. Використовуючи 

інформацію ТОВ «АКВА» (додаток А), яке займається виробництвом 

потужних насосів для водопостачання, розрахувати розмір оборотних засобів 

та їх основних елементів у днях обороту на кінець року, середньорічні 

розміри оборотних активів у сумі, основні показники швидкості обороту. 

Проаналізувати динамічні зміни у обсягах, складі, ефективності 

використання оборотних засобів та основних їх складових у 2018-2019 роках. 

Скласти необхідні аналітичні таблиці та зробити необхідні висновки.  
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У третьому розділі  надати класифікацію основних зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на ефективність використання 

оборотних засобів. Визначити, які найбільш суттєві фактори вплинули на 

ефективність використання оборотних засобів у ТОВ «АКВА» у 2019 році 

відносно 2018 року. Особливу увагу слід приділити впливу змін у складі 

оборотних засобів на швидкість обороту їх загальної суми. 

Розрахувати загальний норматив оборотних засобів ТОВ «АКВА» на 

кінець 2020 року (додаткова інформація у Додатку А). Проаналізувати 

розраховані показники та зробити висновки відносно можливостей 

досягнення нормативної величини оборотних засобів.  

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

порівняльного аналізу динаміки показників стану та ефективності 

використання оборотних засобів у досліджуваному підприємстві, необхідно 

докладно обґрунтувати шляхи поліпшення їх використання. Причому, поряд 

з характеристикою загальних напрямків підвищення ефективності 

використання оборотних засобів у виробничих підприємствах, необхідно 

обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, що досліджувалося.  

При обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності використання 

оборотних засобів приділити увагу вдосконаленню елементів економічного 

механізму господарювання, впровадженню сучасних форм організації 

використання оборотних засобів і ринкових регуляторів виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для розрахунків стану, ефективності 

використання та нормативу оборотних засобів ТОВ «АКВА»  

у 2017-2019 роках 
Показники На кінець року 

2017 2018 2019 

Оборотні засоби в цілому, тис. грн. 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - відвантажені, але неоплачені товари 1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість 3150 3440 3650 

  - гроші на рахунках та в касі  140 220 190 

 За рік 

Виручка від реалізації продукції за рік, 

тис. грн. 

  

98620 

 

102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції, тис. грн. 

  

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. 

грн. 

  

55912 

 

60408 

Прибуток від реалізації, тис. грн.  2620 2050 
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Додаткова інформація для розрахунку нормативу оборотних засобів на 

кінець 2020 року: 

- на 2020 рік планується збільшити обсяги реалізації продукції. 

Відповідно виручка та чистий дохід від реалізації продукції зростуть на 5,6%; 

- частка собівартості реалізованої продукції у чистому доході знизиться 

до 69,0%; 

- норми основних елементів оборотних активів у днях обороту на 

кінець 2020 року необхідно довести до: 

- виробничі запаси – 16 днів; 

- незавершене виробництво – 8 днів; 

- запаси готової продукції – 6 днів; 

- гроші на рахунках та в касі – 2 дні. 

Удосконалення системи розрахунків із споживачами продукції та 

іншими контрагентами дозволить знизити розміри: 

- дебіторської заборгованості – на 12,0% 

- відвантажених та неоплачених товарів – 9,0% 

- витрат майбутніх періодів на 5,0%. 
 

ТЕМА 7 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ  ВИКОРИСТАННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності визначити стан, джерела 

залучення й ефективність формування та використання капіталу, виконати 

розрахунки вартості капіталу та ефекту фінансового левериджу, виявити 

резерви та визначити шляхи підвищення ефективності формування й  

використання.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. Економічна природа капіталу підприємств та характеристика 

основних джерел його формування.  

2. Аналіз наявності, стану, динаміки та складу капіталу підприємства.  

3. Оцінка ефективності формування та використання капіталу. 

Розрахунок його вартості та ефекту фінансового левериджу.  

4. Резерви та шляхи підвищення ефективності використання капіталу 

підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

  



 

 27 

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль, значення й необхідність ефективного  формування та 

використання капіталу для підвищення ефективності підприємницької 

діяльності на рівні підприємств. Чітко сформулювати мету й завдання 

розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи капіталу суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: 

визначити основні риси капіталу, розкрити його економічну сутність; надати 

класифікацію за цілями використання, за правом власності, за формами та 

об’єктами інвестування, за джерелом фінансування та ін. Розкрити  

особливості кругообігу, руху, складу та структури капіталу. Визначити 

основні принципи формування капіталу підприємств, позитивні та негативні 

риси власного й позикового капіталу. 

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити цілі та основні 

напрями аналізу стану та складу капіталу підприємства. Використовуючи 

інформацію ТОВ «АКВА» (додаток А), яке займається виробництвом 

потужних насосів для водопостачання,  виконати горизонтальний та 

вертикальний  аналіз балансу (табл. 1). Зробити висновки щодо динаміки 

основних складових капіталу підприємства. Проаналізувати структуру 

капіталу за джерелами формування та її зміни за два роки.  Визначити 

напрями використання капіталу, рівень участі власного та залученого 

капіталу у фінансуванні оборотних та необоротних активів. Скласти 

необхідні аналітичні таблиці та зробити необхідні висновки.  

У третьому розділі  на теоретичному рівні розкрити сутність поняттям 

«ефективність формування» та «ефективність використання» капіталу 

підприємства, надати характеристику основним показникам щодо кількісного 

їх визначення. На основі інформації ТОВ «АКВА», що представлена, у 

балансі (табл. 1) та скороченому звіті із фінансових результатів (табл. 2) 

розрахувати показники оборотності й рентабельності капіталу та його 

основних складових.  Особливу увагу слід приділити розгляду механізмів та 

розрахункам вартості капіталу та ефекту фінансового левериджу за 2019-

2020 роки ТОВ «АКВА». Скласти необхідні аналітичні таблиці та зробити 

необхідні висновки.  

У четвертому розділі визначити основні зовнішні (стан фінансового 

ринку) та внутрішні фактори, які вплинули на стан та динамічні зміни складу 

капіталу ТОВ «АКВА» у 2020 році відносно 2019 року. Використовуючи дані 

попередніх розділів,  проведеного аналізу, необхідно докладно обґрунтувати 

шляхи поліпшення формування та використання капіталу ТОВ «АКВА». 

Причому, поряд з характеристикою загальних напрямків підвищення 

ефективності, необхідно обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, 

що досліджувалося.  
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При обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності формування та 

використання капіталу приділити увагу вдосконаленню елементів 

економічного механізму господарювання, впровадженню сучасних форм 

залучення й використання капіталу. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

 

Додаток А 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для розрахунків стану та складу капіталу  

ТОВ «АКВА» у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

АКТИВ    

І. Необоротні активи, в цілому 

(залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

 

 

2560 

 

1180 

 

1360 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 

 

Таблиця 2 – Вихідна інформація для розрахунку ефективності формування та 

використання капіталу ТОВ «АКВА» у 2019-2020роках (витяг зі звіту про 

фінансові результати) тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 

 

Додаткова інформація для розрахунку вартості капіталу та ефекту 

фінансового левериджу: 

- вартість позикового капіталу розрахувати на основі розміру фінансових 

витрат, а вартість власного капіталу, виходячи з того, що на споживання 

власниками використовується 30% чистого прибутку 

 

ТЕМА 8 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 

ПІДПРИЄМСТВ, ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного підприємства розрахувати значення показників собівартості 

продукції та витрат, проаналізувати їх динамічні зміни, визначити вплив 

основних факторів на ці зміни та обґрунтувати шляхи оптимізації витрат у 

майбутньому.  
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Зразковий план 

  

Вступ 

1. Собівартість продукції та поточні витрати підприємств. 

2. Аналіз поточних витрат та собівартості реалізованої продукції 

підприємства. 

3. Основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на розмір 

поточних витрат. 

4. Резерви та шляхи оптимізації поточних витрат підприємства. 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення показників собівартості продукції та поточних 

витрат підприємств у процесі їх функціонування та розвитку. Чітко 

сформулювати мету й завдання розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи собівартості продукції та поточних витрат підприємств, 

а саме: розкрити економічну сутність понять та їх взаємозв’язок; визначити 

роль витрат у формуванні результатів підприємницької діяльності; 

відокремити довгострокові та поточні витрати; навести класифікацію 

поточних витрат за основними ознаками та охарактеризувати основні групи 

витрат (приділити увагу розподілу статей витрат на постійні та змінні); 

охарактеризувати показники виміру та ін.  

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити необхідність, цілі та 

завдання аналізу поточних витрат на рівні підприємства; надати 

характеристику основним етапам цього процесу. Використовуючи 

інформацію управлінської та фінансової звітності ТОВ «АКВА» (таблиці 1 та 

2), яке займається виробництвом потужних насосів для водопостачання, 

розробити аналітичні таблиці, які дозволять дослідити динаміку основних 

груп витрат підприємства за 2019-2020 роки в абсолютних (млн. грн) та 

відносних показниках (у %% до чистого доходу від реалізації). Розрахувати, 

внести у відповідні таблиці та проаналізувати зміни у структурі витрат  за 

наступними напрямами:  

- видами економічної діяльності (операційною, фінансовою, іншими);  

- економічними елементами (матеріальні, оплата праці, соціальні 

виплати, амортизація, інші витрати);   

- за реагуванням на зміни обсягу виробництва та реалізації продукції 

(постійні та змінні). 

Обчислити фінансовий результат (прибуток)  від операційної 

діяльності, зробити висновки щодо впливу на нього поточних витрат та 

собівартості продукції у 2019-2020 роках. 
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У третьому розділі  надати класифікацію основних зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на розмір собівартості та поточних 

витрат підприємств. Визначити, які з них вплинули на зміни поточних витрат 

у ТОВ «АКВА» у 2020 році відносно 2019 року. Особливу увагу необхідно 

приділити механізму взаємозв’язку розміру витрат з обсягом виробництва та 

реалізації продукції, який, бажано, представити графічно. Пояснити, чому не 

завжди необхідно прагнути знижувати поточні витрати, а важливо 

оптимізувати їх розмір. 

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

результати аналізу динаміки й структури витрат, абсолютних та відносних 

показників у досліджуваному підприємстві, необхідно докладно 

обґрунтувати шляхи можливої оптимізації поточних витрат. З 

характеристикою загальних напрямків оптимізації витрат у виробничих 

підприємствах, необхідно обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, 

що досліджувалося.  

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

 

Таблиця 1 – Основні статті витрат ТОВ «АКВА» за 2019-2020 роки, млн. грн 
№ Статті витрат 2019 2020 

1 2 3 4 

1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

 

82,2 85,3 

2 Собівартість реалізованої продукції 55,9 60,4 

3 Адміністративні витрати 3,7 3,1 

 

3.1 

Витрати на оплату праці адміністративно-

управлінського персоналу 

 

0,9 

 

0,6 

3.2 Відрахування на соціальні заходи  0,3 0,2 

3.3 Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів, що 

забезпечують адміністративні потреби 

 

 

х 

 

 

Х 

3.4 Витрати на утримання основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що 

забезпечують адміністративні потреби 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,3 

3.5 Амортизація основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів та нематеріальних активів, що 

забезпечують адміністративні потреби 

 

 

1,1 

 

 

1,2 

3.6 Витрати на страхування майна 0,2 0,2 

3.7 Податки, збори та інші передбачені законодавством 

платежі 

 

х 

 

Х 

3.8 Загальні корпоративні витрати 0,6 0,4 

3.9 Інші адміністративні витрати 0,4 0,2 

4 Витрати на збут 14,6 15,2 

4.1 Витрати на оплату праці персоналу, який забезпечує 

збут продукції 

 

0,6 

 

0,5 

4.2 Відрахування на соціальні заходи 

 

0,2 0,2 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

4.3 Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів, що 

забезпечують збут продукції 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

4.4 Витрати на утримання основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, що 

забезпечують збут продукції 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,6 

4.5 Амортизація основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів та нематеріальних активів, що 

забезпечують збут продукції 

 

 

1,8 

 

 

1,9 

4.6 Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, 

пакування і передпродажну підготовку продукції 

 

0,6 

 

0,7 

4.7 Витрати на транспортування 6,1 5,9 

4.8 Витрати на проведення маркетингових заходів 0,8 1,1 

4.9 Витрати на тару 0,7 0,8 

4.10 Податки, збори та інші передбачені законодавством 

платежі 

 

х 

 

Х 

4.11 Інші витрати на збут 2,9 3,0 

5 Інші операційні витрати 6,6 5,3 

5.1 Витрати на дослідження та розробки 4,8 4,6 

5.2 Собівартість реалізованої іноземної валюти х Х 

5.3 Собівартість реалізованих виробничих запасів і 

необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для 

продажу 

 

 

0,7 

 

 

Х 

5.4 Сумнівні та безнадійні борги 0,3 0,3 

5.5 Інші витрати операційної діяльності 0,8 0,4 

6 Фінансові витрати 1,1 0,9 

6.1 Відсотки за кредит 1,1 0,9 

6.2 Інші фінансові витрати х Х 

7 Втрати від участі в капіталі х Х 

8 Інші витрати х Х 

9 Інші доходи від операційної діяльності 0,4 0,5 

10 Фінансовий результат від операційної діяльності   

 

Таблиця 2 – Основні статті собівартості реалізованої продукції ТОВ «АКВА» 

за 2019-2020 роки, млн. грн 
 Статті витрат 2019 2020 

1 2 3 4 

 Собівартість реалізованої продукції 55,9 60,4 

1 Прямі матеріальні витрати 41,1 45,9 

1.1 Сировина та матеріали 30,6 34,0 

1.2 Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби, 

роботи, послуги виробничого характеру 

 

10,1 

 

11,4 

1.3 Паливо й енергія на технологічні цілі 1,6 1,9 

1.4 Зворотні відходи 1,2 1,4 

2 Прямі витрати на оплату праці 6,3 6,4 

2.1 Основна та додаткова заробітна плата 

 

4,6 4,7 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 

2.2 Відрахування на соціальні заходи 1,7 1,7 

3 Інші прямі витрати (витрати на утримання та 

експлуатацію виробничих основних засобів, інших 

необоротних матеріальних та нематеріальних активів) 

 

 

5,9 

 

 

5,6 

3.1 Амортизаційні відрахування  5,1 4,6 

3.2 Витрати на утримання і експлуатацію (технічний огляд, 

технічне обслуговування) 

 

0,5 

 

0,5 

3.3 Витрати на ремонти, що здійснюються для підтримання 

об'єктів  в робочому стані 

 

0,2 

 

0,4 

3.4 Сума сплачених платежів за користування об’єктами 

наданими в оперативний лізинг (оренду)  

 

х 

 

Х 

3.5 Інші витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією 

устаткування, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

4 Загальновиробничі цехові  витрати 2,6 2,5 

4.1 Витрати на управління виробництвом (оплата праці, 

відрахування на соціальні заходи й медичне страхування 

апарату управління цехами). 

 

 

1,1 

 

 

0,9 

4.2 Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 

загальновиробничого (цехового) призначення 

 

0,9 

 

1,0 

4.3 Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну оренду основних засобів, інших 

необоротних активів загальновиробничого (цехового)  

 

 

 

 

 

 

 Призначення 0,1 0,1 

4.4 Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення та інше утримання виробничих 

(цехових) приміщень 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

4.5 Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону 

навколишнього природного середовища 

 

0,1 

 

0,1 

4.6 Інші витрати загальновиробничого (цехового) 

призначення 

 

0,2 

 

0,1 

 

ТЕМА 9 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ДОХОДИ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Мета  розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності розрахувати його доходи, 

проаналізувати їх динамічні зміни за сумою та складом, визначити вплив 

основних факторів на ці зміни, особливу увагу приділити впливу цінової 

політики на результати діяльності. Обґрунтувати шляхи підвищення 

доходності у майбутньому за рахунок використання найбільш прийнятної 

цінової політики.  

  

Зразковий план 
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Вступ 

1. Економічна природа та джерела формування доходу підприємства  

(поняття, призначення та види, джерела формування та напрями 

використання). 

2. Цінова політика підприємства як фактор впливу на величину доходів 

підприємства (система зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на 

розмір доходу підприємства; зміст та типи цінових політик як фактор 

формування доходу). 

3. Аналіз динаміки та структури доходів підприємства. 

4. Визначення типу цінової політики та її вплив на доходи 

підприємства. Обґрунтування найбільш прийнятної цінової політики з точки 

зору підвищення доходу у майбутньому. 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів  розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми  розрахункового завдання: 

показати роль, призначення та фактори формування доходів суб’єктів 

підприємницької діяльності у процесі їх функціонування та розвитку. Чітко 

сформулювати мету й завдання  розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи та джерел формування доходу підприємства, а саме:   

розкрити сутність поняття, призначення, склад за видами діяльності, 

джерелами формування та напрямами використання. 

У другому розділі на теоретичному рівні розкрити систему 

(класифікацію) зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на розмір 

доходу підприємства; виокремити особливості впливу цін та цінової політики 

підприємств на розмір доходу від реалізації; розкрити зміст та типи цінових 

політик як фактору формування доходу.  

У третьому розділі  розкрити необхідність, цілі та завдання аналізу 

доходів на рівні підприємства; надати характеристику основним етапам 

цього процесу. Використовуючи інформацію розширеного звіту про 

фінансові результати ТОВ «АКВА» (додаток А, табл. 1), яке займається 

виробництвом потужних насосів для водопостачання, обчислити загальний 

розмір доходу від усіх видів діяльності, у тому числі: доход від реалізації, 

операційної, фінансової та звичайної діяльності до й після оподаткування, а 

також чистий прибуток у 2019 та 2020 роках. Розробити аналітичні таблиці, 

які дозволять дослідити динаміку абсолютних показників усіх видів доходу, 

зміни у їх склад. Навести формули розрахунків щодо кількісного визначення 

впливу на розмір показників загальної величини доходу змін різних видів 

доходів та витрат. Виконати розрахунки для ТОВ «АКВА», які необхідно 

оформити відповідною таблицею, зробити висновки щодо визначення 

найбільш суттєвих факторів, що вплинули на зміни чистого доходу у 2020 
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році відносно 2019 року. Використовуючи інформацію про зміни у структурі 

обсягів продажу продукції та цін продажу (додаток А, табл. 2), визначити, 

яким чином вони впливають на суму доходу від реалізації.  

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

результати аналізу динаміки й структури доходів, визначити можливий тип 

цінової політики та її вплив на доходи підприємства у 2020 році. 

Обґрунтувати найбільш прийнятну цінову політику та  конкретні заходи з 

точки зору підвищення доходу  для підприємства, що досліджувалося. При 

цьому врахувати негативні зміни у економіці України, які обумовлені 

поглибленням економічної кризи, а саме: зменшенням попиту на продукцію 

ТОВ «АКВА» приблизно на 15-20%; підвищенням витрат виробництва 

(собівартості) за рахунок зростання цін та тарифів на енергоресурси та інші 

ресурси приблизно на 8-10%. 

При обґрунтуванні шляхів підвищення доходу приділити увагу 

вдосконаленню елементів економічного механізму господарювання на 

макро- та мікроекономічному рівнях, впровадженню сучасних форм 

організації виробництва. 

Висновки оформлюються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Інформація зі звіту про фінансові результату ТОВ «АКВА»  

за 2019-2020 роки, тис. грн 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Податок на додану вартість   

Інші відрахування - 25,6 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 55912 60408 

Валовий прибуток (доход) 26303 25212 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Фінансові результати (доход) від реалізації   

Інші операційні доходи (від здачі в оренду частини 

приміщення)  

 

402 

 

303 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат (доход) від операційної 

діяльності 

 

 

 

 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Доход від фінансової діяльності   

Фінансовий результат (доход) від звичайної 

діяльності  

  

Фінансовий результат (доход) до оподаткування   

Чистий фінансовий результат (прибуток)   
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Таблиця 2 – Склад продукції та ціни за групами ТОВ «АКВА»  

за 2019-2020 роки 
Типи насосів 2019 2020 

Кількість, 

од. 

середня 

ціна 

продажу, 

грн 

Виручка 

від 

реалізації, 

тис. грн. 

Кількість, 

од. 

середня 

ціна 

продажу, 

грн 

Виручка 

від 

реалізації, 

тис. грн 

заглибні 13200 2720 35904 9510 3046 28967 

поверхневі 9300 1840 17112 8020 2116 16970 

насосні станції 8550 3305 28258 6810 3570 24312 

вібраційні 13038 420 5476 12020 605 7272 

електродвигуни 8130 1460 11870 6766 1708 11557 

Всього   98620   102410 

 

Додаткова інформація: 

- ставка податку на додану вартість 20% у аналізованому періоді та у 

2018 році, податку на прибуток у 2019-2020 роках складала 18%. 

 

ТЕМА 10. РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ 

ЇХ ПІДВИЩЕННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного підприємства розрахувати значення показників прибутку та 

рентабельності, проаналізувати їх динамічні зміни, визначити вплив 

основних факторів на ці зміни та обґрунтувати шляхи підвищення 

прибутковості у майбутньому.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. Економічна природа прибутку підприємства (поняття, основні 

функції та види, джерела формування та напрями використання, показники 

виміру). 

2. Аналіз динаміки та формування показників прибутку та 

рентабельності  підприємства. 

3. Основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на розмір 

прибутку та рентабельності. 

4. Резерви та шляхи підвищення прибутковості підприємства. 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 
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У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення показників прибутковості суб’єктів 

підприємницької діяльності у процесі їх функціонування та розвитку. Чітко 

сформулювати мету й завдання розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи прибутку та показників рентабельності суб’єктів 

підприємницької діяльності, а саме: розкрити економічну сутність понять; 

визначити основні функції та види прибутку; надати характеристику 

джерелам формування та напрямам використання; охарактеризувати 

показники виміру та ін. Використовуючи інформацію Держкомстату України 

(www.ukrstat.gov.ua; публікації; статистика фінансів підприємств; 

статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» у 2015 р.) у 

табличній формі навести статистичні показники, що характеризують рівень 

прибутковості за основними видами економічної діяльності за 2016-2019 рр., 

зробити висновки щодо галузевих особливостей формування та динаміки цих 

показників (зразок - таблиця 1).  

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити необхідність, цілі та 

завдання аналізу прибутку та рентабельності на рівні суб’єктів підприємства; 

надати характеристику основним етапам цього процесу. Використовуючи 

інформацію звіту про фінансові результати ТОВ «АКВА» (таблиця 2), яке 

займається виробництвом потужних насосів для водопостачання, обчислити 

прибуток від операційної та звичайної діяльності до й після оподаткування, а 

також чистий прибуток у 2019 та 2020 роках. Розробити аналітичні таблиці, 

які дозволять дослідити динаміку абсолютних показників прибутку та 

показників рентабельності продажів, інвестованого та власного капіталу. 

Проаналізувати зміни у структурі доходів та витрат.  

У третьому розділі  надати класифікацію основних зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на розмір прибутку та рівень 

рентабельності підприємств; охарактеризувати та навести формули 

розрахунків щодо кількісного визначення впливу на розмір показників 

прибутку змін різних видів доходів та витрат. Виконати ці розрахунки для 

ТОВ «АКВА», які необхідно оформити відповідною таблицею, зробити 

висновки щодо визначення найбільш суттєвих факторів, що вплинули на 

зміни чистого прибутку у 2020 році відносно 2019 року. Використовуючи 

інформацію про зміни цін та тарифів (додаток Б), визначити, яким чином 

вони впливають на суму прибутку від операційної діяльності та 

рентабельність продажів. 

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

результати аналізу динаміки й структури доходів, витрат та прибутку, 

показників рентабельності у досліджуваному підприємстві, необхідно 

докладно обґрунтувати шляхи можливого підвищення прибутковості. 

Причому, поряд з характеристикою загальних напрямків підвищення 

прибутковості у підприємствах, необхідно обґрунтувати конкретні заходи 

для підприємства, що досліджувалося.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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При обґрунтуванні шляхів підвищення абсолютних та відносних 

показників прибутковості приділити увагу вдосконаленню елементів 

економічного механізму господарювання на макро- та мікроекономічному 

рівнях, впровадженню сучасних форм організації виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

 

Таблиця 1 – Фінансові результати та рентабельність операційної діяльності  

суб’єктів підприємництва за основними видами економічної діяльності в 

Україні за 2016-2019 р.р. 
Види економічної діяльності 2016 2017 2018 2019 

Млн.. 

грн... 

 

%% 

млн. 

грн 

 

%% 

млн. 

грн 

 

%% 

млн. 

грн 

 

%% 

Усього         

Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство 

        

Промисловість         

Будівництво         

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

        

Діяльність транспорту та зв'язку         

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання послуг 

підприємцям 

        

Інші види діяльності, що не ввійшли 

до вище перелічених  

        

 

Таблиця 2 – Інформація зі звіту про фінансові результату ТОВ «АКВА»  

за 2019-2020 роки, млн. грн 
Статті звіту 2019 2020 

1 2 3 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

98,6 102,4 

Податок на додану вартість 16,4 17,1 

Акцизний збір Х Х 

Інші вирахування з доходу Х Х 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

 

55,9 

 

60,4 

Валовий прибуток (збиток)   

Інші операційні доходи 1,2 0,8 

Адміністративні витрати 

 

3,7 3,1 

Витрати на збут 

 

14,6 15,2 

Інші операційні витрати 

 

6,6 5,3 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 

Фінансові результати від операційної діяльності 

(прибуток або збиток) 

  

 

Доход від участі в капіталі х Х 

Інші фінансові доходи х Х 

Інші доходи 0,4 0,5 

Фінансові витрати 1,1 0,9 

Втрати від участі в капіталі Х Х 

Інші витрати Х Х 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування (прибуток або збиток) 

  

Податок на прибуток від звичайної діяльності   

Фінансові результати від звичайної діяльності 

(прибуток або збиток) 

 

 

 

 

Надзвичайні: Х Х 

Доходи Х Х 

Витрати Х Х 

Податки з надзвичайного прибутку Х Х 

Чистий прибуток (збиток)   

 

Додаткова інформація (умовна): 

- ставка податку на прибуток у 2019 - 2020 р.р. - 18%; 

- середньорічна вартість інвестованого та власного капіталу 

підприємства у 2019  відповідно складала 84,8 та 69,5 млн. грн., а у 2020 році 

– 83,6 та 67,7 млн. грн; 

- середньорічний індекс цін у 2020 році відносно 2019 року на готову 

продукцію склав 1,012, на сировину та матеріали для виробництва – 1,042, 

ціни та тарифи на допоміжні матеріали, комунальні послуги, теплову та 

електричну енергію, що використовуються поза межами виробництва – 

1,033. 

 

ТЕМА 11 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 

ПІДВИЩЕННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного підприємства оцінити рівень його конкурентоспроможності 

відносно підприємств-аналогів, розрахувати та проаналізувати необхідні 

показники, визначити слабкі та сильні сторони,   обґрунтувати шляхи 

підвищення конкурентоспроможності у майбутньому.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 
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1. Конкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність 

суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств). Конкурентні переваги.  

2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. 

3. Основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на рівень 

конкурентоспроможності підприємства. 

4. Резерви та шляхи підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення конкурентоспроможності суб’єктів 

підприємницької діяльності у процесі їх успішного функціонування та 

розвитку в умовах конкуренції. Чітко сформулювати мету й завдання 

розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної сутності понять конкурентоспроможності продукції та 

конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності, їх основні 

риси та взаємозв’язок. Розкрити зміст та склад можливих конкурентних 

переваг суб’єктів підприємницької діяльності в умовах конкуренції, 

визначити поняття їх конкурентного статусу та конкурентної позиції.  

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити необхідність, цілі та 

завдання оцінки конкурентоспроможності підприємств; надати 

характеристику основним методам та показникам  процесу оцінки. 

Використовуючи інформацію звітності  ТОВ «АКВА» (таблиця 1), яке 

займається виробництвом потужних насосів для водопостачання, та двох 

підприємств-аналогів, які працюють у тому ж сегменті ринку, обчислити 

основні показники щодо оцінки їх конкурентоспроможності  у 2019 та 2020 

роках за наступними напрямами: виробнича діяльність; кадрова робота; 

фінансова діяльність; комерційна діяльність;  організаційно-управлінська 

діяльність. Розробити необхідні аналітичні таблиці, які дозволять дослідити, 

з використанням різноманітних методів оцінки (балів, індексів, сумі місць 

тощо), рівень та динамічні зміни стану конкурентоспроможності ТОВ 

«АКВА», визначити його основні сильні та слабкі сторони відносно 

підприємств-аналогів. Зробити відповідні висновки. 

У третьому розділі  надати класифікацію основних зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності 

підприємств. Визначити для ТОВ «АКВА» найбільш суттєві фактори, що 

вплинули на зміни рівня конкурентоспроможності у 2020 році відносно 2019 

року.  

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

результатів оцінки рівня  конкурентоспроможності у досліджуваному 

підприємстві, необхідно докладно обґрунтувати шляхи її можливого 
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підвищення. Причому, поряд з характеристикою загальних напрямків 

підвищення конкурентоспроможності у виробничих підприємствах, 

необхідно обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, що 

досліджувалося.  

При обґрунтуванні шляхів підвищення конкурентоспроможності 

приділити увагу вдосконаленню елементів економічного механізму 

господарювання на макро- та мікроекономічному рівнях, впровадженню 

сучасних форм організації виробництва. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки конкурентоспроможності   

ТОВ «АКВА» відносно підприємств-аналогів у 2019-2020 р.р. 
Показники Од. 

вимі- 
ру 

ТОВ «АКВА» Підприємство
А 

Підприємство 
Б 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доход (виручка) від 
реалізації продукції  

млн. 
грн 

 
98,6 

 
102,4 

 
78,2 

 
67,9 

 
84,8 

 
97,3 

Частка на ринку % 14,1 13,4 11,2 8,9 12,1 12,7 

Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції 

млн. 
грн 

 
82,2 

 
85,3 

 
65,2 

 
56,6 

 
70,7 

 
81,3 

Собівартість реалізованої 
продукції 

 
,, 

 
55,9 

 
60,4 

 
43,7 

 
38,6 

 
49,6 

 
57,4 

Валовий прибуток (збиток) ,, 26,3 24,9 21,5 18,0 21,1 23,9 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності 

 
,, 

 
2,6 

 
2,1 

 
1,2 

 
1,1 

 
1,8 

 
2,7 

Фінансовий результат від 
звичайної діяльності до 
оподаткування 

 
 
,, 

 
 

1,9 

 
 

1,7 

 
 

1,7 

 
 

1,5 

 
 

2,2 

 
 

2,6 
Чистий дохід ,, 1,5 1,4 1,3 1,2 1,7 2,1 

Випуск продукції  штук 2817 2768 2390 2270 2580 3050 

Виробнича потужність штук 3500 3500 2500 2500 3200 3200 
Ступінь організації 
виробництва* 

 
бали 

 
7 

 
8 

 
7 

 
7 

 
7 

 
9 

Середньооблікова чисель-
ність персоналу, усього 

 
осіб 

 
242 

 
208 

 
205 

 
187 

 
198 

 
202 

у тому числі: робітники осіб 167 151 136 126 140 144 

Середній вік років 51 48 54 52 49 50 

Рівень кваліфікації* бали 6 7 7 7 7 8 
Рівень забезпеченості 
персоналом 

 
% 

 
94,0 

 
88,0 

 
95,0 

 
92,0 

 
89,0 

 
91,0 

Середньомісячна заробітна 
плата, в цілому 

 
грн 

 
2324 

 
2600 

 
2010 

 
2220 

 
2356 

 
2580 

Середньорічна вартість: 
- основних засобів 

млн. 
грн 

 
72,0 

 
69,0 

 
52,0 

 
47,0 

 
67,0 

 
70,0 

- оборотних засобів ,, 11,8 11,1 8,9 7,8 9,4 9,2 

- власного капіталу ,, 67,4 68,1 44,2 41,4 68,5 71,6 

Кількість номенклатурних 
позицій продукції 

 
од 

 
16 

 
16 

 
13 

 
12 

 
14 

 
16 

Рівень цін**   бали 8 8 6 6 7 8 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Рекламна діяльність* ,, 7 7 5 5 8 9 

Стабільність відносин з 
контрагентами*  

 
,, 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

 
7 

 
1 

Конкурентоспроможність 
продукції* 

 
,, 

 
8 

 
8 

 
7 

 
7 

 
8 

 
9 

Можливості виходу на 
зовнішні ринки* 

 
,, 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
6 

 
7 

Якість системи планування* ,, 6 6 5 5 6 7 

Професійний рівень керів-
ників та спеціалістів* 

 
,, 

 
7 

 
8 

 
6 

 
7 

 
8 

 
8 

Рівень використання сучас-
них інформаційних техно-
логій в управлінні* 

 
 
,, 

 
 
6 

 
 

6 

 
 
5 

 
 

5 

 
 

7 

 
 
7 

 

Примітка: 

* - оцінка в балах визначена незалежними експертами, максимальна оцінка – 

10 балів;  

** - максимальну оцінку в 10 балів має найнижча ціна на продукцію на 

ринку. 

 

ТЕМА 12 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

«ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ»  

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного підприємства оцінити рівень ефективності його господарсько-

фінансової діяльності за останні два роки, розрахувати та проаналізувати 

необхідні показники, обґрунтувати шляхи підвищення ефективності 

діяльності у майбутньому.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. «Ефект» та «ефективність» господарсько-фінансової діяльності 

підприємств. Продуктивність, результативність, оптимальність.  

2. Оцінка ефективності підприємства. 

3. Основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на рівень 

ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства. 

4. Резерви та шляхи підвищення ефективності підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 
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У вступі  обґрунтувати актуальність теми: показати роль та значення 

ефективності у підприємницькій діяльності господарюючих суб’єктів в 

умовах ринкової економіки. Чітко сформулювати мету й завдання курсового 

роботи. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної сутності понять «ефект» та «ефективність діяльності 

підприємств», їх основні риси та взаємозв’язок. Розкрити зміст понять: 

продуктивність, результативність, оптимальність. 

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити необхідність, цілі, 

напрями та завдання оцінки ефективності підприємств; надати 

характеристику основним методам та показникам  процесу оцінки. 

Використовуючи інформацію звітності  ТОВ «АКВА» (таблиця 1), яке 

займається виробництвом потужних насосів для водопостачання, обчислити 

основні показники щодо стану та динаміки показників ефективності у 2019 та 

2020 роках за наступними напрямами: ефективність витрат, ефективність 

використання різних видів ресурсів, загальна ефективність господарської 

діяльності. Розробити необхідні аналітичні таблиці, які дозволять дослідити 

рівень та динамічні зміни стану ефективності господарсько-фінансової 

діяльності ТОВ «АКВА», визначити його основні сильні та слабкі сторони. 

Зробити відповідні висновки. 

У третьому розділі  надати класифікацію основних зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що впливають на рівень ефективності підприємств. 

Визначити для ТОВ «АКВА» найбільш суттєві фактори, що вплинули на 

зміни рівня ефективності у 2020 році відносно 2019 року.  

У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

результатів оцінки рівня  ефективності за різними напрямами у 

досліджуваному підприємстві, необхідно докладно обґрунтувати шляхи її 

можливого підвищення. Причому, поряд з характеристикою загальних 

напрямків підвищення конкурентоспроможності у виробничих 

підприємствах, необхідно обґрунтувати конкретні заходи для підприємства, 

що досліджувалося.  

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання курсової роботи (розрахункового завдання). 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки ефективності господарсько-

фінансової діяльності  ТОВ «АКВА» у 2019-2020 р.р. 
Показники Од.  

виміру 
ТОВ «АКВА» 

2019 2020 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції  Млн.. грн 98,6 102,4 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Млн.. грн 82,2 85,3 
Собівартість реалізованої продукції ,, 55,9 60,4 

Валовий прибуток (збиток) ,, 26,3 24,9 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності 
 

 
,, 

 
2,6 

 
2,1 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 
Фінансовий результат від звичайної діяльності 
до оподаткування 

 
,, 

 
1,9 

 
1,7 

Чистий прибуток ,, 1,5 1,4 
Випуск продукції  штук 2817 2768 

Виробнича потужність штук 3500 3500 

Середньооблікова чисельність персоналу, 
усього 

 
осіб 

 
242 

 
208 

у тому числі: робітники осіб 167 151 

Середньорічна вартість: 
- основних засобів 

 
Млн..грн 

 
72,0 

 
69,0 

- оборотних засобів ,, 11,8 11,1 

- власного капіталу ,, 67,4 68,1 

 

ТЕМА 13 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ 

ПОЛІПШЕННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних фінансових звітів та інших 

матеріалів конкретного суб’єкту підприємницької діяльності оцінити 

фінансовий стан за основними складовими та визначити шляхи поліпшення 

на майбутній період.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. Сутність та зміст поняття «фінансовий стан підприємства». 

Характеристика основних складових (майновий потенціал, ліквідність та 

платоспроможність, фінансова стійкість та ділова активність).  

2. Оцінка майнового потенціалу, ліквідності та платоспроможності 

підприємства.  

3. Оцінка фінансової стійкості та ділової активності підприємства.  

4. Обґрунтування шляхів підвищення фінансового стану підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати  значення та необхідність оцінки фінансового стану для визначення 

результатів діяльності підприємств. Чітко сформулювати мету й завдання 

розрахункового завдання. 
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У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

сутності та змісту поняття «фінансовий стан підприємства», а саме: розкрити  

сутність фінансового стану підприємства як певного стану його фінансових 

ресурсів; надати характеристику основним складовим фінансового стану 

підприємства (майновий потенціал, ліквідність та платоспроможність, 

фінансова стійкість та ділова активність). Розкрити основні типи фінансового 

стану підприємства та фактори що його визначають.  

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити цілі, основні 

напрями, особливості вихідної інформації щодо оцінки фінансового стану 

підприємства; надати характеристику основним показникам оцінки 

майнового потенціалу, ліквідності та платоспроможності підприємства.  

  Використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» (додаток А), яке 

займається виробництвом потужних насосів для водопостачання,  виконати 

необхідні розрахунки на основі балансу (табл. 1) абсолютних та відносних 

показників, що дозволяють оцінити стан та динаміку майнового потенціалу, 

ліквідності та платоспроможності підприємства. Скласти необхідні 

аналітичні таблиці. Зробити висновки та визначити проблеми у формуванні 

майнового потенціалу й рівня ліквідності та платоспроможності.  

У третьому розділі  на теоретичному рівні розкрити цілі, основні 

напрями, особливості вихідної інформації та надати характеристику 

основним показникам оцінки фінансової стійкості та ділової активності 

підприємства.  

На основі інформації ТОВ «АКВА», що представлена, у балансі (табл. 

1) та скороченому звіті із фінансових результатів (табл. 2) розрахувати 

абсолютні та відносні (коефіцієнти), що дозволяють оцінити фінансову 

стійкість, показники оборотності й рентабельності, що дозволяють оцінити 

ділову активність підприємства. Скласти необхідні аналітичні таблиці, 

зробити висновки та визначити основні проблеми у формуванні фінансової 

стійкості та ділової активності. 

У четвертому розділі визначити основні зовнішні та внутрішні фактори, 

які вплинули на фінансовий стан ТОВ «АКВА» у 2020 році відносно 2019 

року. Використовуючи дані попередніх розділів,  проведеного аналізу, 

необхідно докладно обґрунтувати шляхи поліпшення фінансового стану ТОВ 

«АКВА». Причому, поряд з характеристикою загальних напрямків 

поліпшення фінансового стану, необхідно обґрунтувати конкретні заходи для 

підприємства, що досліджувалося.  

При обґрунтуванні шляхів поліпшення фінансового стану підприємства 

приділити увагу вдосконаленню елементів економічного механізму 

господарювання, впровадженню сучасних методів управління фінансовими 

ресурсами. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 
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Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану  ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 
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Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2019-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати), тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 

 

ТЕМА 14 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності оцінити стан та тип його 

розвитку, визначити на найближчу перспективу можливі напрями розвитку 

та можливості його фінансово-економічного забезпечення. 

  

Зразковий план 

  

Вступ 

1. «Розвиток» як необхідна умова довгострокового функціонування 

підприємства в умовах ринкової конкуренції 

2. Види та типи «розвитку» підприємств та їх фінансово-економічне 

забезпечення 

3. Аналіз розвитку та ділової активності підприємства  

4. Обґрунтування можливих напрямів й варіантів розвитку 

підприємства та їх фінансово-економічне забезпечення 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 
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розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення розвитку у забезпеченні  конкурентоспроможності 

підприємств в цілому. Чітко сформулювати мету й завдання розрахункового 

завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної сутності поняття «розвиток підприємства», а саме: розкрити 

поняття «життєвий цикл підприємства»; визначити різницю між поняттями 

«зростання» та «розвиток»; виявити основні риси «розвитку» як умови 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств; охарактеризувати 

основні фактори, що впливають на необхідність та можливості розвитку 

підприємств.   

У другому розділі на теоретичному рівні розкрити класифікацію видів, 

типів та моделей розвитку підприємств та надати характеристику виділеним 

групам.  

Особливу увагу приділити джерелам, що забезпечують розвиток 

підприємств. Охарактеризувати роль інвестицій та інновацій у забезпеченні 

розвитку.  

У третьому розділі,  використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» 

(додаток А), яке займається виробництвом потужних насосів для 

водопостачання, обчислити усі необхідні показники, що характеризують 

сучасний стан розвитку підприємства за 2018-2020 роки.  

Визначити основні зовнішні й можливі внутрішні фактори, що 

вплинули на розвиток та ділову активність підприємства, та можливі шляхи 

та моделі подальшого розвитку.  

Скласти відповідні аналітичні таблиці. Проаналізувати розраховані 

показники та зробити висновки відносно динамічних та структурних змін, що 

виникли.  

У четвертому розділі на основі додаткової інформації оцінити 

ефективність двох можливих варіантів майбутніх реальних інвестицій у 

розширення обсягу реалізації продукції ТОВ «АКВА» у 2018-2020 роках за 

рахунок впровадження випуску насосів середньої потужності, на які (про що 

свідчать маркетингові дослідження) є незадоволений попит.  

Для цього розрахувати ефективність  можливих варіантів інвестування 

різними методами й зробити обґрунтовані висновки щодо вибору варіанту. 

Визначити, яким чином реалізація реального інвестиційного проекту вплине 

на економічні показники господарської діяльності підприємства (обсяг 

реалізації продукції, прибуток, розмір активів та структуру капіталу).  

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання 
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Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану  ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 
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Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати), тис. грн. 
Показники 2018 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, 

тис. грн. 

 

98620 

 

102410 

 

120508 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції, тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

 

100022 

Собівартість реалізованої продукції, тис. 

грн. 

 

55912 

 

60408 

 

72016 

Валовий прибуток 26303 25212 28006 

Інші операційні доходи 402 303 482 

Адміністративні витрати 9425 8625 9020 

Витрати на збут 10040 11280 12010 

Інші операційні витрати 4620 3560 3920 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 

 

2620 

 

2050 

 

3538 

Дохід від участі у капіталі - - - 

Інші фінансові доходи - - - 

Інші доходи 510 380 402 

Фінансові витрати 2770 2280 1890 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 2050 

Чистий фінансовий результат 280 122 1681 

 

Додаткова умовна інформація: 

1) додаткова потреба (яка має тенденцію до зростання)  регіонального 

ринку у насосах середньої потужності складає 2200 штук в середньому за рік, 

ринкова ціна на них у 2020 році в середньому досягала 8,2 тис. грн.; 

2) у 2018-2020 році виробничі потужності ТОВ «АКВА» 

використовувались відповідно на 68,0; 65,0; 67,0%; 

3) керівництво підприємства шукає можливості щодо впровадження 

випуску насосів середньої потужності. В зв’язку з цим розглядаються два 

варіанта розширення виробництва:  

І–й варіант. Виробництво нової продукції підприємство може почати за 

рахунок реконструкції та модернізації виробничих потужностей, що сьогодні 

не використовуються. Це дозволить вже у 2021 році виробити 820 насосів, а 

2022 році довести виробництво до 1300 одиниць. При цьому питомі 

капіталовкладення у виробництво одного насосу складуть у 2021 році 1,4 тис. 

грн., а у 2022 році, відповідно, 0,8 тис. грн. За розрахунками планово-

фінансового відділу усі поточні витрати на одиницю продукції у 2021 році 

будуть складати 7,8 тис. грн., а у 2022 році – 7,4 тис. грн. 

ІІ-й варіант. У підприємства є земельна ділянка, яка дозволяє 

побудувати новий сучасний цех для виробництва насосів середньої 

потужності з більш високими якісними характеристиками. Це дозволить 

збільшити відпускні ціни до 9,5 тис. грн.  й забезпечити  у 2022 році випуск 

насосів у розмірі 2000 штук з подальшими можливостями зростання випуску 

продукції до 2500 штук відповідно до збільшення попиту, при цьому 
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собівартість виробництва у 2022 році складе – 7,2 тис. грн. Питомі 

капіталовкладення на одиницю складуть у даному варіанті 2,6 тис. грн., з 

яких на 2021 рік прийдеться 80,0% та 20,0% на 2022 рік. 

Під час розрахунків та виборі варіанту інвестицій врахувати власні 

можливості підприємства щодо фінансування проектів та необхідність 

використання довгострокових кредитів банку при відсотковій ставці 12,0%.     

 

ТЕМА 15 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, 

ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних звітів та інших матеріалів 

конкретного суб’єкту підприємницької діяльності оцінити стан його 

інвестиційної активності, визначити можливі напрями інвестиційної 

діяльності та ефективність варіантів запланованого інвестиційного проекту. 

  

Зразковий план 

Вступ 

1. Інвестиції та інвестиційні ресурси як джерело розвитку підприємств 

2. Методи й показники оцінки ефективності інвестицій 

3. Аналіз інвестиційної активності підприємства та визначення 

майбутніх напрямів інвестування 

4. Оцінка ефективності альтернативних варіантів інвестицій та 

обґрунтування найбільш прийнятного 

Висновок 

Список використаної літератури 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів  розрахункового завдання 

  

У вступі обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати роль та значення інвестицій у забезпеченні розвитку та 

конкурентоздатності підприємств в цілому. Чітко сформулювати мету й 

завдання  розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

економічної природи інвестицій підприємств, а саме: визначити основні риси 

інвестицій як джерела розвитку підприємств, розкрити їх економічний зміст 

та зміст поняття «інвестиційні ресурси»; надати класифікацію інвестицій та 

інвестиційних ресурсів підприємств за різними ознаками.   

У другому розділі на теоретичному рівні розкрити: сутність поняття 

«ефективність»; необхідність, зміст процесу оцінки ефективності інвестицій. 

Особливу увагу приділити методам оцінки ефективності інвестицій на рівні 
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суб’єктів господарювання. Охарактеризувати та навести формули показників, 

що дають можливість проаналізувати ефективність інвестицій.  

У третьому розділі,  використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» 

(додаток А), яке займається виробництвом потужних насосів для 

водопостачання, обчислити усі необхідні показники, що характеризують стан 

інвестиційної активності підприємства за 2019-2020 роки. Визначити основні 

зовнішні та можливі внутрішні фактори, що вплинули на стан інвестиційної 

активності підприємства, та можливі шляхи її підвищення. Скласти 

відповідні аналітичні таблиці. Проаналізувати розраховані показники та 

зробити висновки відносно динамічних та структурних змін, що виникли.  

У четвертому розділі на основі додаткової інформації оцінити 

ефективність двох можливих варіантів майбутніх реальних інвестицій у 

розширення обсягу реалізації продукції ТОВ «АКВА» у 2019-2020 роках за 

рахунок впровадження випуску насосів середньої потужності, на які (про що 

свідчать маркетингові дослідження) є незадоволений попит. Для цього 

розрахувати ефективність  можливих варіантів інвестування різними 

методами й зробити обґрунтовані висновки щодо вибору варіанту. 

Визначити, яким чином реалізація реального інвестиційного проекту вплине 

на економічні показники господарської діяльності підприємства (обсяг 

реалізації продукції, прибуток, розмір активів та структуру капіталу).  

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання  розрахункового завдання. 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

гроші та їх еквіваленти 

 

140 220 190 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 

 

Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2019-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати), тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 

 

Додаткова інформація: 



 

 54 

1) додаткова потреба (яка має тенденцію до зростання)  регіонального 

ринку у насосах середньої потужності складає  2200 штук в середньому за 

рік, ринкова ціна на них у 2020 році в середньому досягала 8,2 тис. грн.; 

2) у 2019-2020 році виробничі потужності ТОВ «АКВА» 

використовувались відповідно на 68,0 та 65,0%; 

3) керівництво підприємства шукає можливості щодо впровадження 

випуску насосів середньої потужності. В зв’язку з цим розглядаються два 

варіанта розширення виробництва:  

І–й варіант. Виробництво нової продукції підприємство може почати за 

рахунок реконструкції та модернізації виробничих потужностей, що сьогодні 

не використовуються. Це дозволить вже у 2021 році виробити 820 насосів, а 

2022 році довести виробництво до 1300 одиниць. При цьому питомі 

капіталовкладення у виробництво одного насосу складуть у 2021 році 1,4 тис. 

грн., а у 2022 році, відповідно, 0,8 тис. грн. За розрахунками планово-

фінансового відділу усі поточні витрати на одиницю продукції у 2021 році 

будуть складати 7,8 тис. грн., а у 2022 році – 7,4 тис. грн. 

ІІ-й варіант. У підприємства є земельна ділянка, яка дозволяє 

побудувати новий сучасний цех для виробництва насосів середньої 

потужності з більш високими якісними характеристиками. Це дозволить 

збільшити відпускні ціни до 9,5 тис. грн.  й забезпечити  у 2022 році випуск 

насосів у розмірі 2000 штук з подальшими можливостями зростання випуску 

продукції до 2500 штук відповідно до збільшення попиту, при цьому 

собівартість виробництва у 2019 році складе – 7,2 тис. грн. Питомі 

капіталовкладення на одиницю складуть у даному варіанті 2,6 тис. грн., з 

яких на 2021 рік прийдеться 80,0% та 20,0% на 2022 рік. 

Під час розрахунків та виборі варіанту інвестицій врахувати власні 

можливості підприємства щодо фінансування проектів та необхідність 

використання довгострокових кредитів банку при відсотковій ставці 12,0%.     

 

ТЕМА 16 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «РИЗИКИ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ОЦІНКА ТА ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних фінансових звітів та інших 

матеріалів конкретного суб’єкту підприємницької діяльності оцінити рівень 

кризового стану та можливості банкрутства підприємства у майбутньому 

періоді.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 
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1. Сутність і види банкрутства підприємств. Фактори, що впливають на 

можливості банкрутства підприємств. 

2. Оцінка фінансового стану підприємства як передумова визначення 

кризових явищ у діяльності підприємства. 

3. Діагностика  банкрутства підприємства.  

4. Заходи щодо запобігання та упередження банкрутства підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати  значення та об’єктивність розвитку кризових явищ у діяльності 

підприємств; необхідність діагностики банкрутства для подолання кризових 

явищ. Чітко сформулювати мету й завдання розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

сутності банкрутства підприємств. Розкрити: основні ознаки групування 

кризових ситуацій та види криз; поняття «кризовий стан» та «банкрутство» 

підприємства; основні види банкрутства підприємств; фактори, що 

впливають на можливості банкрутства підприємств; ризики  банкрутства 

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити цілі, основні 

напрями, особливості вихідної інформації щодо оцінки фінансового стану 

підприємства; надати характеристику основним показникам оцінки 

майнового потенціалу, ліквідності та платоспроможності, фінансової 

стійкості та ділової активності підприємства.  

  Використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» (додаток А), яке 

займається виробництвом потужних насосів для водопостачання,  виконати 

необхідні розрахунки на основі балансу (табл. 1) абсолютних та відносних 

показників, що дозволяють оцінити стан та динаміку майнового потенціалу, 

ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності 

підприємства. Скласти необхідні аналітичні таблиці. Зробити висновки та 

визначити кризові явища у господарській діяльності підприємства.   

У третьому розділі  на теоретичному рівні розкрити цілі, основні 

напрями, особливості вихідної інформації та надати характеристику 

основним методичним підходам щодо діагностики банкрутства 

підприємства.  

На основі інформації ТОВ «АКВА», що представлена, у балансі (табл. 

1) та скороченому звіті із фінансових результатів (табл. 2) виконати 

розрахунки показників індикаторів кризового стану та моделей інтегральної 

оцінки  загрози банкрутства та визначити основні ознаки та чинники  

кризового стану підприємства. Визначити основні зовнішні та внутрішні 

фактори, які вплинули на  стан ТОВ «АКВА» у 2020 році відносно 2019 року. 

Скласти необхідні аналітичні таблиці, зробити висновки щодо вірогідності 

банкрутства підприємства. 
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У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

проведеного аналізу та розрахунків, необхідно докладно обґрунтувати заходи 

щодо запобігання банкрутства, механізми фінансової стабілізації, форми і 

методи оздоровлення ТОВ «АКВА». 

При обґрунтуванні шляхів подолання кризових явищ  приділити увагу 

вдосконаленню елементів економічного механізму господарювання, 

впровадженню сучасних методів антикризового управління на підприємстві. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (аналітичний баланс),тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 

 

Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2019-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати),  тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 

 

ТЕМА 17 РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 «БАНКРУТСТВО ТА ЛІКВІДАЦІЯ СУБЄ’КТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Мета розрахункового завдання. Закріпити на практиці отримані 

теоретичні знання. На основі аналізу даних річних фінансових звітів та інших 

матеріалів конкретного суб’єкту підприємницької діяльності оцінити рівень 

кризового стану та можливості банкрутства підприємства у майбутньому 

періоді.  

  

Зразковий план 

  

Вступ 
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1. Сутність і види банкрутства підприємств. Фактори, що впливають на 

можливості банкрутства підприємств. 

2. Оцінка фінансового стану підприємства як передумова визначення 

кризових явищ у діяльності підприємства. 

3. Діагностика  банкрутства підприємства.  

4. Заходи щодо запобігання та упередження банкрутства підприємства. 

Висновок. 

Список використаної літератури. 

  

Методичні вказівки щодо виконання 

розділів розрахункового завдання 

  

У вступі  обґрунтувати актуальність теми розрахункового завдання: 

показати  значення та об’єктивність розвитку кризових явищ у діяльності 

підприємств; необхідність діагностики банкрутства для подолання кризових 

явищ. Чітко сформулювати мету й завдання розрахункового завдання. 

У першому розділі викласти теоретичні положення щодо розкриття 

сутності банкрутства підприємств. Розкрити: основні ознаки групування 

кризових ситуацій та види криз; поняття «кризовий стан» та «банкрутство» 

підприємства; основні види банкрутства підприємств; фактори, що 

впливають на можливості банкрутства підприємств; ризики  банкрутства 

У другому розділі на теоретичному рівні: розкрити цілі, основні 

напрями, особливості вихідної інформації щодо оцінки фінансового стану 

підприємства; надати характеристику основним показникам оцінки 

майнового потенціалу, ліквідності та платоспроможності, фінансової 

стійкості та ділової активності підприємства.  

  Використовуючи інформацію ТОВ «АКВА» (додаток А), яке 

займається виробництвом потужних насосів для водопостачання,  виконати 

необхідні розрахунки на основі балансу (табл. 1) абсолютних та відносних 

показників, що дозволяють оцінити стан та динаміку майнового потенціалу, 

ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності 

підприємства. Скласти необхідні аналітичні таблиці. Зробити висновки та 

визначити кризові явища у господарській діяльності підприємства.   

У третьому розділі  на теоретичному рівні розкрити цілі, основні 

напрями, особливості вихідної інформації та надати характеристику 

основним методичним підходам щодо діагностики банкрутства 

підприємства.  

На основі інформації ТОВ «АКВА», що представлена, у балансі (табл. 

1) та скороченому звіті із фінансових результатів (табл. 2) виконати 

розрахунки показників індикаторів кризового стану та моделей інтегральної 

оцінки  загрози банкрутства та визначити основні ознаки та чинники  

кризового стану підприємства. Визначити основні зовнішні та внутрішні 

фактори, які вплинули на  стан ТОВ «АКВА» у 2017 році відносно 2016 року. 

Скласти необхідні аналітичні таблиці, зробити висновки щодо вірогідності 

банкрутства підприємства. 
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У четвертому розділі, використовуючи дані попередніх розділів,  

проведеного аналізу та розрахунків, необхідно докладно обґрунтувати заходи 

щодо запобігання банкрутства, механізми фінансової стабілізації, форми і 

методи оздоровлення ТОВ «АКВА». 

При обґрунтуванні шляхів подолання кризових явищ  приділити увагу 

вдосконаленню елементів економічного механізму господарювання, 

впровадженню сучасних методів антикризового управління на підприємстві. 

Висновки оформляються відповідно до загальних вимог методичних 

вказівок щодо виконання розрахункового завдання. 

Додаток А 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану  ТОВ «АКВА» 

у 2018-2020 роках (аналітичний баланс), тис. грн. 
Показники На кінець року 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 

АКТИВ    

І. Необоротні активи (основні засоби), в 

цілому (залишкова вартість) 

 

73000 

 

69500 

 

67500 

- первісна вартість 98800 98800 98800 

- знос 25800 29300 31300 

ІІ. Оборотні активи, в цілому 12560 10870 11290 

У тому числі:     

  - виробничі запаси   3970 3170 3050 

  - незавершене виробництво 1420 1080 1260 

  - запаси готової продукції 2190 1810 1920 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - витрати майбутніх періодів 360 270 310 

  - дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

1330 880 910 

  - дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

3150 3440 3650 

  - гроші та їх еквіваленти 140 220 190 

ПАСИВ    

І. Власний капітал, в цілому 62780 62900 63060 

У тому числі:    

- зареєстрований(пайовий) капітал 38500 38500 38500 

- капітал у дооцінках 22400 22400 22400 

- додатковий капітал 5600 5600 5600 

- резервний капітал 3200 3200 3200 

- нерозподілений прибуток (6920) (6800) (6640) 

ІІ. Довгострокові зобов’язання, в цілому    

У тому числі:    

- довгострокові кредити банків 10200 8000 6800 

- інші довгострокові зобов’язання - - - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення, 

в цілому 

 

12580 

 

9470 

 

8930 

У тому числі:    

- короткострокові кредити банків 6200 5700 4200 
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Продовження таблиці1 

1 2 3 4 

- поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

 

3774 

 

2548 

 

3318 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

 

2560 

 

1180 

 

1360 

- кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці та 

страхування 

 

 

46,0 

 

 

42,0 

 

 

52,0 

- доходи майбутніх періодів - - - 

- інші поточні зобов’язання - - - 

БАЛАНС 85560 80370 78790 

 

Таблиця 2 – Вихідна інформація для оцінки фінансового стану ТОВ «АКВА» 

у 2019-2020 роках (витяг зі звіту про фінансові результати), тис. грн. 
Показники 2019 2020 

Виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн. 98620 102410 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, 

тис. грн. 

 

82215 

 

85320 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 55912 60408 

Валовий прибуток 26303 25212 

Інші операційні доходи 402 303 

Адміністративні витрати 9425 8625 

Витрати на збут 10040 11280 

Інші операційні витрати 4620 3560 

Фінансовий результат від операційної діяльності 2620 2050 

Дохід від участі у капіталі - - 

Інші фінансові доходи - - 

Інші доходи 510 380 

Фінансові витрати 2770 2280 

Фінансовий результат до оподаткування 360 150 

Чистий фінансовий результат 280 122 
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