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ВСТУП  

 

Сучасний етап розвитку ринкової економіки України характеризується 

загостренням конкурентної боротьби і нестабільністю зовнішнього та 

внутрішнього середовища, в якому функціонує підприємство. За таких умов 

практичне рішення проблем, зв'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи 

підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння 

методології, методів та ефективності прийняття управлінських рішень.  

Курс «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» є невід'ємною 

частиною циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам економічних 

та фінансових підрозділів підприємств незалежно від форми власності і 

організаційно-правової форми господарювання.  

Метою вивчення дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі 

та аудиті» є формування системи знань з бухгалтерського обліку, економічного 

аналізу та аудиту для підготовки проектів управлінських рішень. Знання, 

придбані студентами в результаті вивчення курсу, будуть необхідні їм для 

самостійної роботи в органах державного управління, на підприємствах і в 

комерційних організаціях, для прийняття управлінських рішень і їх оцінки. 

Методичну розробку підготовлено відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» 

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Завдання для 

самостійної роботи студентів охоплюють комплекс питань щодо:  

методологічних основ прийняття управлінських рішень, системного аналізу 

управлінських проблем, методики підготовки проектів управлінських рішень, 

моделей і методів аналізу фінансових інвестицій, інвестицій в основні засоби, 

моделей управління матеріальними запасами, фінансового управління, методів 

прийняття стратегічних управлінських рішень та прогнозування розвитку 

підприємства. 

Пропонована методична розробка сприятиме розвитку самостійності та 

ініціативності студентів, більш ефективному засвоєнню матеріалу лекцій 

дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», надасть 

можливість майбутнім фахівцям застосовувати теоретичні знання з питань 

впровадження системи бюджетування на підприємствах, застосовувати 

аналітичні прийоми оцінки результатів діяльності підприємства; 

обґрунтовувати управлінські рішення, щодо формування ресурсного 

потенціалу підприємства та його ефективного використання; здійснювати 

критичний аналіз діючого економічного механізму підприємства та розробити 

відповідні заходи щодо поліпшення ділової активності та фінансового стану 

підприємства. 
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Теоретичні основи прийняття управлінських рішень 

 

Під управлінським рішенням можна розуміти творчий процес суб'єкта 

управління, в результаті якого визначається, які в певній фактичній виробничій 

обстановці (або в обстановці, яка проектується) слід здійснити дії для 

розв'язання тактичних  і стратегічних проблем і отримати бажаний результат. 

Рішення називається управлінським, якщо воно розробляється і 

реалізується для соціальної системи, і спрямоване: на стратегічне планування 

діяльності організації; керування управлінською діяльністю; управління 

людськими ресурсами; управління виробничою і обслуговуючою діяльністю; 

формування системи управління підприємства; управлінське консультування; 

управління внутрішніми або зовнішніми комунікаціями. 

Основою прийняття управлінських рішень є дотримання таких принципів: 

ефективність управління; науковість; підбір кадрів; розподіл функціональних 

обов’язків; делегування повноважень та відповідальності; єдино-начальство та 

колегіальність; індивідуальна відповідальність; конкретність і оперативність; 

інтереси держави. Крім того кожне управлінське рішення має задовольняти 

основні вимоги їх розробки та реалізації, а саме: відповідність управлінського 

рішення чинному законодавству і положенням статутних документів компанії; 

наявність у керівників відповідних повноважень для розробки управлінських 

рішень; наявність у тексті управлінського рішення чіткої цільової  

спрямованості і адресності; відповідність форми управлінського рішення його 

змісту; забезпечення своєчасності; неприпустимість у тексті рішення 

суперечності самому собі або раніше реалізованим рішенням; можливість 

технічної, економічної і організаційної здійсненності управлінського рішення; 

наявність параметрів для зовнішнього або внутрішнього контролю виконання 

рішення; урахування можливих негативних наслідків при реалізації 

управлінського рішення в економічній, соціальній, екологічній і інших 

областях; наявність можливості обґрунтованого позитивного результату. 

Основним методологічним інструментом прийняття управлінських рішень 

є системний підхід, який передбачає планомірне дослідження об'єктів пізнання 

як складних динамічних систем, що складаються з окремих елементів і мають 

численні внутрішні і зовнішні зв'язки. Такий підхід забезпечує глибоке 

дослідження об'єкта з виявленням значущих його причинно-наслідкових 

зв'язків з урахуванням їх динамічності, взаємодії, взаємозалежності, 

комплексності, цілісності,  співпорядкованості з виділенням головної ланки.  

Найбільш послідовну реалізацію системного підходу до вирішення 

політичних, соціально-економічних, технічних та інших проблем у різних 

сферах людської діяльності забезпечує системний аналіз. У загальному 

вигляді системний аналіз можна охарактеризувати як методологію вирішення 

великих комплексних проблем управління. Він досліджує об'єкти системи з 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
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використанням системних принципів і повинен надавати достовірну картину 

розвитку і діяльності економічного суб'єкта. Метою використання системного 

аналізу стосовно конкретної проблеми є підвищення ступеня обґрунтованості 

рішення, що ухвалюється, розширення безлічі варіантів, серед яких 

проводиться вибір, з одночасним зазначенням  способів відкидання варіантів, 

що поступаються іншим. 

Для будь-якого процесу розробки рішень є загальні, характерні етапи їх 

підготовки, ухвалення і практичної реалізації. 

Основними етапами процесу підготовки управлінських рішень є: 

виявлення і аналіз проблемних ситуацій; формування цілей; виявлення 

оптимальної кількості альтернатив; вибір допустимих альтернатив; попередній 

вибір кращої альтернативи. 

До процесу прийняття (ухвалення) рішення входить: оцінка альтернатив 

з боку особи, що приймає рішення, експериментальна перевірка альтернатив, 

вибір остаточного оптимального рішення. 

Процес виконання рішень складається з: визначення етапів, термінів і 

виконавців реалізації прийнятого рішення; створення умов для виконання 

рішення; практичної реалізації рішення; оцінки результатів і узагальнення 

накопиченого досвіду.  

На ухвалення управлінського рішення впливає безліч чинників, дію яких 

необхідно враховувати. 

 

 

Моделі розв’язування проблем беззбиткової діяльності 

 

Беззбитковість – це ситуація, при якій діяльність підприємства не 

приносить ні збитків, ні прибутку. Аналіз беззбитковості побудований на 

основі розподілу  витрат на змінні, та постійні, а також обчисленні точки 

беззбитковості. 

Точка беззбитковості (точка рівноваги, мертва точка, критична точка, 

поріг рентабельності) - це обсяг реалізації (виробництва) у кількісному або 

вартісному виразі, за якого: 

 доходи підприємства дорівнюють його витратам; 

 маржинальний дохід дорівнює загальним постійним витратам.  

У кількісному виразі точка беззбитковості може бути визначена трьома 

методами:  

1. Метод маржинального оцінювання.  

2. Графічний метод. 

3. Метод рівняння. 

Важливою особливістю маржинального оцінювання є те, що воно дає 

можливість вивчати взаємозв’язки між обсягом виробництва (реалізації), 

витратами і прибутком. При маржинальному оцінюванні розраховуються два 

показника: маржинальний дохід і прибуток. 
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Алгоритм розрахунку маржинального доходу та прибутку із застосуванням 

маржинальних оцінок 
№ 

з/п 
Показники Алгоритм розрахунку Умовні позначення 

І Якщо змінні витрати не розподіляються на виробничі і невиробничі 

1.1 Виручка від 

реалізації 

 
ПВВV ПОСТЗМ   

V - виручка від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг; 

В
ЗМ

 - витрати виробничі змінні; 

В
ПОСТ

 - витрати постійні; 

П - прибуток від реалізації 

продукції, робіт, товарів, послуг; 

МД - маржинальний дохід в 

цілому по підприємству. 

1.2 Маржиналь-

ний дохід 
ЗМВVМД   

1.3 

 

 

Прибуток від 

реалізації 

ПОСТВМДП 
 

ІІ Якщо змінні витрати розподіляються на виробничі і невиробничі 
2.1 

Виручка від 

реалізації 

 

ПВВВV ПОСТЗМ
НЕВИР

ЗМ
ВИР



 

V - виручка від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг; 
ЗМ
ВИРВ  - витрати виробничі змінні; 

ВИРДМ   - маржинальний дохід 

виробничий; 
ЗМ
НЕВИРВ  - витрати невиробничі 

змінні; 

ЗАГДМ  - маржинальний дохід в 

цілому по підприємству; 
ПОСТВ  - витрати постійні; 

П - прибуток від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг. 

2.2 Маржиналь-

ний дохід 

виробничий 

ЗМ
ВИРВИР ВVДМ   

2.3 Маржиналь-

ний дохід в 

цілому по 

підприємству 

ЗМ
НЕВИРВИРЗАГ ВДМДМ   

2.4 
Прибуток від 

реалізації ПОСТЗАГ ВДМП   

Алгоритми розрахунку точки беззбитковості обсягу виробництва (реалізації) 

методом маржинального оцінювання 
Розрахунок точки 

беззбитковості 
Алгоритм розрахунку Умовні позначення 

в натуральному виразі ЗМ
ОД

ПОСТ

ОД

ПОСТ

Б
ВЦ

В

МД

В
Т


  

ТБ - точка беззбитковості обсягу 

виробництва (реалізації), шт.; 

В
ПОСТ

 - постійні витрати 

підприємства, грн.;  

МДОД - маржинальний дохід на 

одиницю продукції (товару), грн.; 

ЦОД - ціна одиниці товару 

(продукції), грн.; 
ЗМ
ОДВ  - витрати змінні на одиницю 

продукції (товару), грн.; 

 

в вартісному виразі 
%100)( 

МД

ПОСТ

ВАРТБ
К

В
Т  

ТБ(ВАРТ) - точка беззбитковості 

обсягу виробництва (реалізації); 

КМД(ПОК) - коефіцієнт маржиналь-

ного доходу, % 

 
Співвідношення між маржинальним доходом і виручкою від реалізації 

виражається коефіцієнтом маржинального доходу (або коефіцієнтом покриття). 
Коефіцієнт маржинального доходу можна використовувати для визначення 
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точки беззбитковості у вартісному вираженні для визначення безприбутковості 
обороту. 

Розрахунки для визначення беззбиткового обороту можна використовувати 

в тому випадку, коли підприємство бажає отримати певний прибуток за 

конкретний період. Для отримання бажаного прибутку величина реалізації 

повинна перекривати всі витрати і забезпечувати необхідний прибуток. Тоді 

маржинальний дохід повинен складатися із суми постійних витрат і прибутку.  
Методи маржинального оцінювання можна застосовувати і для визначення 

критичної продажної ціни (ціни реалізації) одиниці виробу. 
 

Алгоритм розрахунку коефіцієнту маржинального доходу 

Розрахунок  Умовні позначення 

%100)( 
V

МД
К ПОКМД  

або 

%100)( 
ОД

ОД
ПОКМД

Ц

МД
К  

 

КМД(ПОК) - коефіцієнт маржинального доходу 

або коефіцієнт покриття, %; 

МД - маржинальний дохід в цілому по 

підприємству, грн..; 

V - виручка від реалізації товару (продукції), 

грн.; 

МДОД - маржинальний дохід на одиницю 

товару (продукції), грн.; 

ЦОД - ціна одиниці товару (продукції), грн. 

Алгоритм розрахунку критичної продажної ціни (ціни реалізації) одиниці 

виробу та ціни продажу при запланованому прибутку 

 критичної продажної ціни: 

 

 

ЗМ

ОДОД

ЗМ

ОД

ПОСТ

ОД

ЗМ

ОД

ПОСТ

КР

ВМД

ВВВ
К

В
Ц





 

 

ЦКР – критична продажна ціна одиниці 

виробу, грн.; 

В
ПОСТ

 - постійні витрати підприємства, грн.;  
ЗМ
ОД

В - витрати змінні на одиницю продукції 

(товару), грн.; 

К - кількість товару, продаж якого 

забезпечує беззбитковий стан підприємства, 

тобто точка беззбитковості, штук;  
ПОСТ
ОД

В  - витрати постійні на одиницю 

продукції (товару), грн.; 

МДОД - маржинальний дохід на одиницю 

продукції (товару), грн.  

 ціни продажу при запланованому 

прибутку: 

ЗМ
ОД

ПОСТ

В
К

ПВ
Ц 


  

Ц - ціна одиниці продажу товару (продукції) 

при запланованому прибутку, грн.; 

П – розмір запланованого прибутку, грн. 

Алгоритм розрахунку зони безпеки та запасу надійності 

Зона безпеки: 

ЗБ = V - ТБ 

 

V - виручка від реалізації продукції, товарів, 

робіт, послуг, грош. од.; 

ТБ - точка беззбитковості обсягу 

виробництва, шт. 

Запас надійності: 

%100
V

ТV
ЗН Б 
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Методи аналізу вигід і витрат 

 

Аналіз вигід і витрат (інші назви – «витрати-результати, «корисність-

витрати», «витрати-прибутки») є раціональним методом ухвалення рішень. Він 

заснований на концепції раціонального вибору, згідно якої вибирають 

альтернативу з вигодами, що перевищують витрати. 

У тих випадках, коли є більше одного варіанта, аналіз витрат і результатів 

має бути проведений стосовно кожного з них.  
У процесі прийняття рішень однією з найпоширеніших проблем є  ситуації, 

коли для задоволення потенційного попиту підприємство має недостатньо 
ресурсів. В цих умовах необхідно прийняти правильне рішення, яке забезпечує 
найефективніше використання наявних ресурсів. Відсутність у достатньому 
обсязі того чи іншого ресурсу для випуску продукції відповідно до попиту на 
неї і є обмежувальним чинником.  

Оптимальне використання обмежувальних ресурсів – це рішення, 

спрямоване на складання виробничої програми, яка забезпечить максимізацію 

прибутку за умов наявних обмежень. Планування оптимальної виробничої 

програми може здійснюватися в умовах: 

- відсутності обмежувальних чинників (до виробничої програми можуть 

бути включені будь-які види продукції, що дають прибуток і мають попит); 

- наявності одного обмежувального чиннику (формування оптимальної 

виробничої програми базується на показнику маржинального доходу на 

одиницю обмежувального чинника); 

- наявності декількох обмежувальних чинників (аналіз здійснюють за 

допомогою лінійного програмування). 

Діяльність більшості підприємств характеризується багатономенклатурним 

випуском продукції. Розрахунок критичного обсягу в цих умовах здійснюється 

за формулою:  

 

ПОСТЗМ
iОДі

n

i
iБ ВВЦКТ 



)( .

1
     (1) 

 

де К і– обсяг реалізації товарів (продукції), шт.; 

Цi – ціна реалізації i-го виду товарів (продукції), грн.; 
ЗМ

іОДВ  – витрати змінні на одиницю реалізації i-го виду товарів (продукції), грн.; 

В
ПОСТ

 – витрати постійні, грн. 

В умовах випуску і продажу декількох видів продукції рівень 

беззбитковості залежатиме від комбінації, в якій продається ця продукція. 

Розрахунок фінансового результату в багатономенклатурному 

виробництві: 

  
ПОСТ

i

n

i i

ЗМ
iОДiПОСТ Вd

Ц

ВЦ
VПВКVП

МД



 



)()(
1

 (2) 
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де  V – виручка (дохід) від реалізації товарів (продукції), грн.; 

МДК –  середній коефіцієнт маржинального доходу, коеф.; 

Цi – ціна реалізації i- го виду товарів (продукції), грн.; 
ЗМ

iОД
В  – витрати змінні на одиницю реалізації i- го виду товарів (продукції); 

ПОСТВ – витрати постійні, грн. 

Ухвалення рішень про власне виробництво або закупівлю. Мінімізації 

витрат і збільшенню прибутку багато в чому сприяє обґрунтування вибору між 

власним виробництвом і придбанням готових товарів на стороні. При цьому 

вибір критеріїв прийняття рішень залежить від ступеня завантаженості 

виробничих потужностей: 

- за відсутності обмежувальних чинників (недовантаження) критерієм 

прийняття рішень є змінна собівартість + додатково постійні та змінні (тобто 

релевантні) витрати; 

- за наявності одного обмежувального чинника (повне завантаження)  

критерієм прийняття рішень є релевантні для ухвалення рішення витрати на 

одиницю продукції + упущений маржинальний дохід від виключених із 

програми продуктів; 

- за наявності декількох обмежувальних чинників (повне завантаження)  

критерієм прийняття рішень є упущена вигода. 

Крім того, необхідно враховувати якість продукції, взаємини з 

постачальниками тощо. Для розв’язання проблеми «виробляти або купувати» 

також може бути використаний принцип взаємозв'язку «обсяг-витрати-

прибуток».  

Ухвалення спеціальних рішень про ціни реалізації. У деяких випадках 

підприємству вигідніше продавати товар за ціною, нижчою від собівартості. 

Коли підприємство одержує пропозицію продати товари або надати послуги за 

ціною, нижче від прийнятної (або нижче собівартості), то прийняття такої 

пропозиції доцільно тільки за умови, коли додатковий дохід перевищує 

додаткові витрати і не має загрози деформації ринку.  

Розширення або скорочення сегмента. Під сегментом розуміють вид 

продукції, тип замовника, географічний район або інший елемент діяльності 

підприємства, що може розглядатися з погляду розширення чи скорочення 

обсягу цієї діяльності.  

Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень про розширення 

або скорочення сегмента базується на калькулюванні змінних витрат, 

визначенні прямих і загальних постійних витрат, зіставленні маржинального 

доходу.  

 

Методи і моделі аналізу інвестицій в основні засоби  
 

 

Під інвестиціями розуміють сукупність витрат, що реалізуються у формі 

вкладень капіталу в промисловість, торгівлю, сільське господарство, транспорт 

і інші галузі. 

За об'єктами вкладення капіталу розрізняють реальні і фінансові інвестиції 
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підприємства.  

На початковому етапі інвестування аналізується доцільність вкладення 

засобів в реальні і фінансові інвестиції. Залежно від результатів аналізу 

вибирають один з напрямів проведення інвестиційних операцій або визначають 

оптимальне їх поєднання.  

В основі процесу ухвалення управлінських рішень інвестиційного 

характеру, лежать оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій та 

майбутніх грошових надходжень (доходу). Оскільки порівнювані показники 

відносяться до різних моментів часу, ключовою проблемою тут є проблема їх 

зіставлення.  

 

Критерії оцінки інвестиційних проектів 

1 2 

Методи оцінки ефективності інвестицій, засновані на бухгалтерському обліку  

(не включаючи дисконтування) 

Термін окупності 

інвестицій 

визначає період часу, 

який потрібен для 

повернення 

вкладеної грошової 

суми 

 

а) при рівномірному надходженні доходів протягом всього терміну 

окупності інвестицій 

                 ЕВPP
АЧП

В
PP 


    або   ЕВPP

ЧД

В
PP  , 

 

де  РР – термін окупності інвестиційного проекту, роки; ЧП  – чисті 

надходження (чистий прибуток) в перший рік реалізації 

інвестиційного проекту при рівномірному надходженні доходів 

(прибутку) за весь термін окупності, грн.; В  – витрати на реалізацію 

інвестиційного проекту (в повній сумі включаючи витрати на 

науково-дослідницькі і ін. роботи), грн.; А  – амортизаційні 

відрахування на повне відновлення з розрахунку на рік реалізації 

інвестиційного проекту при рівномірному надходженні доходів за 

весь термін окупності, грн.; АЧПЧД   – чистий дохід в перший 

рік реалізації інвестиційного проекту при рівномірному надходженні 

доходів за весь термін окупності, грн.; ЕВPP  – економічно 

виправданий термін окупності інвестицій, який визначається 

керівництвом підприємства, роки; чистий прибуток визначається по 

формулі: )1( НСПЧП  , де П – прибуток в перший рік 

реалізації інвестиційного проекту при рівномірному надходженні 

доходів, грн.; НС  – нормативна ставка податку на прибуток.  
б) у разі нерівномірного розподілу доходу по роках реалізації 

інвестиційного проекту протягом всього терміну його окупності 

0)(
1

 


i

Т

i

i АЧПВ , при цьому ЕВPPPP  , 

де В  – витрати на реалізацію інвестиційного проекту (в повній сумі 

включаючи витрати на науково – дослідницькі і ін. роботи), грн.; 

iЧП – чисті надходження (чистий прибуток) в i –ому році, грн.; iА – 

амортизаційні відрахування на повне відновлення в i-ому році, грн. 
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1 2 

Норма прибутку 

на капітал 

співвідношення між 

доходом від 

реалізації 

інвестиційного 

проекту і вкладеним 

капіталом 

а)       100
0

1 



Р

n

ЧД

ARR

n

i

і

, де ARR  – норма прибутку на 

інвестований капітал (%); 


n

1i

іЧД – сума  річних чистих доходів за 

весь термін використання проекту, грн.; n– термін використання 

інвестиційного проекту, років; Р 0 – первинні вкладення на реалізацію 

інвестиційного проекту, грн. 

б)  

,100
2:)(

100
0

11 






зал

n

i

і
n

i

і

РР

n

ЧД

Р

n

ЧД

ARR ТЗРРзал  0 , 

де ARR  – норма прибутку на інвестований капітал (%);                     




n

1i

іЧД – сума річних чистих доходів за весь термін використання 

проекту, грн.; n– термін використання інвестиційного проекту, років;  

Р  – середня вартість капіталовкладень, років; Р 0 – первинні  

вкладення на реалізацію інвестиційного проекту, років;                          

ЗАЛР – залишкова вартість вкладень, років;  З – сума зносу основних 

засобів, грн. 

Методи оцінювання інвестицій, засновані на дисконтуванні 

Чиста приведена 

(дисконтована) 

вартість проекту 

а) у випадку ординарного грошового потоку (тобто разового 

вкладення інвестицій): 0

1 )1(
P

r

ЧД
NPV

n

i
i

i 



   

де NPV – чиста 

вартість грошових коштів, грн.; nD – грошовий дохід в рік n, грн.; n – 

кількість періодів експлуатації проекту, літ;                     Р 0 – первинні 

вкладення на реалізацію інвестиційного проекту, грн. 

б) у випадку неординарного грошового потоку (якщо проект 

припускає послідовне чергування припливів та відпливів грошових 

коштів): 
 





n

i
i

i
n

i
i

i

r

P

r

D
NPV

11 )1()1(
, 

де Рі  – інвестиційні витрати 

в період і.  Якщо NPV > 0, то проект приймається. 

                   Якщо NPV < 0, то проект відхиляється. 

                  Якщо NPV = 0, то проект є ні прибутковим, ні збитковим.  

Внутрішня норма 

прибутку 

0

n

1і
і

і Р
)IRR1(

ЧД






, де іЧД – чистий грошовий дохід і-го року, грн.;         

n – кількість періодів експлуатації проекту, літ;  Р 0 – первинні 

вкладення на реалізацію інвестиційного проекту, грн.; IRR – 

внутрішня норма прибутку. 

                 Якщо IRR  > СС, то проект слід прийняти; 

                           IRR < СС — проект слід відкинути; 

                          IRR = СС — проект ні прибутковий, ні збитковий. 
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1 2 

Дисконтований 

термін окупності 

інвестицій 

Це термін, за який окупляться первинні витрати на реалізацію 

проекту за рахунок доходів, дисконтованих за заданою процентною 

ставкою (нормою прибутку). Сутність методу дисконтованого 

терміну окупності полягає в тому, що з первинних витрат на 

реалізацію інвестиційного проекту послідовно віднімаються 

дисконтовані грошові доходи з тим, щоб окупилися інвестиційні 

витрати. 
Проект приймається, якщо він окупить себе за економічно 

виправданий термін своєї реалізації. 

Індекс 

прибутковості 

а) у випадку разового вкладення інвестицій:

 

0

n

1i
i

i P:
)r1(

ЧД
PI 

 


,                    

 

де іЧД – чистий грошовий дохід і-го року, грн.; n – кількість періодів 

експлуатації проекту, років;  Р 0 – первинні вкладення на реалізацію 

інвестиційного проекту, грн. 

б) у випадку якщо проект припускає послідовне чергування 

припливів та відпливів грошових коштів: 


 


n

i
i

i
n

i
i

i

r

P

r

D
PI

11 )1(
:

)1(
 , 

де Рі  – інвестиційні витрати в період і. 

 якщо РІ  > 1, то проект потрібно прийняти; 

 якщо РІ = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий; 

 якщо РІ  < 1, то проект потрібно відхилити. 

Аналіз інвестицій в умовах інфляції 
Способи визначення оцінки ефективності проекту з урахуванням інфляції: 

1) скоригувати грошові потоки на середньорічний індекс інфляції, а потім на ставку 

дисконту. 

2) спочатку визначити ставку дисконту, яка б ураховувала індекс інфляції   

ri = (1+r)×(1+i)-1 і потім скоригувати грошові потоки за новою ставкою.  

де  ri - ставка дисконту (коефіцієнт) з урахуванням інфляції; r - ставка дисконту (коефіцієнт) 

без урахування інфляції; i - середньорічний індекс інфляції (коефіцієнт). 

 

 

Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій   

 

Фінансові інвестиції - це вкладення засобів у фінансові інструменти, серед 

яких найбільшу частку займають цінні папери, з метою отримання доходу у формі 

дивіденду або відсотка. 

Фінансовими інструментами називаються різні грошові контракти, які 

забезпечують збільшення фінансового активу і формування фінансових 

зобов'язань.Фінансові інструменти діляться на: грошові депозити в банках і 

небанківських фінансово-кредитних установах; інструменти власного капіталу - 

прості і привілейовані акції; інструменти позикового капіталу - облігації, 

векселя і  т.п.; похідні цінні папери - ф'ючерсні контракти, форвардні контракти, 

опціони, варанти і інші похідні цінні папери. 

Оцінювання ефективності окремих фінансових інструментів інвестування, 



 14 

як і реальних інвестицій, здійснюється на основі зіставлення обсягу 

інвестиційних витрат і сум зворотного грошового потоку за ними.  

 

Визначення ринкової вартості процентної облігації 

Р
и
н
ко

ва
  
ва

р
т

іс
т

ь 
п
р
о
ц
ен

т
н
о
ї 

о
б
лі

га
ц
ії

 

Розрахунок Умовні позначення 

І. Якщо ставка дисконтування залишається незмінною 
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Р – ціна облігації; 

Dn – щорічний процентний 

(купонний) дохід в грошових 

одиницях; 

N – номінальна вартість облігації в 

грошових одиницях; 

R – норма прибутку, що вимагається 

інвестором (ставка 

дисконтування); 

п -  конкретний період часу (рік); 

Т –  число літ до моменту погашення 

облігації. 
ІІ. Якщо ставка прибутковості змінюється 
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Dpi – приведена вартість i- того року; 

Di – дохід i- того року; 

R1,R2, …Ri – ставка дисконтування для               

1-го, 2-го .., i- того року. 
ІІІ. Коли процентний дохід по облігаціях виплачується кілька разів на рік 
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m – число виплат процентного 

доходу протягом року; 

D – процентний дохід за рік або 

купонний період; 

Т – час, протягом якого облігація 

знаходилася в руках продавця або 

покупця (в днях); 

DT  – процентний дохід за час Т. 

 

Основу поточного зворотного грошового потоку за фінансовими 

інструментами інвестування становлять суми періодично виплачуваних за ними 

відсотків (на внески до статутних фондів; на депозитні внески в банках; за 

облігаціями та іншими борговими цінними паперами) і дивідендів (за акціями 

та іншими пайовими цінними паперами). До складу зворотного грошового 

потоку за фінансовими інструментами інвестування входить вартість їх 

реалізації після закінчення терміну їх використовування (фіксованої вартості за 

борговими фінансовими активами і поточної курсової вартості за пайовими 
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фінансовими активами). 

Облігація має номінал (або номінальну ціну), емісійну ціну, курсову 

ціну, ціну погашення. 

Загальний підхід до визначення теоретичної вартості будь-якого цінного 

паперу полягає в наступному: щоб визначити, скільки, на думку інвестора, 

повинен коштувати цінний папір у певний момент, необхідно продисконтувати 

всі доходи, які він розраховує отримати за час володіння цінним папером. 

Залежно від способу виплати процентного доходу можна виділити два 

типи облігацій: облігації з періодичною виплатою процентного доходу або 

купонні облігації та безкупонні облігації. 

 

Безкупонні (дисконтні) облігації 

№  

з/п 
Показник Розрахунок Умовні позначення 

1 2 3 4 

1. Ціна 

безкупонної 

облігації 

а)
TR

N
P

)1( 
  

Р – ціна облігації; 

N – номінальна вартість облігації 

в грошових одиницях; 

R – норма прибутку, що 

вимагається інвестором 

(ставка дисконтування); 

Т –  число літ до моменту 

погашення облігації; 

С – ціна погашення облігації, грн. 

RT – поточна прибутковість %; 

D – процентний дохід в грошових 

одиницях; 

n – кількість років до погашення 

облігації; 

т – кількість виплат доходу на 

рік. 

б)
TR

N

N

C
P

)1( 
  

2. Поточна 

прибутковість 

облігації 
100

P

D
RТ  

3. Прибутковість 

до погашення 

або внутрішня 

норма прибутку 
100

2
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4. Прибутковість 

безкупонної 

облігації 
1001 













 n

P

N
R  

5. Внутрішня 

норма прибутку 1001 
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P
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R nm  

Привілейовані акції 

1. Ціна 

привілейованої 

акції R

D
P   

D - величина дивіденду на акцію;  

R - необхідна норма прибутку на 

даний тип інвестицій. 

2.  Очікувана норма 

прибутку на 

акцію 

0

011

P

PPD
R


  

R – очікувана норма прибутку на 

акцію;  

D1 –  очікувані дивіденди 

наступного року;  

Р0 – ціна акції в базисному році; 

Р1 – очікувана ціна акції в кінці 

наступного (першого) року. 
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1 2 3 4 

3. Ринкова ціна 

акції а)                  
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Р0 – ринкова ціна 

акції в грошових 

одиницях; 

п -  конкретний період 

часу (рік). 
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Методи ситуаційного аналізу в ухваленні управлінських рішень 

 

Ситуаційний аналіз - це комплексні технології підготовки, ухвалення і 

реалізації управлінського рішення, в основі яких полягає аналіз окремо взятої 

управлінської ситуації. 

Теоретично існує три типи ситуацій, у яких необхідно проводити аналіз і 

приймати управлінські рішення: в умовах визначеності, невизначеності та 

ризику.  

Під час прийняття управлінських рішень в умовах визначеності особа, що 

приймає рішення знає напевно вихід чи наслідок будь-якого обраного рішення. 

Стан рішення залежить від наявності альтернатив – напрямку дії чи стратегії, 

що може бути обрана особою, що приймає рішення.  

У випадку, якщо немає повної визначеності наслідків тієї чи іншої 

алтернативи, рішення приймається в умовах невизначеності на основі трьох 

критеріїв: 

- maximax – це критерій, при якому вибирається альтернатива, що дає 

максимальний вихід із максимальним числовим значенням; 

- maximin – це критерій, при якому вибирається мінімальний вихід 

усередині кожної альтернативи, а потім вибирається альтернатива з 

максимальним значенням; 

- рівновірогідний критерій – це критерій рішення при якому вибирається 

альтернатива з найвищим середнім виходом. Для цього спочатку 

розраховується середній вихід для кожної альтернативи, як частка від ділення 

суми всіх різельтатів на їх кількість. Потім вибирається альтернатива з 

максимальним значенням. 

Прийняття рішень в умовах ризику передбачає розрахунок так названої 

очікуваної грошової віддачі (Expected Monetary Value - EMV) для кожного 

варіанту. Це число визначає середню віддачу для кожного варіанту. Одне з 

найбільш популярних рішень – це вибір варіанта, який має максимальне 

значення EMV.   

EMV для варіанту – це сума можливих надходжень (віддач) варіанту, 

кожний з яких зважується на імовірність появи віддачі. 
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EMV (Варіанти і) = (Віддача за 1-м станом рішення) × (Імовірність   1-

го стану рішення) + (Віддача за 2-м станом рішення) × (Імовірність 2-го 

стану рішення) + … + (Віддача за останнім станом рішення) × 

(Імовірність останнього стану рішення) 

(3) 

 

Перейти від ухвалення рішення в умовах ризику до ухвалення рішення в 

умовах визначеності стає можливим на основі розрахунку  очікуваної цінності 

зробленої інформації – EVPI (Expected Value of Perfect Information). 
 

EVPI = (Очікувана цінність в умовах визначеності) – (max EMV) (4) 
 

Щоб розрахувати очікувану цінність в умовах визначеності, необхідно 

вибрати найкращу альтернативу для кожного стану рішення і помножити 

пропоновану віддачу по даній альтернативі на імовірність її появи. 
 

Очікувана цінність в умовах визначеності = (Найкращий результат для 1-

го стану рішення) × (Імовірність 1-го стану рішення) + (Найкращий 

результат для 2-го стану рішення) ×  (Імовірність 2-го стану рішення) + 

… +  (Найкращий результат для останнього стану рішення) ×  

(Імовірність останнього стану рішення) 

(5) 

 

«Дерево цілей» – це графічне відображення процесу, що визначає 

альтернативи рішення, стан рішення та їх відповідні імовірності віддачі для 

кожної комбінації альтернатив і станів рішень. 

Для аналізу дерева цілей найбільш часто використовується критерій ЕМV. 

Один із перших кроків у цьому аналізі є створення «дерева цілей» і визначення 

грошової віддачі всіх наслідків для конкретної проблеми. 

Аналіз проблеми з використанням дерева цілей складається з п'яти кроків: 

визначити проблему; структурувати чи намалювати «дерево цілей»; призначити 

імовірності до вузлів стану рішень; оцінити віддачу для кожної можливої 

комбінації альтернатив і станів рішень; вирішити проблему, обчислюючи EMV 

для кожного вузла рішення. Це робиться шляхом руху назад: починаючи 

праворуч від «дерева» і рухаючись  назад по вузлах рішень «дерева». 
 

 

Моделі управління матеріальними запасами 
 

Метою будь-якого рішення у справі управління запасами є зростання 

обсягу продажу (виробництва) і мінімізація загальних витрат, пов'язаних з 

формуванням та зберіганням цих запасів.  

Формування запасів товарно-матеріальних цінностей й підтримка їх на 

встановленому рівні зумовлює два види витрат: на утримання (складське 

зберігання) запасів; на поповнення запасів (оформлення і виконання 

замовлення на поставку запасів замість витрачених або реалізованих). 

Основними методами і моделями управління запасами, що застосовують на 

практиці є: побудова моделі економічно обґрунтованого розміру замовлення; 

проведення об’ємно-вартісного аналізу; проведення техніко-економічних 

розрахунків. 
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Алгоритми моделей управління запасами 
№ 

з/п 
Показник Розрахунок Умовні позначення 

1. 

 

Сукупні додаткові 

витрати 
2

q
S

q

N
STC ho   

ТС - сукупні додаткові витрати, 

пов’язані з процесом поставки і 

подальшого зберігання 

замовлення, грн.; 

N – річний обсяг реалізації 

(попит) даного виду товару, од.; 

S0  – витрати по оформленню  

одного замовлення, грн.; 

Sh  – витрати зі зберігання одиниці 

товару в запасі за рік, грн.;  

q – обсяг замовлення, од.; 

Ц – закупівельна ціна одиниці 

товару, грн.; 

п – число замовлень, що 

подається протягом року, од.; 

ТСзаг  - загальна вартість 

закуплених товарів, грн..; 

qопт - оптимальний розмір запасу 

товару, шт.; 

Q - обсяг продаж за час поставки 

товару; 

Т – кількість робочих днів у 

році; 

r – час доставки, дні; 

t - періодичність виконання 

замовлень, місяці (дні). 

2. Кількість 

замовлень за рік 
n= N / q 

3. Вартість подачі 

(оформлення і 

виконання) 

замовлення q

NS
nS

замовленняподачіВартість






0

0

 
4. Вартість 

зберігання 

запасів 
2

q
S

запасівзберіганняВартість

h 
 

5. Загальна вартість 

закуплених 

товарів 

ТС заг= 

= NЦ
q

S
q

N
S ho 

2
 

6. Оптимальний 

розмір запасу 

товару 
h

o
опт

S

NS
q




2
 

7. Обсяг продаж за 

час поставки 

товару 

r
T

N
Q   

8. Періодичність 

виконання 

замовлень 

а) в місяцях  

    
N

q

n

міс
t




12.12
 

б) в днях   
N

qT

n

T
t


  

Розрахунок загальної щорічної вартості виробництва і  оптимальної кількості 

продукції  в партії, що виробляється для виробничих підприємств 

1. 

 

Загальна щорічна 

вартість 

виробництва 

Щорічна вартість організації 

технологічного процесу + 

+Річна сума витрат на зберігання 

або 

2

q
S

q

N
STC hР   

 

ТС - загальна щорічна вартість 

виробництва, грн..; 

N – річний обсяг реалізації 

(попит) даного виду товару, од.; 

Sh  – витрати зі зберігання одиниці 

товару в запасі за рік, грн.; 

 q – розмір партії продукції, шт.; 

Sp - вартість організації 

виробничого циклу, грн..; 

q0 - оптимальна кількість 

продукції в партії, шт. 

2. Економічний 

розмір партії 

 

 

h

р

S

NS
q




2
0  
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Графічний метод оптимізації розміру замовлення полягає в наступному. 

Користуючись даними табличного методу, будуються графіки поведінки витрат, 

пов'язаних із зберіганням запасу товарів, з оформленням замовлень та графік 

поведінки сукупних витрат підприємства з оформлення замовлень і 

подальшого зберігання сформованих запасів товару. По осі абсцис 

відкладаються альтернативні варіанти обсягу замовлення, по осі ординат – 

відповідні їм витрати. 

Об’ємно-вартісний аналіз (АВС-аналіз) припускає розподіл 

номенклатури на групи відповідно до обсягу реалізації за позиціями. У 

більшості випадків об’ємно-вартісний аналіз показує, що основний обсяг 

реалізації (70-80%) забезпечується небагатьма номенклатурними позиціями      

(10-20%). Відповідно витрати на управління запасами в основному залежать 

від динаміки в цій обмеженій номенклатурі. На першому етапі АВС-аналізу 

перераховується вся реалізована продукція з товарної групи з вказівкою 

кількості відвантажених піддонів. На другому етапі визначається питома вага 

кожної статті відвантаженої продукції, а потім всі статті розділяються на три 

категорії: А, В і С. До категорії А ввійде продукція з найбільшою часткою від 

загальної реалізації (близько 70-80%), далі формується категорія В (близько 

10-20%), частина, що залишилася, входить в категорію С. Основна увага при 

управлінні запасами повинна зосередитися на продукції категорії А, на яку 

приходяться основні інвестиційні витрати, і тому запаси продукції саме цієї 

категорії найбільше підходять для використання кількісних прийомів. 

Відносно продукції категорії В використовуються кількісні методи, проте не 

такі детальні, як методи, вживані для категорії А. 

Розрахунок необхідного розміру товарних запасів методом техніко-

економічних розрахунків здійснюється за складовими елементами залежно 

від їх призначення в процесі реалізації.  
 

Розрахунок необхідного розміру товарного запасу 

№ 

з/п 
Показник Розрахунок Умовні позначення 

1. Необхідний 

розмір 

товарного 

запасу в днях 

 

NТЗ = ПП + РЗ + ЗПП + ГЗ 
 

ПП – час на приймання і 

підготовку товару до продажу, 

дні; 

РЗ  – робочий запас, дні; 

ЗПП – запас поточного 

поповнення, дні; 

ГЗ – гарантійний запас, дні; 

ПАН – представницький 

асортиментний набір, грн. 

ТОДН – запас у розмірі 

одноденного обороту , грн.; 

Ц – середня ціна одного 

асортиментного різновиду, од.; 

R – загальна кількість 

асортиментних різновидів, од.; 

і – середній інтервал між 

поставками, дні 

2. Робочий запас 
РЗ =( ПАН + ТОДН)/ ТОДН 

3. Представницький 

асортиментний 

набір 
ПАН = Ц×R 

4. Запас поточного 

поповнення 

ЗТП = 1/2×і ×(R/r) 
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Моделі фінансового управління 

 

Фінансове управління – це сукупність прийомів, методів та способів, які 

використовують підприємства для підвищення доходності та мінімізації 

ризику неплатоспроможності. Основна мета фінансового управління – 

отримати найбільшу вигоду від функціонування підприємства в інтересах 

його власників.  

Фінансове планування – це процес розробки системи фінансових планів і 

планових (нормативних) показників щодо забезпечення підприємства 

необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його 

фінансової діяльності у майбутньому періоді. Фінансове планування – це 

складний процес, що включає кілька етапів, а саме: процес фінансового 

планування; аналіз фінансової ситуації; розробка загальної фінансової 

стратегії підприємства; складання поточних фінансових планів; коригування, 

погодження і конкретизація фінансового плану; розробка оперативних 

фінансових планів. 

Система фінансового планування на підприємстві включає три основні 

підсистеми: 

- перспективне фінансове планування (фінансова стратегія 

підприємства); 

- поточне фінансове планування; 

- оперативне фінансове планування. 

Кожна із цих підсистем має певні форми фінансових планів, що 

відрізняються за змістом та строками, на які ці плани розробляються. 

Фінансова стратегія – це визначення довгострокової мети фінансової 

діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів її 

досягнення.  

Система поточного планування фінансової діяльності підприємства 

заснована на розробленій ним фінансовій стратегії і фінансовій політиці. 

Поточне фінансове планування полягає в розробці конкретних фінансових 

планів. Останні дають можливість підприємству визначити всі джерела 

фінансування його розвитку на майбутній період, сформувати структуру 

доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність, визначити 

структуру активів і капіталу підприємства на кінець планового періоду.  

Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в 

розробці комплексу короткострокових планових завдань з фінансового 

забезпечення основних напрямів фінансово–господарської діяльності 

підприємства. Головною формою оперативного фінансового планування є 

бюджет (кошторис). 

Бюджет – це оперативний фінансовий план на короткостроковий період, 

що розробляється, як правило, в рамках наступного кварталу з розбивкою за 

місяцями (і меншими періодами), і відображає надходження і витрачання 

грошових коштів у процесі здійснення конкретних видів фінансово–

господарської діяльності підприємства.  

Бюджетування включає вибір видів і структури бюджету. 
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Консолідований бюджет – це скоординований за всіма підрозділами і 

функціями план діяльності підприємства загалом, що об’єднує блоки 

окремих бюджетів і характеризує інформаційний потік для прийняття і 

контролю управлінських рішень в області фінансового планування.  

Зведений (консолідований) бюджет поділяється на дві частини: 

- операційний бюджет - це система бюджетів, що характеризує доходи і 

витрати за операціями або окремими функціями підприємства. Операційний 

бюджет включає: бюджет продаж; бюджет виробництва; бюджет витрат 

(єдиний, або за видами витрат: закупівлі і використання матеріальних витрат, 

трудових, загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут); 

бюджетний звіт про фінансові результати. 

- фінансовий бюджет - це план, в якому відображаються за напрямками 

надходження і використання обсяг і структура грошових коштів. Фінансовий 

бюджет включає: бюджет грошових коштів; бюджет капітальних 

інвестицій; прогнозний бухгалтерський баланс.  

Фінансовий бюджет складається на базі інформації бюджетного звіту 

про фінансові результати. Бюджет не має стандартизованих форм. Найбільш 

широко використовується структура зведеного (консолідованого) бюджету з 

виділенням оперативного і фінансового бюджетів.  

Складання бюджету включає такі етапи: 

1. Підготовка прогнозу і бюджету продаж. 

2. Визначення очікуваного обсягу виробництва. 

3. Розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією 

продукції. 

4. Розрахунок і аналіз грошових потоків. 

5. Складання планових фінансових звітів. 

До основних завдань фінансового управління оборотними активами 

(засобами) належать забезпечення фінансовими ресурсами поточної 

діяльності підприємства; своєчасне здійснення поточних розрахунків; 

підтримування високої ліквідності підприємства; підвищення ефективності 

використання оборотних засобів. 

Для визначення мінімально необхідного для безперебійної виробничої 

діяльності розміру коштів у запасах використають методи:  

1. Метод прямого рахунку ґрунтується на розрахунку норми запасів (у 

днях) за всіма їх видами.  

Метод прямого рахунку дає змогу найбільш точно визначити тривалість 

виробничого циклу, тобто час, протягом якого оборотні кошти перебувають у 

всіх видах запасів. Однак через трудомісткість розрахунків цей метод 

доцільно застосовувати при стабільних умовах виробничо-господарської 

діяльності, коли розраховані норми запасів можна використати протягом 

декількох років. При зміні номенклатури продукції, постачальників, 

споживачів, технології й організації виробництва норми треба переглядати. 

2. Розрахунково-аналітичний метод допомагає уникнути трудомістких 

розрахунків, але у разі його застосування на планований період переносяться 

ті самі умови використання оборотних засобів, що й у попередньому періоді. 
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Визначення мінімально необхідного для безперебійної виробничої діяльності розміру 

коштів у запасах 
№ 

з/п 
Показник Розрахунок Умовні позначення 

1. Метод прямого рахунку 

1.1 Мінімально 

необхідний розмір 

оборотних засобів у 

виробничих запасах 

Добуток одноденної витрати сировини, матеріалів, покупних 

напівфабрикатів за плановим кошторисом витрат на виробництво та 

норми оборотних засобів у днях. 

 

1.2 

Коефіцієнт 

наростання витрат 

(КНВ) 

а) при відносно рівномірному 

наростанні витрат у собівартості 

,
5,0

ВнОВ

ВнОВ
К НВ




  ОВ – сума одноразових витрат на 

виріб на початку виробничого процесу;  

0,5 – поправочний коефіцієнт;  

Вн – сума всіх наступних витрат на 

виріб 

Ві – витрати на і-й період наростаючим 

підсумком (п = 1, 2,...,п), грн.;  

С – планова собівартість виробу, грн.;  

Т – тривалість технологічного циклу 

виробу, днів 

б) при нерівномірному 

наростанні витрат 

,1

ТС

В

К

п

і

і

НВ







 

1.3 Норма оборотних 

засобів у незавер-

шеному вироб-ництві 

(ННВ) у днях 

ТКН НВНВ   

2. Розрахунково-аналітичний метод 

2.1 

Норма оборотних 

засобів (НОК) 

факт

факт

ОК
В

ЗнОК
Н


  

фактОК – середні (за попередні 3-5 

років) фактичні запаси оборотних 

засобів, грн.;  

Зн – сума зайвих і непотрібних 

запасів, грн.;  

фактВ  – середній обсяг виручки від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) за той самий період, грн.  
2.2 

Потреба в оборотних 

коштах у запасах у 

плановому періоді 

(ОКпл) 

,
плОКпл

ВНОК   
Впл – запланований обсяг виручки від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), грн. 

За спрощеного методу: 

 

Вфактпл ТОКОК   

 

фактОК  – фактичні середньорічні 

залишки оборотних коштів у запасах у 

звітному році, грн.; 

ТВ – темп зростання виручки у 

планованому році в порівнянні зі 

звітним, коеф. 

3. Метод розрахунку операційного циклу 

3.1 Середня тривалість операційного циклу (ТОЦ ) 

реалізаціївідвиручка

щоденнаСередня

остізаборгован

оїдебіторськсумаСередня

овиробництвна

витратищоденніСередні

запасівсумаСередня
ТТТ ДЗЗОЦ   

ТЗ, ТДЗ – середня тривалість одного обороту коштів (засобів) у запасах і дебіторській заборгованості 

відповідно (середній період погашення), днів. 

3.2 Середня потреба в оборотних коштах (ОК)  

ДОЦ ВТОК   
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Одним із найбільш важливих і складних завдань, які вирішуються у 

процесі фінансового управління підприємством є оптимізація структури 

капіталу. 

Структура капіталу – це співвідношення всіх форм власних і 

запозичених грошових коштів, що використовуються підприємством з метою 

фінансування активів. Критеріями оптимізації структури капіталу 

виступають: рівень рентабельності власного капіталу; середньозважена 

вартість капіталу; рівень ризику. 

Пріоритетність критеріїв оптимізації структури капіталу підприємство 

визначає самостійно, що передбачає врахування цільової структури капіталу. 

Показник, що відображає рівень прибутку на власний капітал, який 

додатково генерується при різній частці використання позикових коштів, 

називається ефектом фінансового левериджу (важеля). Він розраховується за 

наступною формулою:  
 

)1)(( СППСВКРА
ВК

ПК
ЕФВ       (6) 

 

де ЕФВ – ефект фінансового левериджу (важеля), коеф.; 

ПК – позиковий капітал, тис. грн.; 

ВК – власний капітал, тис. грн.; 

РА - рентабельність активів, %; 

СВК – ставка відсотків за кредит, %; 

СПП – ставка податку на прибуток, коеф. 

Показники формули можна розділити на такі компоненти: 

ВК

ПК
 – коефіцієнт структури капіталу (плече важеля), що характеризує 

фінансову стійкість підприємства і показує, яка величина позикового 

капіталу припадає на одну гривню власного капіталу. Зі збільшенням 

коефіцієнта для підприємства підвищується фінансовий ризик і знижується 

фінансова стійкість. 

(РА-СВК) – диференціал фінансового левериджу. При зниженні 

рентабельності активів вплив фінансового левериджу зменшується. Його 

значення вказує на можливість і ефективність використання позикового 

фінансування лише за умови, що рентабельність активів вище, ніж ринкова 

процентна ставка за кредитні ресурси. 

(1-СПП) – податковий коректор, що відбиває ступінь впливу на ефект 

фінансового левериджу рівня оподаткування прибутку. 

Роль диференціалу і плеча важеля в регулюванні ефекту фінансового 

важелю різна. Нарощування диференціалу ЕФВ дозволить підвищити 

рентабельність власного капіталу або за рахунок зростання рентабельності 

активів, або за рахунок зниження ставки відсотків за кредит (якщо перше у 

руках самого підприємства, то друге – у руках кредитора-банка).  Це означає, 

що підприємство може впливати на диференціал тільки через рентабельність 

активів. Що стосується плеча важеля ЕФВ, то його нарощування може бути 
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руйнівним для підприємства. Значна величина плеча важеля різко підвищує 

ризик неповернення кредитів, а отже, затрудняє отримання нових позик. 

Під вартістю капіталу розуміють ціну, яку підприємство платить за його 

залучення  з різних джерел.  

Вартість власного капіталу визначається співвідношенням чистого 

прибутку до середньої вартості власного капіталу у відсотках. 

Вартість залучення капіталу у формі банківських кредитів 

визначається на основі процентної ставки за кредит за формулою: 

 

Вартість кредиту = Відсоток за кредит(1-СПП),  (7) 

 

де СПП – ставка податку на прибуток, коеф. 

Середньозважена вартість капіталу визначається за даними про 

вартість окремих елементів капіталу у відсотках і частку кожного елемента 

капіталу в загальній його сумі: 
 





т

1і

ВКі і
dВКВК ,     (8) 

 

де ВК – середньозважена вартість капіталу підприємства, %; 

іВК – вартість і-го елементу капіталу, %; 

іВКd  – питома вага і-го елементу капіталу, коеф.; 

m – число елементів капіталу. 

Модель оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 

фінансових ризиків передбачає диференційований вибір джерел 

фінансування різних складових частин активів підприємства.  

Комбінований підхід, суть якого полягає в усередненні значень, 

отриманих на основі трьох базових моделей оптимізації передбачає 

наступний розрахунок: 

,
3

МРМВФЛ
ОПТ

dBKdBKdBK
dBK




   (9) 
 

де ОПТdBK  - оптимальне значення частки власного капіталу, отримане на 

основі усереднених розрахунків за трьома моделями, коеф.; 

ФЛdBK  - частка власного капіталу, отримана на основі моделі 

фінансового левериджу, коеф.; 

МВdBK  - частка власного капіталу, отримана на основі моделі 

середньозваженої вартості капіталу, коеф.; 

МРdBK  - частка власного капіталу, отримана на основі моделі  

фінансування активів підприємства з урахування рівня ризику, коеф. 

Розглянута методика дозволяє врахувати різні критерії оптимізації 

структури капіталу і прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо 

фінансової політики підприємства.  
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Методи прийняття стратегічних управлінських рішень 

 

Визначення стратегії – це прийняття рішення про те, як розвивати бізнес 

у цілому та його окремі сектори, як протидіяти конкурентам, яке місце 

займати на ринку тощо. 

Виконання стратегії, тобто проведення стратегічних змін на 

підприємстві, які приводять його у стан готовності перетворення стратегії у 

реальність, є наступним етапом реалізації мети стратегічного управління. 

Оцінка і контроль виконання стратегії забезпечують: визначення того, 

що і за якими параметрами необхідно контролювати; оцінку стану 

контрольованих об'єктів відповідно до прийнятих стандартів або інших 

еталонних показників; з'ясування причин відхилень; здійснення коригування. 

Прийняття стратегічних управлінських рішень неможливо уявити без 

проведення стратегічного аналізу - комплексного дослідження позитивних і 

негативних факторів, які можуть вплинути на економічне становище 

підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей 

підприємства. За допомогою стратегічного аналізу готується комплексний 

стратегічний план розвитку підприємства, здійснюється науково 

обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних 

управлінських рішень. У процесі проведення стратегічного аналізу 

застосовують різні методи і прийоми. 

Для того, щоб впровадити стратегію в життя, керівництво повинно мати 

глибоке уявлення про зовнішнє середовище підприємства, його стан, 

тенденції розвитку і місце у ньому підприємства. Під зовнішнім 

середовищем розуміють всі умови і фактори, що виникають у 

навколишньому середовищі, незалежно від діяльності конкретного 

підприємства, і впливають чи здатні вплинути на його функціонування, а 

тому їх слід ураховувати  під час прийняття господарських рішень. 

Для оцінки макрооточення підприємства доцільно застосувати 

багатофакторний системний аналіз (PEST-аналіз). PEST – це абревіатура 

чотирьох англійських слів: Р – Policy (політика),    Е – Economy (економіка),  

S – Society (суспільство, соціум), Т – Technology (технологія). 

Стратегічний аналіз макрооточення для конкретного підприємства 

означає вихід на свій особливий перелік ключових факторів певного 

середовища і відповідний багатофакторний системний аналіз. 

За такого стратегічного аналізу на підприємстві має бути враховано 

наступне: фактори і тенденції макрооточення підприємства, що значно 

впливають на його бізнес; фактори, що містять потенційні загрози бізнесу 

підприємства; фактори, розвиток яких містить нові можливості для бізнесу 

підприємства. 

Для аналізу безпосереднього оточення підприємства може бути 

використаний порівняльний конкурентний аналіз, тобто бенчмаркінг. 

Бенчмаркінг є систематичною діяльністю, спрямованою на пошук, оцінку і 

навчання на кращих прикладах, незалежно від їх розміру, сфери бізнесу і 

географічного положення. Мета бенчмаркінгу полягає в тому, щоб на основі 
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дослідження надійно встановити вірогідність успіху підприємництва. 

Аналіз внутрішнього середовища підприємства передбачає визначення 

стану внутрішніх чинників, їх вивчення та оцінку.  

Найчастіше аналіз внутрішнього середовища підприємства охоплює 

п’ять функціональних сфер діяльності підприємства, а саме: маркетинг; 

фінанси; виробництво; персонал; організацію управління. Результати такого 

аналізу найзручніше розглядати в табличній формі, де зазначаються  сильні 

та слабкі сторони підприємства. 

Перелік сильних і слабких сторін підприємства використовується для 

порівняльного аналізу діяльності підприємства з активними конкурентами і 

визначення його конкурентної сили. 

Конкурентна сила підприємства визначається шляхом порівняння оцінок 

даного підприємства з основними конкурентами. Результат зі знаком «+» 

свідчить про перевагу над конкурентом, зі знаком «–»  вказує на слабкі 

сторони.  

Досить часто подібні оцінки здійснюються в ході реалізації 

бенчмаркінгового проекту, але в деяких випадках застосовується оцінка 

«абсолютної» конкурентної сили. Показник абсолютної конкурентної сили 

розраховується  як алгебраїчна сума різниць між оцінками підприємства, що 

досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів: 
 

                           Сабс = 
п

і
іС( – тахСкij), j = 1, 2, …, m                 (10) 

 

де Сі – оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для 

підприємства; Скij – оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для j-

го конкурента: n – кількість факторів, узятих для аналізу; m –  кількість 

конкурентів. 

Комплексно оцінити вплив зовнішнього і внутрішнього середовища 

підприємства дає змогу метод SWOT-аналізу та SPASE-метод. 

SWOT-аналіз спрямований на визначення (у загальних рисах) 

корпоративної стратегії підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища одночасно. 

Назва цього методу утворилася як абревіатура чотирьох англійських 

слів: strengths, weaknesses, opportunities, threats. У перекладі це означає: 

сильні і слабкі сторони, можливості і загори.  

Для виявлення зв’язків між сильними і слабими сторонами підприємства 

та загрозами і його можливостями доцільно скласти матрицю SWOT. Ліворуч 

у матриці виділяють два блоки, в які вписують усі виявлені сильні і слабкі 

сторони підприємства. У верхній частині – блоки можливостей і загроз. На 

перетині блоків утворюються чотири поля:  

- поле СиМ – поєднання сильних сторін і можливостей;  

- поле СиЗ – поєднання сильних сторін і загроз;  

- поле СлМ – поєднання слабких сторін і можливостей; 

- поле СлЗ – поєднання слабких сторін і загроз. 
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Кожному полю матриці відповідає певна корпоративна стратегія 

підприємства:  

- стратегія, яка використовує сильні сторони підприємства для реалізації 

зовнішніх можливостей (стратегія ―Максі-Максі‖); 

- стратегія, яка використовує сильні сторони підприємства для 

знешкодження зовнішніх загроз (стратегія ―Максі-Міні‖); 

- стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторін підприємства на 

основі використання зовнішніх можливостей  (стратегія ―Міні-Максі‖); 

- стратегія, спрямована на мінімізацію слабких сторін підприємства та 

уникнення зовнішніх загроз (стратегія ―Міні-Міні‖). 

Для того, щоб визначити, який саме різновид стратегії необхідно 

вибрати, потрібно: 

- перевірити на предмет наявності ефекту синергії (взаємного впливу) 

фактори, які складають матрицю SWOT–аналізу, внаслідок чого вони можуть 

бути або посилені, або послаблені.  

- порівняти внутрішні сильні та слабкі сторони, а також зовнішні 

можливості та загрози. 

Серед методів аналізу конкурентних позицій підприємства або його 

окремих господарських підрозділів у різних галузях найчастіше 

використовують моделі, представлені у вигляді матриць, коли кожен сектор 

бізнесу (господарський підрозділ) підприємства графічно позиціонується на 

полях дво- або тривимірної аналітичної матриці.  До таких матриць 

відносяться матриця ВСG, матриця GE/McKinsey та матриця Shell/DPM. 

Модель BCG є матрицю 2 х 2, на якій сектори бізнесу зображаються 

колами з центрами на перетині координат, що утворені відповідними 

темпами зростання ринку і величинами відносної частки підприємства  на 

відповідному ринку. Кожне нанесене на матрицю коло показує тільки один 

сектор бізнесу, який є характерним для досліджуваного підприємства. 

Величина кола пропорційна загальному розміру всього ринку. Розміри ринку, 

як і сектору бізнесу, найчастіше оцінюються за обсягами продажів, а іноді і 

за вартістю активів. У верхній частині матриці опиняються сектори бізнесу, 

що відносяться до галузей з темпами зростання, вищим за середні, в нижній – 

з нижчими. в оригінальній версії моделі BCG прийнято, що межею високих і 

низьких темпів зростання є 10%-ве збільшення обсягу виробництва в рік. На 

осі абсцис відображається відносна частка ринку, яка змінюється від 0,1 до 

10.  Поділ матриці по осі абсцис на дві частини дає змогу виділити два 

сектори, в один з яких потрапляють сектори бізнесу зі слабкими 

конкурентними позиціями, а в другий – з сильними. Межа двох секторів 

проходить на рівні коефіцієнта 1. 

Таким чином, модель BCG складається з чотирьох квадрантів: 

- високі темпи зростання ринку / висока відносна частка сектору бізнесу 

на ринку; 

- низькі темпи зростання ринку / висока відносна частка сектору бізнесу 

на ринку; 

- високі темпи зростання ринку / низька відносна частка сектору бізнесу 
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на ринку; 

- низькі темпи зростання ринку / низька відносна частка сектору бізнесу 

на ринку. 

Кожному з цих квадрантів в моделі BCG даються образні назви: «зірки»; 

«дійні корови»; «важкі діти»; «собаки»  

При використанні моделі BCG дуже важливо правильно визначити 

темпи зростання ринку і відносну частку підприємства  на цьому ринку. 

Вимірювання темпів зростання ринку пропонується проводити на основі 

даних по галузі за останні 2-3 роки, але не більш. Відносна частка 

підприємства на ринку визначається як відношення об'єму продажів 

підприємства  в даному бізнес секторі до об'єму продажів підприємства–

лідера в цьому бізнесі. Якщо підприємство само є лідером, то розглядається 

його відношення до першого наступного за ним підприємства. Якщо 

одержаний коефіцієнт перевищує одиницю, то це підтверджує лідерство 

підприємства на ринку.  

Для аналізу конкурентних позицій підприємства можна використати  

аналітичну модель «GE/McKinsey».  

Матриця GE/McKinsey має розмірність 3 х 3. На осях У і Х 

виставляються інтегральні оцінки, відповідно, привабливості ринку (або 

галузі бізнесу) і відносної переваги підприємства  на відповідному ринку (або 

сильних сторін відповідного бізнесу підприємства). У матриці виділяються 

три сектори стратегічних позицій: область переможців; область 

переможених; середня область, в яку входять позиції, в яких стабільно 

генерується прибуток від бізнесу, середні позиції бізнесу і сумнівні види 

бізнесу. Своєрідним розвитком ідеї стратегічного позиціонування бізнесу, 

яка закладена в основу моделі BCG, стала модель Shell/DPM. Ця модель 

становить двохфакторну матрицю розмірності 3 х 3, що базується на 

множинних оцінках як якісних, так і кількісних параметрів бізнесу.  

Модель Shell/DPM пропонує при ухваленні стратегічних рішень 

фокусувати увагу одночасно на двох показниках: потоці грошових коштів та 

віддачі інвестицій. Крім того, в ній можуть розглядатися види бізнесу, що 

знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу. Як і всі інші класичні 

моделі стратегічного управління, модель Shell/DPM представляє двовимірну 

таблицю, де вісь X відображає сильні сторони підприємства (конкурентна 

позиція), а вісь У − галузеву привабливість. Кожна з 9 клітинок моделі 

Shell/DPM відповідає специфічній стратегії.  
 

Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку 

підприємства 
 

Прогноз у системі управління є передплановою розробкою 

різноманітних моделей розвитку об'єкта управління. Терміни, обсяги робіт, 

числові характеристики об'єкта й інші показники в прогнозі носять 

імовірнісний характер і обов'язково передбачають можливість внесення 

коригувань.  
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Прогнозування – це складання прогнозу розвитку, становлення, 

поширення будь-чого на підставі вивчення ретельно відібраних даних. Мета 

прогнозування – одержання науково обґрунтованих варіантів тенденцій 

розвитку різних показників, а також усієї системи менеджменту. 

Розробка прогнозів базується на застосуванні різних методів 

прогнозування. Найбільшого поширення набуло угруповання методів 

прогнозування за ступенем формалізації, відповідно до якого всі методи 

можна поділити на інтуїтивні (методи експертних оцінок) і формалізовані.  

Сутність інтуїтивних методів прогнозування полягає в побудові 

раціональної процедури інтуїтивного-логічного мислення людини в 

поєднанні з кількісними методами оцінки й обробки отриманих результатів. 

При цьому узагальнена думка експертів приймається як рішення проблеми. 

Процес роботи експертів звичайно називається експертизою. 

Одним із найбільш розповсюджених методів короткострокового 

прогнозування економічних явищ є екстраполяція. Екстраполяція полягає у 

вивченні сформованих у минулому і сьогоденні стійких тенденцій 

економічного розвитку і перенесення їх на майбутнє. Мета такого прогнозу − 

показати, до яких результатів можна дійти в майбутньому, якщо рухатися до 

нього з тією самою швидкістю або прискоренням, що й у минулому. 

Залежно від особливостей зміни рівнів у рядах динаміки методи 

екстраполяції можуть бути простими і складними. Прості методи 

екстраполяції ґрунтуються на припущенні відносної сталості в майбутньому 

абсолютних значень рівнів, середнього рівня ряду, середнього абсолютного 

приросту, середнього темпу зростання. Складні методи екстраполяції 

передбачають виявлення основної тенденції, тобто застосуванні 

статистичних формул, що описують тренд. Методи цієї групи можна 

розділити на два основних типи: аналітичні (криві зростання) й адаптивні.  

В основу аналітичних методів прогнозування (кривих зростання) 

покладений принцип отримання за допомогою методу найменших квадратів 

оцінки детермінованої компоненти, що характеризує основну тенденцію. 

Адаптивні методи прогнозування (методи плинної та експоненціальної 

середніх, гармонійних ваг, авторегресія) засновані на тому, що процес 

реалізації їх полягає в обчисленні послідовних у часі значень прогнозованого 

показника з урахуванням ступеня впливу попередніх рівнів.  

Метод найменших квадратів (аналітичне вирівнювання тренду) може 

бути застосований тільки в тому випадку, якщо розвиток явища досить добре 

описується побудованою моделлю й умови, що визначають тенденцію 

розвитку в минулому, істотно не зміняться у майбутньому. При дотриманні 

цих вимог прогнозування здійснюється шляхом підстановки в рівняння 

тренду значень незалежної змінної t, що відповідає величині періоду 

упередження. 

Процедура розробки прогнозу з використання аналітичного 

вирівнювання тренду складається з таких етапів: вибір форми кривої, що 

відбиває тенденцію; визначення показників, що кількісно характеризують 

тенденції змін; оцінка вірогідності прогнозних розрахунків. 
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№  

з/п 
Показники Умовні позначення 

Прості методи екстраполяції 

1. 

Екстраполяція в загальному вигляді 
*
ty = f (yt, l, aj) 

*
ty – прогнозоване значення рівня 

ряду динаміки; 

l – період упередження;  

yt – рівень ряду, прийнятий за базу 

екстраполяції;  

aj – параметри рівняння тренда 

2. Екстраполяція на основі середнього 

рівня ряду 

yy *
 

ta – табличне значення t-критерію 

Стьюдента з n-1 ступенями вільності 

і рівнем імовірності р;  

  – середнє квадратичне 

відхилення; 

уt  – поточний рівень ряду динаміки; 

п – число рівнів  ряду динаміки 

 

 

 

2.1 Довірчий інтервал прогнозу для 

середньої 

n
tyy a

1
1*    

2.2 Середнє квадратичне відхилення 

1

)( 2



 


n

yyt  

3. Екстраполяція за середнім 

абсолютним приростом 

lyy п *
 

yп - рівень ряду динаміки, 

прийнятий за базу екстраполяції 

4. Екстраполяція за середнім темпом 

зростання 

Tpyy п *
 

Tp – середній темп зростання, який 

розраховано за формулою середньої 

геометричної 

Складні методи  екстраполяції 

1. Довірчий інтервал: 

 

    ;,,  KTtyYKTty ttt 

 

t(α,T-K) – табличне значення 

розподілу Стьюдента з Т-К 

ступенями вільності й рівнем 

значимості  ; 

  – середньоквадратична помилка 

прогнозу. 

2. Середньоквадратична помилка 

прогнозу: 

 

pn

уу tі



 


2)(
  

п – число рівнів динамічного ряду; 

р – число параметрів у рівнянні 

прогнозу; 

уi – вихідні значення динамічного 

ряду; 

tу – вирівняні значення динамічного 

ряду. 
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Сутність методу експоненціального згладжування полягає у 

згладжуванні часового ряду за допомогою зваженої плинної середньої, у якій 

ваги підпорядковані експоненціальному закону. Кожне згладжене значення 

розраховується шляхом єднання попереднього згладженого значення і 

поточного значення часового ряду. У цьому випадку поточне значення 

часового ряду зважується з урахуванням константи, що згладжує. 

 

Метод експоненціального згладжування 

№ 

з/п 
Показники Умовні позначення 

1 2 3 

1. Розрахунок експоненціального 

згладженого значення: 

tS  – значення експоненціальної 

середньої в момент t; 

 
1)1(  ttt SyS   yt – поточне значення ряду динаміки; 

1tS  – значення експоненціальної 

середньої в момент (t-1); 

  – константа, що згладжує (завжди 

знаходиться в межах від 0 до 1). 

2. Константа, що згладжує: 

1

2




z
  

 

z − число рівнів, що входять в інтервал 

згладжування; 

  – константа, що згладжує (повинна 

знаходитися в межах від 0,1 до 0,3). 

3. Прогноз у випадку лінійного 

тренда: 

 

taayt  10ˆ  

   21
0 2 tt SSa   

    21
11

1
tSSa 







 

 

10 , aa  - параметри оцінки; 

t – номер періоду 

4.  Помилка прогнозу: 

 222

5
2)34(2)1(5)1(41

)2(
ttуyt





 


  

 

Середньоквадратична помилка відхилення від лінійного тренду: 
 

k

yy tt
y

 


2* )(
   

 

k – число ступенів вільності, яке визначається в залежності від числа 

членів ряду п і числа параметрів вирівняної кривої. 
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Алгоритми для розрахунку прогнозного значення показника 

Показники Розрахунок Умови 
1. Лінійний тренд  

taay iiit 10)(ˆ      
 

(i = 1, 2, . . ., n-z+1) 

для i = 1, t = 1, 2, …, z; 

для i = 2, t = 2, 3,…, z + 1; 

для i = n-z, t = n-z+1, n-z + 2, . 

., n. 

2. Приріст 
ttt yy   11  

 

3. Середній приріст   

   11 t
n
tC   

n
tC 1 − гармонійні коефі-

цієнти, що задовольняють 

умовам:  
n
tC 1  > 0  (t = 1, 2,…, n-1), 

11  
n
tС  

4. Загальний 

вигляд ряду 

гармонійних ваг 

)1....,,3,2(
1

1 


 nt
tn

mm tt  
 

5. Гармонійний 

коефіцієнт 1

1
1


 


n

m
C tn

t  

 

6. Прогноз  

 tt yy*
 

 

Алгоритми аналізу якості прогнозів 

.Абсолютна 

помилка прогнозу пp = ty - *y  
 yt - фактичні значення; 

*y  - прогноз. 

2. Середнє 

абсолютне 

значення помилки 

 

np =
п

yy
n

t
tt





1

*

 

np  - середньє абсолютне 

відхилення; 

п – число рівнів динамічного 

ряду. 

3.Середньоквадрат

ична помилка 

прогнозу 

t =
n

yy
n

t
tt





1

2*)(

 

t  - стандартне відхилення; 

yt - фактичні значення; 

 п – число рівнів динамічного 

ряду. 

4. Зв'язок між 

середнім 

абсолютним та 

стандартним 

відхиленнями 

t =1,25 np  

np  - абсолютна помилка 

прогнозу. 

5. Абсолютна 

помилка прогнозу 

у відсотках 

 

100
*

t

tt
np

y

yy 
  

yt - фактичні значення. 

 

6.Середня 

відносна помилка 

(помилка 

апроксимації) n

y

yyn

t t

tt

np

100

1

*






  

yt - фактичні значення; 

п – число рівнів динамічного 

ряду. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 
Завдання 1. Підприємство виготовляє три види продукції в одному 

виробничому процесі (спільному) і реалізує їх з такими показниками: 

 

Показник 
Вид продукції 

А Б В 

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 0,7 0,80 1,15 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн 0,5 0,65 1,10 

Питома вага окремих видів продукції у загальному 

обсязі виробництва, % 
45 40 15 

 

Постійні витрати підприємства за місяць становлять 24500 грн, 

фактичний обсяг виробництва всіх видів продукції разом - 420000 од. 

Необхідно визначити: 

1) точку беззбитковості, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності; 

2) обсяг реалізації кожного виду продукції для отримання загальної суми 

чистого прибутку 14250 грн . 

 

Завдання 2. Попит на продукцію підприємства значною мірою залежить 

від її ціни  і характеризується такими даними: 

 

Ціна одиниці, грн 400 350 300 250 225 

Попит на продукцію, од. 225 300 410 550 650 

 

Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 200 грн., 

постійні витрати підприємства - 30000 грн за місяць. 

Необхідно визначити оптимальну ціну, за якої підприємство одержить 

максимальну суму прибутку. 

 

Завдання 3. Підприємству для перевезення матеріалів необхідний 

вантажний автомобіль один раз на тиждень з обсягом вантажоперевезень 

близько 1400 ткм. Якщо замовляти автомобіль у спеціалізованому АТП, то 

вартість перевезень складе  3 грн за ткм. Якщо ж придбати і використовувати 

на цих роботах власний автомобіль, то змінні витрати на 1 ткм складуть 2,2 

грн, а постійні - 34000 грн за рік. 

Необхідно визначити: 1) що доцільніше: придбати підприємству власний 

вантажний автомобіль, чи користуватися послугами спеціалізованого АТП; 

2) при яких обсягах річних перевезень доцільно користуватися залученим 

автотранспортом, а при яких - власним. 

ВАРІАНТ 1 
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Завдання 4. Підприємство прийняло рішення про початок виробництва 

нового виробу, для чого необхідні одноразові капіталовкладення на 

придбання обладнання 150000 грн. Продукція буде вироблятися протягом 

п'яти років, після чого обладнання, як очікується, буде продане за 25000 грн 

(за залишковою вартістю). Обсяг виробництва і продажів нового виробу за 

п’ять років складе: 1-й рік - 6000 од., 2-й - 12000 од., 3-й - 15000 од., 4-й - 

15000 од., 5-й - 5000 од. Ціна реалізації продукції очікується незмінною 

протягом усього періоду - 16 грн за одиницю. Виробничі витрати - 12 грн на 

одиницю (без суми амортизації обладнання). 

Необхідно визначити: 1) облікову норму прибутку; 2) період окупності 

первісних інвестицій; 3) чисту приведену вартість грошових потоків. 

 

Завдання 5. Підприємство склало бюджет продаж основного виду 

продукції на перше півріччя наступного року у помісячному розрізі 

(одиниць): І - 8500; ІІ - 18000; ІІІ - 22000; IV -19000; V - 22000; VI - 20000. 

Запаси готової продукції на складі плануються і підтримуються у розмірі 

25% обсягу реалізації наступного місяця, а сировини - 20% потреби 

наступного місяця. Норматив витрачання сировини на одиницю продукції - 

15 кг, нормативна ціна сировини 0,80 грн за 1 кг, собівартість готової 

продукції - 28 грн за одиницю. 

Необхідно скласти бюджети: 1) виробництва продукції; 2) потреби в 

основній сировині та вартості матеріальних витрат на виробництво;                        

3) придбання сировини; 4) вартості запасів готової продукції та сировини на 

початок і кінець першого кварталу. 

 

Завдання 6. Ситуація на ринку праці характеризується навантаженням 

незайнятого населення на одну вакансію. За даними семи місяців визначте 

прогнозний рівень цього показника на початок серпня та стандартне 

відхилення. 

 

На початок 

місяця  

Рівень 

навантаження, чол.  
На початок місяця  

Рівень 

навантаження, 

чол.  

Січня  4,7  Травня  7,1  

Лютого  5,2  Червня  7,9  

Березня  5,8  Липня  8,5  

Квітня  6,3  Серпня  ?  

 

Обґрунтуйте вибір функції тренда.  
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Завдання 1. Звіт про роботу готелю за поточний рік має такі показники у 

розрізі кварталів (тис. грн): 

 

Показник 
Квартал року 

І ІІ ІІІ IV 

Доход від послуг 600 1400  1800 900 

Прибуток (збиток) (380) 460  880 60 

 

Сумарна кількість клієнтів за рік складає 60000 люд.-дн. Тарифи за 

послуги готелю протягом року не змінювалися. Керівництво готелю планує 

збільшити в наступному році змінні витрати на 10% з розрахунку на одного 

клієнта за добу і досягти рівня прибутку 1 млн. грн. 

Необхідно визначити: 1) суму змінних та постійних витрат готелю за рік, 

суму витрати на одного клієнта за добу, дохід від одного клієнта;                            

2) мінімальну кількість клієнтів (люд.-дн.), яка забезпечить беззбиткову 

роботу готелю; 3) якою повинна бути плата за користування готелем в 

наступному році для досягнення бажаного прибутку, якщо кількість клієнтів 

не зміниться; 4) якщо не зміниться плата за послуги готелю, то скільки 

клієнтів необхідно для досягнення запланованого прибутку. 

 

Завдання 2. Туристичне агентство пропонує авіакомпанії 110000 грн за 

чартерний рейс до столиці однієї із зарубіжних країн. При цьому 

авіакомпанія зекономить на резервуванні та продажу квитків 6000 грн. 

Витрати та доходи авіакомпанії, пов'язані з обслуговуванням подібних 

рейсів, у звичайних умовах становлять: доходи від продажу квитків та інших 

послуг пасажирам - 140000 грн, змінні витрати з розрахунку на один рейс - 

96000 тис. грн, постійні витрати - 42000 грн. 

Необхідно визначити доцільність прийняття спеціального замовлення 

агентства, якщо: 1) авіакомпанія має вільні літаки та екіпажі, які в цей час не 

використовуються (зайві виробничі потужності); 2) авіакомпанія не має 

зайвих потужностей (вільних літаків) і для виконання спецзамовлення їй 

доведеться відмовитися від запланованого рейсу, який забезпечує 55000 грн 

маржинального доходу. Обґрунтуйте свої відповіді розрахунками. 

 

Завдання 3. Підприємство виготовляє вироби шляхом їх складання із 

куплених деталей. Змінні витрати на одиницю готової продукції складають 

190 грн, постійні витрати - 600000 грн. за рік, обсяг виробництва - 18000 

одиниць продукції. Ціна реалізації - 350 грн за одиницю. Керівництво 

компанії розглядає пропозицію про придбання додаткового обладнання з 

метою організації власного виготовлення деяких деталей та автоматизації 

виконання окремих технологічних операцій. При цьому змінні витрати на 

одиницю продукції зменшаться до 100 грн, а сума постійних витрат зросте до 

ВАРІАНТ 2  
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850000 грн за рік при тому ж обсягу виробництва та ціні реалізації продукції. 

Визначити: 1) критичний обсяг виробництва для кожного варіанта 

технології; 2) економічну доцільність впровадження нової технології; 3) при 

якому мінімальному річному обсязі виробництва нова технологія буде 

економічно вигідною. 

 

Завдання 4. Підприємство розглядає доцільність прийняття одного з 

двох поданих проектів капітальних вкладень (при ставці дисконтування 

22%), про які є така інформація: 
 

Період 
Очікувані грошові потоки, грн 

проект № 1 проект № 2 

Первісні капіталовкладення 80000 170000 

Очікувані чисті грошові надходження   

1 20000 30000 

2 40000 40000 

3 50000 50000 

4 - 60000 

5 - 60000 

6 - 50000 

 

Необхідно визначити показники ефективності кожного проекту, 

зокрема: 1) термін окупності; 2) облікову норму рентабельності (прибутку); 

3) дисконтований термін окупності; 4) чисту теперішню вартість;                             

5) внутрішню норму рентабельності. 

 

Завдання 5. Підприємство планує такі показники діяльності: обсяг 

реалізації товарів: у вересні - 600 шт., жовтні - 800 шт., листопаді - 1000 шт., 

грудні - 700 шт. Середня ціна реалізації товару - 18 грн за одиницю. Відомо, 

що 65% вартості реалізованого товару оплачується покупцем у місяці 

реалізації, 25% - у наступному місяці, 8 - через два місяці, а 2% - не будуть 

оплачені взагалі (сумнівні борги). 

Фірма купує товари по 12 грн за одиницю. Половину їх оплачує в 

поточному місяці, а решту - в наступному. Залишки товарів наприкінці 

місяця плануються на рівні 30 шт. плюс 10% від обсягу реалізації у 

наступному місяці. Планові витрати обігу щомісячно: змінні - 2 грн на 

одиницю товару; постійні - 600 грн за місяць, з них амортизація необоротних 

активів - 260 грн. У листопаді фірма планує продати повністю зношене 

обладнання за 300 грн, погасити вексель на суму 900 грн, податок на 

прибуток за жовтень та кредиторську заборгованість постачальникам за 

минулі періоди - 1850 грн. Залишок коштів на 1 листопада планується у 

розмірі 500 грн. 

Необхідно виконати попередні розрахунки та скласти бюджет коштів на 

листопад. 

 



 37 

Завдання 6. Динаміка біржових цін акцій компанії на торгах  минулого 

тижня характеризується даними: 
 

День  1 2 3 4 5 

Ціна акції, грн.  43 39 40 42 48 
 

Використовуючи метод експоненціального згладжування (α = 0,2), 

визначте прогнозний рівень біржової ціни акції на понеділок наступного тижня. 
 

 

 
Завдання 1. Підприємство випускає деталь для радіоприймача, яку 

продає за ціною 840 грн/од.  В наступному році підприємство планує 

виробити і продати 45000 деталей. Витрати підприємства характеризують 

такі показники:  

1) виробничі витрати: змінні на матеріали 260 грн на одну деталь; змінні 

на оплату праці 180 грн на одиницю виробу; інші виробничі змінні 140 грн на 

одиницю виробу; постійні виробничі 900000 грн за рік;  

2) загальні, адміністративні витрати і витрати на збут: змінні 50 грн на 

одиницю виробу; постійні 600000 грн за рік.  

Визначити: 1) точку беззбитковості на наступний рік в натуральному та 

грошовому вимірниках, а також у відсотках від планового обсягу 

виробництва;  2) запас міцності у натуральному і грошовому вимірниках та у 

відсотках від обсягу продажів; 3) прибуток, на одержання якого може 

розраховувати підприємство в наступному році. 
 

Завдання 2. Підрозділ № 1 підприємства купує у підрозділі                         

№ 2 цього ж підприємства компонент для товару «Х». Поточна ціна такого 

компонента, визначена на базі повних витрат плюс прибуток, становить 800 

грн за одиницю (при змінних витратах 550 грн на одиницю). Змінні витрати 

на товар «Х» у підрозділі № 1 складають 1800 грн, враховуючи 800 грн 

вартості компонента, поставленого підрозділом № 2. Обидва підрозділи 

мають надлишкові виробничі потужності. У підрозділу № 1 з'явилася 

одноразова можливість, не порушуючи ринкової рівноваги, продати 1000 од. 

товару «Х» новому покупцеві за ціною 1600 грн за одиницю. 

Визначити і обґрунтувати економічну доцільність (або недоцільність) 

прийняття такого спеціального замовлення для підрозділу № 1 та для 

підприємства в цілому. На якому рівні необхідно встановити ціну 

компонента для даної партії товару? 
 

Завдання 3. Підприємство щорічно продає в кредит 600 тис. од. 

продукції за ціною 10 грн за одиницю при її собівартості 8,5 грн. Середній 

період погашення дебіторської заборгованості становить 25 днів; середня 

норма прибутку на капітал - 22 %. Якщо пом'якшити умови розрахунків з 

ВАРІАНТ 3  
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дебіторами, то прогнозується збільшення обсягу реалізації продукції на 15 %. 

При цьому середній період погашення дебіторської заборгованості 

збільшиться до 45 днів, а сума безнадійних боргів - на 100 тис. грн. 

Визначити, чи доцільно йти на лібералізацію умов кредиту покупцям. 
 

Завдання 4. Підприємство має залишок коштів 80000 грн і розраховує у 

червні поточного року здійснити платежі за земельну ділянку 40000 грн, 

обладнання - 20000 грн та автомобіль - 16000 грн, а також закупити товари 

для реалізації на суму 24000 грн в кредит. Попередні розрахунки дали такі 

показники: обсяг продажів у червні складе 9000 грн і до вересня буде 

щомісяця зростати на 4000 грн. У жовтні він досягне 44000 грн і збережеться 

на такому рівні до кінця року; валовий прибуток визначається за ставкою 

25% від обсягу продажів; товарний запас планується збільшувати кожен 

місяць на 2000 грн понад обсяг, необхідний для забезпечення щомісячного 

продажу. Усі закупівлі товару здійснюються на умовах місячного кредиту; 

половина обсягу продажів здійснюється за готівку, а половина - в кредит з 

оплатою через два місяці; постійні витрати на оплату праці складають 950 

грн за місяць, інші накладні витрати - 600 грн у перші чотири місяці та 750 

грн у наступні місяці. Виплати здійснюються у місяці їх нарахування; 80% 

продаж здійснюється через торгових агентів, які отримують 5% комісійних 

від обсягу продажів з оплатою у наступному місяці; у листопаді компанія 

розраховує придбати додаткового обладнання на 7000 грн. 

Необхідно скласти бюджет коштів на перші шість місяців діяльності 

компанії, що закінчуються 30 листопада, та зробити необхідні висновки. 
 

Завдання 5.  Підприємство розглядає питання про прийняття проекту 

автоматизації технологічного процесу. На розгляд відібрано три можливих 

проекти, показники яких наведено у таблиці (тис. грн): 
 

Показник 
Проект 

№ 1 № 2 № 3 

Первинні інвестиції 2000 2300 1800 

Термін використання, роки 5 5 4 

Ліквідаційна вартість 200 250 980 

Очікувані чисті грошові надходження    

(з урахуванням амортизації) за рік:    

1-й 800 1000 550 

2-й 700 700 650 

3-й 650 500 950 

4-й 600 500 1000 

5-й 550 500 - 
 

Розрахункова вартість капіталу підприємства - 16%. Амортизація 

нараховується прямолінійним методом. Необхідно визначити для кожного 

проекту такі показники: чиста теперішня вартість; період окупності; 
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дисконтований період окупності; облікова норма прибутковості; внутрішня 

норма рентабельності; індекс прибутковості. Дати порівняльну оцінку 

доцільності прийняття кожного проекту. 
 

Завдання 6. Проаналізуйте звичайну і абсолютну конкурентну силу 

підприємства, використовуючи такі дані: 
 

№ 

за/п 
Фактор 

Оцінка (0 ... 10 балів) 

Ск1 Ск2 Ск3 Ск4 Скі 

1 Прибутковість 8 4 6 5 7 

2 Репутація (імідж) 7 5 7 5 6 

3 Продуктивність 8 5 7 6 8 

4 Продукція 6 5 5 6 7 

5 Фінансові ресурси 3 5 5 6 7 

6 Виробничі потужності і споруди 7 8 6 6 9 

7 Впровадження новинок 5 6 8 8 7 

8 Організація підприємства 7 8 5 4 6 

9 Трудові ресурси 9 4 6 7 8 

10 Соціальна відповідальність 6 7 5 8 10 
 

Визначте рекомендовану стратегію для підприємства, використовуючи 

матрицю SWOT-аналізу. Сформулюйте висновки. 

 

 
Завдання 1. Підприємство виробляє і реалізує за рік 1200 одиниць 

продукції за ціною 300 грн за одиницю. Сукупні змінні витрати на випуск 

становлять 200 тис. грн, постійні - 50 тис. грн.  

Необхідно визначити: 1) точку критичного обсягу виробництва і 

реалізації продукції; 2) маржинальний і операційний прибуток на весь випуск 

і на одиницю продукції. 
 

Завдання 2.  Підприємство має надлишкову виробничу площу, яку 

можна здати в оренду за 15000 грн за рік. Менеджер зі збуту пропонує 

прийняти замовлення вартістю 35000 грн. Для його виконання підприємство 

має матеріал, первісна вартість якого 14000 грн, а теперішня ринкова вартість 

- 3500 грн. На виконання такого замовлення необхідно витратити 18000 грн 

прямої оплати праці. Змінні накладні витрати, транспортні витрати, витрати 

на електроенергію складуть 9000 грн. Постійні витрати розподіляються на 

продукцію за ставкою: 1 грн постійних витрат на 1 грн прямої оплати праці. 

Визначити доцільність прийняття замовлення. 
 

Завдання 3. Підприємство виробляє три види продукції, використовуючи 

для цього одне і те устаткування, робота якого обмежена 48000 годин за рік. 

Вибір продукту не вплине на суму постійних витрат. Показники виробництва 

ВАРІАНТ 4 
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окремих видів продукції наступні: 
 

Показник 
Вид продукції 

А Б В 

Річний попит на продукцію, од. 3200 5800 5400 

Витрати машинного часу на виробництво 

одиниці продукції, год. 
6 4 5 

Ціна реалізації, грн/од. 52 54 48 

Змінні витрати, грн/од. 20 28 26 
 

Визначити оптимальну структуру виробництва продукції, яка 

забезпечить підприємству максимальний прибуток. 
 

Завдання 4. Підприємство вивчає економічну доцільність капітальних 

вкладень в інвестиційний проект, розрахований на використання протягом 

п’яти  років. Первинна сума вкладень - 460 тис. грн. За розрахунками проект 

забезпечить такі потоки коштів по роках (тис. грн): 
 

Грошові потоки 
Роки 

0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Витрати 460 320 480 5420 720 880 

Грошові надходження (з урахуванням 

амортизації) 
- 450 610 670 850 990 

Ліквідаційна вартість - - - - - 40 
 

Середня вартість капіталу фірми - 14%. Необхідно визначити: чисті 

грошові надходження; період окупності проекту; облікову норму 

прибутковості (рентабельності); чисту теперішню вартість проекту; 

дисконтований період окупності проекту; чи перевищує внутрішня норма 

рентабельності середню вартість капіталу фірми. 
 

Завдання 5.  Обсяг продажу магазина становить 700 одиниць пакетного 

соку в рік. Величина попиту рівномірно розподіляється протягом року. Ціна 

покупки одного пакета дорівнює 12 грн. За одне замовлення власник 

магазина повинен заплатити 60 грн. Час доставки замовлення від 

постачальника становить 12 робочих днів (при 6-денному робочому тижні). За 

оцінками фахівців, витрати на зберігання становлять 20 % від загальної вартості 

одиниці товару. 

Визначити:  

1. Скільки пакетів повинен замовляти власник магазина щораз, якщо його 

мета - мінімізувати загальну вартість запасів?  

2. З якою частотою варто здійснювати заявку замовлення, якщо магазин 

працює 300 днів у році? 

3. Який повинен бути обсяг повторного замовлення? 

 

Завдання 6.  Вивчення бізнесу підприємства показало, що воно конкурує 

у 8 секторах, які визначено за видами продукції і ринками збуту:  
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Сектор 

бізнесу 

Річний темп 

росту ринку, % 

Обсяг продажу 

підприємства, тис. грн 

Обсяг продажу у 

найбільшого конкурента, 

тис. грн 

1 111 250,0 180,5 

2 95 48,7 45,7 

3 128 92,5 120,4 

4 134 96,9 100,9 

5 107 260,0 140,0 

6 93 55,8 69,9 

7 120 300,5 150,0 

8 113 85,4 75,5 
 

Визначити стратегічну позицію кожного сектору бізнесу підприємства 

на основі матриці Бостонської консультаційної групи.  Зробити стратегічний 

вибір найбільш перспективних секторів бізнесу підприємств. 

 

 
Завдання 1. Підприємство випускає один вид продукції. Максимальний 

можливий обсяг виробництва - 10000 од. продукції за рік. Засновники 

вважають, що прибуток до оподаткування повинен складати 10% доходу від 

реалізації. Ціна реалізації продукції - 58 грн за одиницю. Змінні витрати на 

весь випуск складають 320000 грн, постійні - 170000 грн. 

Необхідно визначити: 1) обсяг виробництва в точці беззбитковості;                   

2) суму прибутку при максимально можливому обсязі виробництва; 3) як 

зміниться величина постійних та змінних витрат (при інших незмінних) для 

досягнення прибутку на рівні 10% від обсягу реалізації за існуючого обсягу 

виробництва. 

 

Завдання 2. Підприємство планує закрити завод з виготовлення 

спортивних тренажерів. Один з постійних замовників хоче замовити ще один 

тренажер до закриття заводу за ціною 7000 грн. 

Для вирішення питання про доцільність прийняття цього замовлення 

бажано врахувати таке: на складі є значні запаси матеріалів для виготовлення 

корпусу тренажеру, первісна вартість яких 3000 грн, а ринкова вартість -              

950 грн; на складі є деталі для виготовлення деталі тренажеру, первісна 

вартість яких 2200 грн. Їх можна продати за 2000 грн, але витратити при 

цьому 300 грн на їх перевезення своїм транспортом до покупця; оплата праці 

та змінні накладні витрати на виготовлення тренажеру складуть 2800 грн; для 

виготовлення тренажеру необхідно залучити інженера з іншого міста, оплата 

його праці складе 300 грн, а оплата за відрядження - 400 грн; постійні 

витрати розподіляються за ставкою 200% до прямих витрат. 

Визначити доцільність прийняття замовлення на виготовлення 

тренажеру. 

ВАРІАНТ 5  
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Завдання 3. Підприємство виробляє три види продукції, про які є такі 

відомості: 
 

Показник 
Вид продукції  

А Б В 

Ціна реалізації за одиницю продукції, грн 250 200 230 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн 100 80 120 

Місячний попит, од. 110 70 130 

Затрати машинного часу, год/од. 3 4 3 
 

В якому співвідношенні треба випускати продукцію підприємству, щоб 

одержати максимальний прибуток, якщо вибір продукту не вплине на суму 

постійних витрат, а машинний час роботи обладнання обмежений 600 

годинами. 

 

Завдання 4. Конкурентна позиція компанії оцінюється за наступними 

показниками: 
 

№
 п

/п
 Фактори 

конкурентної позиції 

підприємства 

Макси-

мальний 

бал 

Фактична 

оцінка 

Індикатори 

ринкової 

привабливості 

Макси-

мальний 

бал 

Фактич-

на 

оцінка 

1 

Відносна частка 

ринку 10 8 

Темп росту 

20 15 

2 

Зростання частки 

ринку 15 9 

Диференціація 

продукції 15 9 

3 

Дистриб'юторська 

мережа 15 7 

Особливості 

конкуренції 20 17 

4 

Ефективність ціни 

дистрибуції 5 3 

Норма прибутку 

в галузі 20 16 

5 

Кваліфікація 

персоналу 20 15 

Цінності 

покупців 20 13 

6 

Перевага покупців 

продукції 

підприємства 10 5 

Перевага 

покупців 

торгової марки 
10 8 

7 

Технологічні 

переваги, патенти, 

ноу-хау 10 6 

   

8 

Маркетингові 

переваги 5 4 

   

9 Гнучкість 10 5    

  

Необхідно охарактеризувати фактичне становище компанії за 

допомогою матриці „Мак-Кінсі‖. Надати рекомендації щодо стратегії 

одержання компанією доходу. 
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Завдання 5. Підприємство планує придбати нове виробниче обладнання, 

вартість якого разом з витратами на монтаж становить 180 тис. грн, 

розрахунковий період використання - 10 років (без ліквідаційної вартості). 

Щорічна економія витрат при використанні нового обладнання очікується на 

суму 19000 грн. Підприємство розглядає проекти, внутрішня норма 

прибутковості яких не нижче 16%. 

Необхідно визначити показники ефективності проекту: період 

окупності; облікову норму прибутковості; чисту теперішню вартість проекту; 

індекс прибутковості; дисконтований період окупності; вказати, чи 

перевищує внутрішня норма прибутковості 16%. 

 

Завдання 6. Бюджет продажу підприємства на перше півріччя 2016 

року (од.): січень – 12000; лютий – 16000; березень – 15000; квітень – 13000; 

червень – 9000. Запаси готової продукції плануються в розмірі 25% обсягу 

продажу наступного періоду. На 1 січня 2016 року на складі було 2000 

одиниць готової продукції. Для виробництва одиниці продукції необхідно 6 

кг сировини, запас якої підтримується в обсязі 20% виробничої потреби в 

наступному місяці. 

Необхідно скласти бюджет закупівлі сировини і бюджет виробництва 

на друге півріччя 2016 року. 

 

 
Завдання 1. Підприємство вивчає можливості розширення ринків збуту 

одного виду власної продукції, використовуючи для цього наступну звітну 

інформацію (грн): обсяг реалізації 800000 грн; кількість реалізованої 

продукції, 4000 од.; реалізаційна ціна за одиницю 400 грн; витрати на збут 

(постійні) 328000 грн;  змінні витрати на одиницю продукції 180 грн. Обсяг 

реалізації на нових ринках, як очікується, зросте на 1000 од.; ціна реалізації 

залишиться без зміни - 400 грн/од.; постійні витрати зростуть на 36000 грн; 

змінні витрати залишаться на тому ж рівні - 180 грн/од. 

Необхідно визначити: на підставі звіту про фінансові результати 

пропорцію між змінними і постійними витратами, маржинальний доход та 

операційний прибуток; точку беззбитковості до відкриття нових ринків та 

після їх освоєння;  очікуваний маржинальний доход і прибуток після 

відкриття нових ринків. 

 

Завдання 2. Підприємство, що виробляє взуття, не повністю 

використовує свої виробничі потужності, розраховані на випуск 12000 пар 

взуття відповідної моделі. Через недостатній попит фактичний обсяг 

виробництва становить 9000 пар. Планові виробничі витрати на одну пару 

взуття складають 243 грн, з яких на змінні витрати припадає 150 грн. 

Витрати на збут - 45 грн на одну пару взуття, з них змінні витрати - 15 грн. 

Середня планова ціна реалізації продукції - 300 грн за пару. Підприємство 
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отримало одноразову пропозицію продати оптом новому замовнику 3000 пар 

взуття за ціною 220 грн за пару. 

Необхідно визначити доцільність прийняття нового замовлення або 

відмови від нього. 

 

Завдання 3. Підприємство виробляє три види продукції, використовуючи 

одне і те саме устаткування. Розрахунки на наступний рік наступні: 
 

Показник 
Вид продукції 

А Б В 

Ціна реалізації, грн/од. 90 135 60 

Змінні витрати на матеріали, грн/од. 45 54 30 

Інші змінні витрати на виробництво, грн/од. 18 48 15 

Нормативний машинний час на виробництво 

одиниці продукції, год. 
2 3 1 

Очікуваний попит на продукцію, од. 4000 3000 6000 

 

Постійні накладні витрати очікуються на наступний рік в розмірі 120000 

грн. Максимальні можливості використання устаткування становлять 10000 

годин. 

Необхідно визначити: 1) яку кількість продукції А необхідно випустити 

в наступному році, щоб досягти рівня беззбитковості, якщо попит на неї буде 

необмеженим, а інші види продукції випускатися не будуть; 2) в якому 

порядку розмістяться види продукції за рівнем прибутковості їх 

виробництва; 3) скільки одиниць продукції кожного виду доцільно випустити 

в наступному році і який прибуток одержить підприємство. 

 

Завдання 4. Підприємство розглядає можливі варіанти капітальних 

інвестицій в устаткування, для кожного з яких необхідні первинні вкладення 

на суму 144000 грн. Кожен проект розрахований на три роки, устаткування 

не буде мати ліквідаційної вартості, амортизація нараховується 

прямолінійним методом, вартість капіталу компанії - 15%. Проекти 

забезпечують такі грошові надходження від економії витрат: 
 

Період (рік) використання 
Варіант вкладень 

І ІІ ІІІ 

1-й 50625 64125 87750 

2-й 60750 64125 60750 

3-й 101250 64125 59250 

Разом 212625 192375 207750 

 

Визначити для кожного варіанта: чисту теперішню вартість;  

дисконтований період окупності; індекс прибутковості. Обрати кращий з 

варіантів капітальних вкладень. 
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Завдання 5. Маємо наступні дані підприємства з виробництва такі 

продукції: ціна продажу - 330 грн/од.; прямі витрати праці - 6 год./од. по 

15,75 грн за годину; прямі витрати на матеріали - 3 кг/од. по 42 грн за 1 кг; 

постійні накладні витрати - 81 грн/од. з розрахунку 900 од. продукції за 

місяць. За звітний місяць вироблено 950 од. продукції, на що витрачено: 

прямих витрат праці - 1780 год. на суму 28995 грн; матеріалів - 2410 кг на 

суму 99774 грн; постійних накладних витрат -64095 грн. Доход від реалізації 

склав 278790 грн, а прибуток - 85926 грн. Товарних запасів на початок і 

кінець місяця не було. 

Необхідно скласти початковий та скоригований бюджети, порівняти 

фактичний прибуток з плановим та визначити всі відхилення відповідно до 

наявної інформації. 

 

Завдання 6. Підприємство займається роздрібним продажем калькуляторів. 

Попит на них становить 40 калькуляторів у тиждень, при цьому його величина 

рівномірно розподіляється протягом тижня. Підприємство провадить закупівлю 

калькуляторів по 144 грн. за одиницю. Вартість оформлення одного 

замовлення становить 65 грн., а витрати зберігання – 2,6 грн. за одиницю 

середнього розміру запасу протягом року плюс 10% середньорічної вартості 

запасів. Передбачається, що в році 50 тижнів.  

Визначити: оптимальний розмір замовлення. 

Адміністрація підприємства замовляє калькулятори партіями в 700 штук. 

Яка буде величина економії, якщо замовлення будуть подаватися відповідно 

до визначеного оптимального розміру? 

 

 
Завдання 1. Підприємство виробляє два види продукції з такими 

показниками: 
 

Показник 
Вид продукції 

А Б 

Обсяг виробництва і реалізації, од. 750 1500 

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції 300 600 

Змінні витрати, грн на одиницю продукції 180 435 

Постійні витрати, грн 150000 
 

Адміністрація підприємства розглядає питання про доцільність зміни 

структури виробництва і реалізації продукції, а саме: збільшення обсягу 

продукції А до 1200 од. при зменшенні продукції Б до 1050 од. Очікується, 

що це не вплине на суму постійних витрат, ціну реалізації та змінні витрати 

на одиницю продукції. 

Необхідно визначити: маржинальний доход та операційний прибуток до 

і після зміни структури реалізованої продукції; точку беззбитковості до і 
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після зміни структури продукції. Надати пропозиції про доцільність зміни 

структури виробництва і реалізації продукції. 
 

Завдання 2. Бюджет підприємства на наступний квартал передбачає такі 

показники, грн: 
 

Показник 
Вид продукції 

Разом 
А Б В 

Обсяг реалізації  58500 43500 49500 151500 

Загальна сума змінних витрат: 

- матеріали 

- оплата праці 

- інші виробничі витрати 

9000 

13500 

4500 

6000 

9000 

3000 

7500 

18000 

3000 

22500 

40500 

10500 

Розподілені постійні витрати 19500 12000 18000 49500 

Прибуток (збиток) 12000 13500 3000 28500 
 

Для виконання цього бюджету підприємству не вистачає кваліфікованої 

робочої сили. За попередніми розрахунками витрати на оплату праці робочої 

сили, яка реально може бути використана, складають 30000 грн замість 40500 

грн за бюджетом. Усі змінні витрати праці оплачуються за єдиною 

погодинною ставкою. На 50% плану виробництва кожного виду продукції 

вже підписані контракти, і їх виконання обов'язкове. 

Скласти розрахунок обсягів виробництва кожного виду продукції з 

метою виконання підписаних контрактів та одержання максимального 

прибутку при дефіциті кваліфікованої робочої сили. Визначити інші фактори, 

які необхідно врахувати при виконанні бюджету. 
 

Завдання 3. У групі продовольчих товарів норматив товарних запасів за 

бакалійними товарами розраховується методом техніко-економічних 

розрахунків. При цьому є наступна інформація про асортимент й поставку 

товарів. Загальна кількість асортиментних різновидів бакалійних товарів на 

даному підприємстві — 100 од. при середній ціні 15 грн. за одиницю, у 

кожній партії поставки, що здійснюється з інтервалом в 3 дні, завозиться 7 

од. неповторюваних асортиментних різновидів. Час на приймання й 

підготовку товару до продажу – 0,5 дня, гарантійний запас становить 30 % 

запасу поточного поповнення. Одноденний товарооборот за бакалійними 

товарами складе в планованому році 5 тис. грн.  

Розрахувати норматив товарного запасу на наступний рік. 
 

Завдання 4. Підприємство розраховує придбати нове обладнання, 

первісна вартість якого 279000 грн, термін ефективного використання -                     

6 років, ліквідаційна вартість не очікується, нарахування амортизації за 

прямолінійним методом, мінімальний рівень прибутковості - 16%, економія 

виробничих витрат у разі використання нового обладнання по роках 

експлуатації становитиме відповідно: 67500, 51000, 43500, 33000, 24000, 

15000 грн. 



 47 

Необхідно визначити доцільність придбання нового обладнання, для 

чого розрахувати такі показники: період окупності; облікова норма 

прибутковості; чиста теперішня вартість; дисконтований період окупності; 

індекс прибутковості. 

 

Завдання 5. Бюджет продажу підприємства містить такі дані, (одиниць): 

квітень - 2400; травень – 2800; червень – 3000; липень – 2600. На 1 квітня 

запас готової продукції становив 800 одиниць. Необхідний запас продукції на 

кінець кожного місяця дорівнює 25 % обсягу продажу, очікуваного в 

наступному місяці. Виготовлення одиниці продукції потребує 6 годин праці 

робітника. Змінні виробничі накладні витрати з розрахунку на одну годину 

праці, грн: непрямі матеріали - 1,50; непряма зарплата - 2,6; додаткові 

виплати - 3,8; податки на зарплату - 1,3; інші - 2,0. Постійні річні витрати в 

сумі 800000 грн розподіляються рівномірно на кожен місяць. 

Необхідно скласти на три місяця: бюджети виробництва; бюджет 

витрат на оплату праці робітників; бюджет виробничих накладних витрат. 

 

Завдання 6. Вивчення бізнесу підприємства показало, що воно 

конкурує у 8 секторах, які визначено за видами продукції і ринками збуту:  

 

Сектор 

бізнесу 

Річний темп 

росту ринку, 

% 

Обсяг продажу 

підприємства, тис. грн 

Обсяг продажу у 

найбільшого конкурента, 

тис. грн 

1 113 375,0 270,8 

2 97 73,1 68,6 

3 130 92,5 180,6 

4 136 138,8 151,4 

5 109 390,0 210,0 

6 95 83,7 104,9 

7 122 450,8 225,0 

8 115 128,1 113,3 

 

Визначити стратегічну позицію кожного сектору бізнесу підприємства 

на основі матриці Бостонської консультаційної групи.  Зробити стратегічний 

вибір найбільш перспективних секторів бізнесу підприємств. 

 

 
Завдання 1. Підприємство виготовляє калькулятори і реалізує їх за ціною 

200 грн за одиницю. Витрати виробництва з розрахунку на один калькулятор 

складають: прямі матеріальні - 40 грн; пряма оплата праці - 60, змінні 

виробничі накладні - 20, постійні виробничі  накладні - 50, змінні витрати на 

збут - 10, постійні витрати на збут - 5 грн. Виробнича потужність 
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підприємства (15000 од. продукції за місяць) використовується не повністю 

через відсутність замовлень. Фактичний обсяг виробництва і реалізації 

становить 10000 од. продукції за місяць. Підприємство отримало пропозицію 

на виробництво і реалізацію додаткової партії калькуляторів (2000 шт.) за 

ціною 170 грн за одиницю. Необхідно визначити і обґрунтувати доцільність 

(або недоцільність) прийняття такого замовлення. 

 

Завдання 2. Підприємство випускає два види продукції з такими 

показниками за минулий рік: 

 

Показник 
Продукція 

А Б 

Обсяг реалізації, шт. 3000 600 

Ціна реалізації, грн за 1 шт. 600 900 

Змінні витрати, грн на 1 шт. 480 570 

 

Постійні витрати складали 90000 грн за рік. У наступному році 

планується змінити співвідношення окремих видів продукції: збільшити 

виробництво продукції Б до 1200 шт. та відповідно зменшити виробництво 

продукції А до 2400 шт. Очікується, що це не вплине на рівень змінних 

витрат, ціну реалізації та загальну суму постійних витрат. 

Необхідно визначити: точку беззбитковості в натуральному і грошовому 

вимірниках для звітного та планового періодів. 

 

Завдання 3. Підприємство виробляє три види продукції, для чого 

використовує два види устаткування. Розрахунки на наступний рік 

включають такі показники: 

 

Показник 
Вид продукції 

А Б В 

Ціна реалізації, грн/од. 75 90 54 

Попит на продукцію, од. 2400 3200 4100 

Змінні витрати на матеріали, грн/од. 36 39 30 

Інші змінні виробничі витрати, грн/од. 21 12 9 

Витрати машинного часу на одиницю 

продукції, години: - устаткування Х  2 2 1,5 

                                 -  устаткування У 1,5 2 1,5 

 

Постійні накладні витрати визначені на наступний рік у сумі 126000 грн. 

Розподіляють їх пропорційно сумі змінних витрат. Машинний час 

устаткування Х - 6000 годин, устаткування У - 7000 годин за рік. 

Необхідно визначити які вироби і в якій кількості повинні бути внесені 

до плану виробництва на наступний рік, щоб забезпечити максимально 

можливий прибуток. 
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Завдання 4. Підприємство розглядає питання про придбання п’яти  

автофургонів для перевезення замовникам своєї продукції. Ціна кожного 

автофургона 90000 грн повинна бути сплачена одноразово при купівлі. 

Щорічні експлуатаційні витрати (без амортизації), як очікується, 

становитимуть 120000 грн на кожний автомобіль, з урахуванням оплати 

праці водіїв. Автофургони розраховані на експлуатацію протягом 6 років, 

після чого їх планують реалізувати за 18000 грн кожен. На сьогодні 

підприємство для перевезення своєї продукції користується послугами 

комерційної автобази. За розрахунками спеціалістів вартість послуг автобази 

протягом наступних 6 років буде становити 690000 грн щорічно. 

Необхідно визначити: облікову норму прибутку для даного проекту 

капіталовкладень; період окупності витрат для придбання автофургонів; 

чисту приведену (теперішню) вартість, якщо норма дисконтування дорівнює 

15%. 

 

Завдання 5. Керівництво підприємства має намір збільшити обсяг 

реалізації продукції на 20% (з 60 тис. грн. до 46 тис. грн.). Загальні змінні 

витрати для першого варіанту виручки складають 46,5 тис. грн.. Постійні 

витрати – 4,5 тис. грн. Необхідно визначити суму прибутку, яка відповідає 

новому рівню виручки від реалізації традиційним способом та за допомогою 

операційного важеля. Порівняйте результати, зробіть висновки. 

 

Завдання 6. Для ремонту устаткування  підприємству необхідна деталь. 

Якщо її виготовляти власними силами, постійні витрати на утримання 

устаткування складуть 150000 грн. і рік а змінні на одиницю продукції – 75 

грн. Таку деталь можна купити в іншого підприємства за ціною 180 грн. за 

штуку. Яке рішення повинне прийняти підприємство виробляти чи купувати? 

 

 
Завдання 1. Підприємство виготовляє за місяць 600 од продукції і 

реалізує її за ціною 750 грн за одиницю. Змінні витрати на виробництво 

одиниці продукції складають 450 грн. постійні витрати підприємства              

105000 грн на рік. Необхідно визначити:  

1. Точку беззбитковості та суму прибутку, який одержує підприємство 

за даних умов. 

2. Як зміниться прибуток, якщо витрати на рекламу зростуть на 10000 

грн за рік, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва і реалізації на 

30000 грн (при незмінних інших показниках). 

3. Як зміниться прибуток, якщо змінні витрати зростуть на 30 грн. на 

одиницю продукції, але при цьому зросте і обсяг реалізації до 670 од. 

4. Як зміниться прибуток, якщо ціну знизити на 30 грн за одиницю, а 

витрати на рекламу збільшити на 25000 грн і це сприятиме зростанню обсягу 

реалізації на 50 % за кількістю. 

ВАРІАНТ 9  
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Завдання 2. Підприємство має проектну потужність, розраховану на  

1000 од. продукції за рік. Відповідно до цього було складено план 

виробництва і реалізації продукції. Ціна реалізації продукції - 2250 грн за 

одиницю, змінні витрати - 900 грн на одиницю, постійні - 900 тис. грн за рік. 

План реалізації може бути виконаним лише на 60% через недостатню 

кількість замовлень. Менеджери підприємства знайшли замовника, який 

згодився придбати 300 од. продукції, але за ціною не більше 1650 грн. за 

одиницю. При цьому підприємству необхідно буде витратити ще 75 тис. грн 

на удосконалення технології виробництва. 

Необхідно визначити: собівартість одиниці продукції за планом, при 

виконанні плану на 60% і при прийнятті додаткового замовлення; економічну 

доцільність (або недоцільність) прийняття додаткового замовлення за ціною 

1650 грн за одиницю. 

 

Завдання 3. Підприємство займається реалізацією спортивного взуття. 

Показники його звіту про фінансові результати за звітний період становили: 

виручка від реалізації 390 тис. грн; купівельна вартість реалізованого товару 

210 тис. грн; транспортні витрати 45 тис. грн.; інші витрати обігу 60 тис. грн. 

Ціна реалізації однієї пари взуття – 590 грн. У складі витрат обігу змінні 

витрати складають 30 грн. на одну пару. У складі транспортних витрат на 

змінні витрати припадає 20 %. 

Необхідно визначити загальну суму змінних та постійних витрат і 

скласти звіт про фінансові результати, використовуючи маржинальний 

підхід. Визначити, який повинен бути маржинальний дохід в розрахунку на 

одну пару взуття, щоб компенсувати постійні витрати і отримати 20000 грн. 

прибутку. 

 

Завдання 4.  Підприємству  необхідно мати диски під системні програми. 

Покупка дисків здійснюється у зовнішнього постачальника. У найближчому 

майбутньому потреба в дисках складе 20000 штук у рік. Вартість виконання 

одного замовлення на партію дисків дорівнює 128 грн. За оцінками фахівців 

підприємства річні витрати зберігання одного диска становлять 1% його 

вартості. Вартість кожного диска дорівнює 3,2 грн. Передбачається, що 

коефіцієнт використання дисків є постійним; відсутність запасів 

неприпустима. 

Визначити: 

1. Оптимальний розмір одного замовлення й кількість замовлень, яку 

варто подавати протягом року. 

2.  Відповідне значення річної вартості запасів. 

 

 

Завдання 5. Підприємство вирішило обновити обладнання. Існує 

можливість вибору з трьох альтернативних варіантів, характеристику яких 

наведено у таблиці (тис. грн): 
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Показник 
Проект 

І ІІ ІІІ 

Вартість обладнання  800 800 800 

Чисті грошові надходження (з урахуванням 

амортизації): 
   

1-й рік 160 40 320 

2-й рік 320 80 400 

3-й рік 320 680 80 

4-й рік 240 80 400 

5-й рік 160 40 600 

Разом надходжень 1200 920 1800 

Ліквідаційна вартість обладнання  80 80 80 
 

Необхідно проаналізувати потоки грошових коштів, що створюють різні 

проекти, і визначити кращий з них. Для аналізу розрахувати показники 

облікової норми прибутку та періоду окупності.  

 

Завдання 6. Підприємство за звітний період мало такі показники 

діяльності: 

Показник Бюджет Фактично 

Обсяг реалізації, од. 12000 10800 

Ціна реалізації, грн/од. 70 75 

Витрати на одиницю продукції:   

- основних матеріалів, кг. 4  

- прямої праці, люд.-год. 8  

- змінних накладних витрат, грн 3  

- змінних комерційних витрат, грн 5  

- змінних адміністративних витрат, грн 2  

Ціна основних матеріалів, грн/од. 5,00  

Оплата праці, грн/люд.-год. 2,00  

Загальні витрати, грн:   

- основних матеріалів  270000 

- прямої оплати праці  171600 

- змінні накладні витрати  32000 

- змінні комерційні витрати  52000 

- змінні адміністративні витрати  21000 

- постійні накладні витрати 96000 92000 

- постійні комерційні витрати 60000 60000 

- постійні адміністративні витрати 20000 20000 
 

Необхідно визначити відхилення фактичних витрат і прибутку від 

бюджетних, для чого скласти гнучкий бюджет стандартних витрат і доходів 

на фактичний обсяг діяльності (бюджетний звіт про прибутки і збитки). 
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Завдання 1. а) Підприємство має коефіцієнт маржинального доходу 40 % 

і повинно реалізувати 30 тис. одиниць продукції по ціні 150 грн. для того, 

щоб бути беззбитковим. 

Визначте суму постійних витрат на підприємстві і суму змінних витрат 

на одиницю продукції.  

б) Новостворена фірма планує продавати косметичні набори, для чого 

орендувала приміщення за 6000 грн на місяць. Планується оплата праці 

персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи - 15000 грн за місяць. 

Вартість патенту складає 2000 грн за місяць. Купівельна вартість одного 

косметичного набору 400 грн, продажна - 600 грн (без суми ПДВ).  

Необхідно визначити критичний обсяг продажу у кількісному та 

грошовому вимірниках. 

в) Постійні витрати підприємства складають 46 тис. грн за місяць. Змінні 

витрати на одиницю продукції - 50 грн, проектний обсяг виробництва - 200 

од. продукції. Необхідно визначити критичну ціну, при якій підприємство не 

буде мати ні прибутку, ні збитку. 

 

Завдання 2. Звіти про виконання бюджетів двома підрозділами 

підприємства мають такі показники, тис. грн: 

 

Показник 
Підрозділ 

І ІІ 

Обсяг продаж 5400  6000 

Прибуток (збиток) 1500  (600) 
 

Постійні витрати підприємства (900 тис. грн за рік) розподілені 

пропорційно прямим витратам. Необхідно обґрунтувати пропозицію про 

доцільність або недоцільність закриття збиткового підрозділу. 

 

Завдання 3. Компанія розглядає інвестиційний проект, інформація про 

який  наведена в табл.: 

  

Проект 
Грошові потоки, грн 

0- й 1-й 2-й 3-й 

А (200000) 50000 700000 90000 

 

Ставка дисконту дорівнює 11 %. За чистою теперішньою вартістю 

визначте, чи прийнятий проект. 

ВАРІАНТ 10  
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Завдання 4.  Підприємство торгівлі підготувало бюджетний звіт про 

прибутки і збитки на друге півріччя наступного року (тис. грн): 

 

Показник 
місяць 

VII VIII IX X XI XII 

Обсяг продажів 57 59 62 57 53 51 

Собівартість проданих товарів 32 33 35 32 30 29 

Оплата праці 10 10 10 10 10 10 

Електроенергія 3 3 4 5 6 6 

Амортизація основних засобів 3 3 3 3 3 3 

Сплата відсотків за кредити 1 1 1 1 1 1 

Інші накладні витрати 2 2 2 2 2 2 

Всього витрат 51 52 55 53 52 51 

Прибуток (збиток) 6 7 7 4 1 0 
 

Необхідно скласти бюджет коштів, враховуючи таку додаткову 

інформацію: 

1) підприємство надає своїм клієнтам (покупцям) кредит терміном на 

один місяць, тобто відстрочку платежів. Обсяг продажів у червні становив  

53 тис. грн; 

2) закупівля запасів до моменту червневого платежу здійснюється на 

умовах місячного кредиту, а потім до кінця року - на умовах двомісячного 

кредиту, тобто з відстрочкою платежу на 60 дн. Обсяг закупівлі у червні 

складав 32 тис. грн. Підприємство планує збільшувати товарні запаси з липня 

по вересень включно на 2 тис. грн щомісяця, а з жовтня до кінця року 

зменшувати їх щомісяця  на 1 тис. грн; 

3) оплата праці, відсотки за кредит та інші накладні витрати 

сплачуються у місяці їх нарахування; плата за електроенергію вноситься в 

кінці кварталу одноразово, тобто у вересні і грудні; 

4) у листопаді підприємству необхідно буде внести авансовий платіж 

податку на прибуток за друге півріччя у сумі 4 тис. грн, а у грудні сплатити 

комунальний податок 3 тис. грн; 

5) в кінці грудня підприємство планує погасити частково кредит з такого 

розрахунку, щоб залишок вільних грошей на кінець року складав на більше 5 

тис. грн; 

6) залишок коштів на кінець червня становив 31 тис. грн. 

За підсумками складеного бюджету зробити висновки і внести 

пропозиції керівництву підприємства про доцільність майбутніх рішень. 

 

Завдання 5. Підприємство планує первісні інвестиції на суму 450 тис. 

грн для придбання п’яти одиниць устаткування, що за розрахунками 

спеціалістів, принесе підприємству суму щорічної економії поточних витрат 

150 тис. грн (без врахування суми амортизації). Ліквідаційна вартість кожної  
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одиниці устаткування після шести років їх нормального використання 

становитиме 18000 грн. 

Необхідно визначити чисту теперішню вартість даного проекту при 15 і 

10-відсотковій дисконтній ставці та розрахувати внутрішню норму 

рентабельності. Дати оцінку фінансової доцільності даного проекту, якщо 

середня вартість капіталу підприємства становить 12%. 

 

Завдання 6.  Торговельна організація реалізує спиртні напої. Обсяг 

реалізації вина «Кагор» становить 3800 пляшок у рік. Величина попиту 

рівномірно розподіляється протягом року. Закупівельна ціна однієї пляшки – 89 

грн. Оформлення одного замовлення обходиться організації в 1000 грн. Термін 

доставки замовлення від постачальника становить 3 робочих днів при 

п'ятиденному робочому тижні. Витрати по зберіганню становлять 12 % 

закупівельної ціни товару. Кількість робочих днів у році – 260 днів. 

Використовуючи математичний, табличний і графічний методи, 

визначити: 

1. Оптимальний розмір запасів. 

2. Річне значення витрат, пов'язаних з оформленням замовлення й 

наступним зберіганням товару. 

3. Загальну вартість запасів. 

4. Тривалість періоду, після закінчення якого необхідно здійснювати 

нове замовлення. 

5. Розмір товарного запасу, при досягненні якого організації необхідно 

оформляти наступне замовлення. 

 

 
Завдання 1. а)  Витрати підприємства склали у січні 28,2 тис. грн. При 

обсязі виробництва 2200 одиниць продукції, у лютому 28 тис. грн. при обсязі 

виробництва 2140 одиниць. Визначте суму витрат на виробництво 2500 

одиниць продукції. 

б) Підприємство виробляє комплектуючі, одна з моделей яких є досить 

перспективною і має значний попит. Витрати на цю модель у звітному році 

складали (грн): 
 

Змінні на одиницу виробу Постійні сукупні: 

- матеріали  230 - загальновиробничі 19500 

- оплата праці  80 - збутові 5500 

- загальновиробничі  60 - адміністративні 6800 

- збутові                           50   
 

Ціна реалізації одного виробу - 950 грн.  

Необхідно визначити: критичний обсяг виробництва та реалізації 

продукції у натуральному та грошовому вимірниках; суму прибутку від 

ВАРІАНТ 11  



 55 

реалізації 65 виробів; скільки виробів необхідно реалізувати, щоб одержати 

9540 грн прибутку; як зміниться критичний обсяг виробництва, якщо 

постійні витрати зростуть на 4770 грн; скільки треба продати виробів, щоб 

отримати 13960 грн прибутку, якщо змінні витрати на одиницю продукції 

зменшаться на 10%. 

 

Завдання 2. Підприємство виробляє і реалізує три види продукції. 

Показники його діяльності наведено в таблиці: 

 

Показник 
Вид продукції 

Разом 
А Б В 

Обсяги виробництва і реалізації, шт. 1000 1200 1500 3700 

Ціна реалізації, грн/од. 35 40 25 х 

Доход від реалізації, грн 35000 48000 37500 120500 

Змінні витрати, грн 21000 36000 23000 80000 

Постійні витрати, грн* 7875 13500 8625 30000 

Операційний прибуток (збиток), грн 6125 (1500) 5875 10500 

 

Постійні витрати розподілено пропорційно змінним витратам. 

Необхідно визначити доцільність закриття виробництва збиткового 

продукту, якщо при цьому підприємство зможе зменшити постійні витрати 

на 30%. 

 

Завдання 3. За планом підприємство передбачає витрати за рік 6000 

комплектуючих. Ціна закупівлі одиниці комплектуючих - 5 грн, а витрати на 

зберігання протягом року - 0,5 грн. Витрати на одне замовлення складають 

150 грн. Матеріали планується витрачати рівномірно протягом року. 

Необхідно визначити: економічний розмір замовлення;  визначити 

оптимальну кількість замовлень  (в діапазоні від 2 до 6 замовлень); частоту 

поставок у календарних днях. Зробити висновки за результатами 

розрахунків. 

 

Завдання 4. Підприємство вивчає можливості участі в аукціоні з метою 

придбання будівлі для подальшої реставрації та реалізації офісів. Очікується, 

що будівля може бути придбана не дорожче 675 тис. грн. На її реставрацію 

планується два роки. Вартість реставрації: 1-й рік - 750 тис. грн, 2-й рік - 450 

тис. грн. За перший рік планується обладнати 6 кімнат під офіси і продати їх 

за 1350 тис. грн, за другий рік - відповідно 3 офіси за 675 тис. грн. Витрати на 

капітал для підприємства складають 12% річних. 

Необхідно визначити: 1) чисту приведену (теперішню) вартість 

запропонованого проекту; 2) при якій ціні придбання будівлі чиста теперішня 

вартість буде дорівнювати нулю; «запас міцності» для ціни; 3) дати оцінку 

рівня ризику даного проекту. 
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Завдання 5.  На підставі наведених даних визначити оптимальну 

структуру капіталу 

 

Показник 
Варіанти розрахунків 

1 2 3 4 5 

Загальна сума капіталу 7000 7000 7000 7000 7000 

Власний капітал  7000 6500 6000 5500 5000 

Позиковий капітал 0 500 1000 1500 2000 

Чистий прибуток 900 855 810 765 720 

Ставка процентів за кредит з 

урахуванням ризикової надбавки, % 
12 12 12 14 16 

 

Завдання 6. Підприємство виготовляє продукцію, стандартні витрати на 

одиницю якої складають: прямі витрати праці (2 год.) - 11 грн, прямі витрати 

матеріалів (1 кг) - 10 грн, постійні витрати -3 грн, доход від продажів - 31 

грн, прибуток - 7 грн. План виробництва на місяць - 1000 шт., фактично 

вироблено і реалізовано 1100 шт. виробів. На виробництво витрачено: 

матеріалів (1170 кг) - 11630 грн, оплати праці (2150 год.) - 12210 грн, 

постійних витрат - 3200 грн. Доход від реалізації фактично - 34950 грн. 

Залишку товарних запасів на початок і кінець місяця не було. 

Необхідно визначити відхилення фактичного прибутку від бюджетного 

та погодити всі причини відхилень з максимальною деталізацією, яка 

можлива при наявній інформації. 

 

 
Завдання 1. Підприємство роздрібної торгівлі має три відділи (секції), 

розміщені в одному приміщенні. Показники їхньої роботи за минулий рік 

складають, тис. грн: 
 

Показник 

Секція 

спортивного 

інвентарю 

спортивного 

одягу 

робочого 

одягу 
Разом 

Обсяг продажів  254 183 97 534 

Собівартість реалізованого товару 140 100 55 295 

Інші змінні витрати 27 17 5 49 

Постійні витрати  46 46 46 138 

Прибуток (збиток) 41 20 (9) 52 
 

Визначити доцільність закриття секції робочого одягу: 1) без інших змін 

діяльності; 2) при її перепрофілюванні на реалізацію іншого товару, що 

забезпечить 40 тис. грн маржинального доходу за рік; 3) при передачі 

ВАРІАНТ 12  
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звільненої площі в суборенду за 50 тис. грн в рік. 

Який з наведених варіантів є найбільш вигідним у фінансовому 

відношенні? Які ще фактори необхідно врахувати при прийнятті остаточного 

рішення? 

 

Завдання 2. Підприємство виробляє вироби, які продає по 15 грн за 

одиницю, при змінних витратах - 13,5 грн/од. Максимальна виробнича 

потужність обладнання компанії - 100000 виробів за рік. Постійні витрати 

компанії - 180000 грн за рік. 

Визначити: 1) очікуваний фінансовий результат при реалізації 150000 

виробів за рік; 2) ціну беззбитковості; 3) ціну реалізації, яка забезпечить 

одержання прибутку 9000 грн. 

 

Завдання 3. Підприємство виготовляє два види продукції: пальта і 

куртки. Обсяг виробництва обмежений можливостями придбання відповідної 

тканини (25000 м) та попитом на готові вироби. Вихідні дані для планування 

обсягу виробництва наведені в таблиці: 
 

Показник Пальта Куртки 

Попит на продукцію, одиниці 5000 8000 

Ціна одиниці продукції, грн 1250 1000 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн 800 650 

Витрати тканини на одиницю продукції, м 3 2 
 

Постійні витрати за звітний період становлять 900000 грн. 

Необхідно визначити оптимальний план виробництва окремих видів 

продукції для отримання максимальної суми прибутку з урахуванням 

обмежуючих факторів. 

 

Завдання 4. Підприємство розглядає питання про прийняття проекту 

автоматизації технологічного процесу. На розгляд відібрано три можливих 

проекти, показники яких наведено у таблиці (тис. грн.): 
 

Показник 
Проект 

І ІІ ІІІ 

Первинні інвестиції 2000 3450 2700 

Термін використання, роки 6 6 5 

Ліквідаційна вартість  150 225 120 

Очікувані чисті грошові надходження 

(з урахуванням амортизації)за рік: 
   

1–й 1200 1500 825 

2-й 1050 1050 975 

3-й 975 750 1425 

4-й 900 750 1500 

5-й 750 750 - 
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Розрахункова вартість капіталу корпорації – 16%. Амортизація 

нараховується прямолінійним методом. Необхідно визначити для кожного 

проекту такі показники: чисту теперішню вартість; період окупності; 

дисконтова ний період окупності; внутрішню норму рентабельності, індекс 

прибутковості. Дати порівняльну оцінку доцільності прийняття кожного 

проекту. 

 

Завдання 5. Підприємство виготовляє й продає м'які іграшки. У 

виробничому процесі використовується матеріал, який підприємство 

закуповує економічно обґрунтованими партіями по 35 000 од. у рік. Витрати 

на зберігання одиниці матеріалу протягом року становлять 6% закупівельної 

ціни матеріалу. Матеріал закуповується за ціною 80 грн. за одиницю. 

Витрати на оформлення замовлення міняються пропорційно кількості 

розміщених замовлень. Щоб урахувати інфляцію, витрати на оформлення й 

зберігання варто збільшити на 3%. 

Розрахувати: 

1.Оптимальний розмір закупівель, що мінімізує вартість запасів. 

2.Необхідну частоту розміщення замовлень, за умови, якщо матеріали 

використаються рівномірно протягом року. 

3.Розмір партії, при якій витрати на одиницю матеріалу будуть 

мінімальними. 

 

Завдання 6.  Підприємству для забезпечення стійкого фінансового стану 

необхідно реалізувати 40 000 од. товару в рік. Витрати на оформлення 

одного замовлення становлять 80 грн. Ціна одиниці товару – 4,5 грн. 

Витрати зі зберігання одиниці товару за рік становлять 6% закупівельної 

ціни товару. Визначити оптимальний розмір замовлення. 

 Постачальник пропонує знижку в розмірі 0,5 грн. за одиницю, якщо 

матеріал буде закуповуватися партіями по 8000 од., і 0,8 грн. – якщо 10 000 

од. Чи вигідна підприємству дана пропозиція? 

 

 
Завдання 1. Підприємство планує в наступному році досягти обсягу 

продажів 600000 грн. Витрати плануються в таких розмірах (грн): 
 

Стаття витрат Змінні витрати Постійні витрати 

Прямі матеріальні 160000 - 

Прямі на оплату праці 140000 - 

Загальновиробничі 60000 90000 

Маркетингові 24000 36000 

Адміністративні 6000 4000 

Загальногосподарські - 10000 

Разом 390000 140000 

ВАРІАНТ 13 
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Необхідно визначити: 1) точку беззбитковості у грошовому вимірнику, 

запас міцності і коефіцієнт запасу міцності; 2) маржинальний доход та 

операційний прибуток підприємства у плановому періоді. 

 

Завдання 2. Інвестиції в модернізацію устаткування складають 700 тис. 

грн. Додаткові доходи в результаті модернізації (без урахування поточних витрат) 

прогнозуються за роками: 1-й рік - 170 тис. грн.; 2-й рік - 210 тис. грн.; 3-й рік - 

240 тис. грн.; 4-й рік - 200 тис. грн.; 5-й рік - 150 тис. грн. 

Ставка дисконтування - 16 % річних. Визначити ефективність інвестицій: 

розрахувати чисту дисконтовану вартість, індекс рентабельності інвестицій, строк 

окупності на основі дисконтування грошових потоків. Зробіть висновок. 

 

Завдання 3.  Бюджет продажу підприємства містить такі дані, одиниць: 

квітень – 2200; травень  - 2400; червень - 2500; липень – 2300; На 1 

квітня запас готової продукції становив 300 одиниць. Необхідний запас 

продукції на кінець кожного місяця дорівнює 30% обсягу продажу, 

очікуваного в наступному місяці. Виготовлення одиниці продукції потребує 

5 годин праці робітника. 

Змінні виробничі накладні витрати з розрахунку на одну годину праці, 

грн: непрямі матеріали - 1,50; непряма зарплата - 2,30; додаткові виплати - 

2,90; податки на зарплату - 1,65; інші - 1,50.Постійні річні витрати в сумі 

800000 грн розподіляються рівномірно на кожен місяць. 

Необхідно скласти на три місяця: бюджети виробництва; бюджет витрат 

на оплату праці робітників; бюджет виробничих накладних витрат. 

 

Завдання 4. Підприємство на початок звітного періоду мала такі 

залишки на рахунках (вступний баланс): 
 

необоротні активи 370500 статутний капітал  270000 

запаси  45000 знос необоротних активів  60000 

розрахунки з покупцями  81000 
нерозподілений прибуток 63750 

розрахунки з постачальниками  94500 
кошти  13500 

  векселі видані  21750 

 

У наступному звітному періоді передбачено такі обсяги діяльності: 

1) обсяг продажів - 320000 грн, з них 30% за готівку, а 70% - у кредит. 

Половина продажу в кредит оплачується у поточному місяці, а решта - в 

наступному. Погашення дебіторської заборгованості покупців очікується на 

рівні 80%. 

2) придбання товарів планується на суму 180000 грн, за які 40% вартості 

буде сплачено у поточному періоді, а решта - в наступному. Запас товарів на 

кінець звітного періоду зросте на 15000 грн порівняно з початковим; 
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3) у звітному періоді планується погасити заборгованість 

постачальникам, що була на початок року, та векселі видані разом із сумою 

відсотків - 200 грн; придбати і оплатити обладнання на суму 10000 грн; 

одержати короткострокову позику - 30000 грн; 

4) витрати обігу плануються на суму 110000 грн, з яких 18000 грн 

амортизація необоротних активів, решта буде сплачена у поточному періоді. 

Податок на прибуток планується сплатити у наступному періоді, відсотки за 

кредит також будуть нараховані і сплачені в наступному періоді. 

На підставі наведених даних необхідно скласти: бюджет коштів; 

бюджетний звіт про прибутки та збитки; звіт про фінансовий стан на кінець 

планового періоду (бюджетний баланс). 

 

Завдання 5. Підприємство реалізує калькулятори. Окремі показники 

надано в таблиці: 

 

Річний обсяг реалізації, шт. 12 500 

Закупівельна ціна 1 шт, грн. 89,50 

Оформлення одного замовлення, грн.. 148,50 

Термін поставки, дні. 4 

Витрати по зберіганню одиниці товару в рік, грн. 16,50 

Кількість робочих днів у році. 260 

 

Визначити: 

1. Оптимальний обсяг замовлення, що забезпечує мінімальні витрати 

пов'язані з оформленням і зберіганням товару. 

2.Мінімальне річне значення витрат, пов'язаних з оформленням і 

зберіганням товару при оптимальному обсязі замовлення. 

3.Періодичність замовлень. 

4.Сукупні річні витрати, пов'язані з оформленням, зберіганням і 

закупівлею товару. 

5.Обсяг продажів за термін поставки товару, використовуючи різні методи 

рішення: математичний метод (за допомогою формул), спосіб альтернативних розмірів 

замовлення, графічний спосіб визначення оптимального розміру замовлення.  

 

Завдання 6. Підприємство припускає придбати нове технологічне 

устаткування вартістю 63 тис.грн. Термін експлуатації устаткування - п'ять 

років. Майбутні грошові потоки складають: 31,5 тис.грн., 33 тис.грн,                          

123 тис.грн., 37,8 тис.грн., 31,8 тис.грн. Поточні витрати у перший рік 

експлуатації складуть 15,8 тис.грн. Щорічно вони збільшуються на 4%. 

Ставка дисконту — 12%. 

Розрахуйте показник чистої приведеної вартості. 
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Завдання 1. а) Підприємство надає послуги. Результати діяльності за 

останні два місяці наведені в таблиці: 

 

Показник Березень Квітень 

Обсяг продажу (од. послуги) 375 450 

Виручка, грн. 7500 11250 

Прибуток, грн. 1575 3300 

  

За ці два місці ціни на послуги не змінювались. Розрахувати точку 

беззбитковості (в одиницях послуги), та пояснити чому знання точки 

беззбитковості може бути корисним для підприємства. 

 

б) Компанія планує продавати 300 тис. од. продукції. Постійні витрати 

компанії 600 тис. грн за рік, змінні витрати - 60% від ціни продажу продукції. 

Визначити: 1) яка ціна на продукцію компанії забезпечить її 

беззбитковість; 2) при якій ціні реалізованої продукції компанія зможе 

отримати 150 тис. грн прибутку. 

 

Завдання 2. Підприємство випускає два види продукції (А і Б), обсяг 

реалізації яких обмежений і визначається попитом на продукцію А в 

кількості 1500 од. і на продукцію Б - 800 од. Витрати машинного часу на 

виготовлення одиниці продукції становлять відповідно 1 і 2 год., а в цілому 

по підприємству час роботи обладнання обмежений 2000 год. Маржинальний 

дохід в розрахунку на одиницю продукції   А - 5 грн,  продукції Б -8 грн. 

Необхідно визначити оптимальну структуру виробництва продукції, яка 

забезпечить максимальну суму прибутку для підприємства при двох 

обмежуючих чинниках. Розрахунки виконати графічним та маржинальним 

методами. 

 

Завдання 3. Підприємство реалізує за рік 15000 од. продукції. Річні 

витрати на зберігання одиниці готової продукції на складі складають 9 грн, 

витрати на збут однієї партії - 120 грн. 

Необхідно визначити оптимальний обсяг однієї партії реалізації 

продукції, оптимальну кількість партій готової продукції та періодичність її 

відвантаження. 

 

Завдання 4. Керівництво фірми розглядає інвестиційний потенціал трьох 

нових програмних засобів, розроблених різними фірмами і запропонованими 

до впровадження. Можливі очікувані показники використання різних 

програмних засобів наведено в таблиці (тис. грн): 

ВАРІАНТ 14  
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Програма 
Первісні 

витрати 

Очікувані чисті грошові надходження 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 

№ 1 (90) 37,5 45 48 

№ 2 (180) 75 105 60 

№ 3 (270) 142,5 120 90 

 

Витрати компанії на фінансування складають 10%.Необхідно розмістити 

програмні продукти в порядку зростання інвестиційного потенціалу, 

використовуючи показники: чистої приведеної вартості; внутрішньої норми 

рентабельності; періоду окупності. 

Дати рекомендації керівництву підприємства про доцільність 

використання кращого програмного продукту, якщо такий визначився. 

 

Завдання 5. Підприємство на наступні 9 місяців запланувала такі обсяги 

виробництва та реалізації продукції (одиниць): 

 

Показник V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ І 

Обсяг виробництва 525 600 750 900 900 1050 1125 1125 1125 

Обсяг реалізації 525 600 600 750 900 975 1050 1200 1125 

 

Протягом планового періоду підприємство розраховує здійснити 

масштабну рекламну кампанію для збільшення обсягу продажів, на яку 

передбачає витратити у липні 1500 грн та у жовтні -2250 грн. Ціна реалізації 

продукції планується без зміни протягом всього періоду - 30 грн/од. 60% 

продажів здійснюється за готівку, решта 40% - на умовах двомісячної 

відстрочки платежу. Заборгованість дебіторів на кінець червня становила 

9000 грн. Сировина купується на умовах місячного кредиту. Вартість 

сировини - 12 грн за одиницю продукції. Запас сировини планується в 

розмірі місячної потреби, тобто сировина закуповується на місяць раніше, 

ніж використовується у виробництві. Інші прямі виробничі витрати (у т. ч. і 

оплата праці) з розрахунку 9 грн/од. виплачуються у місяці нарахування. 

Виробничі накладні витрати до 30 червня передбачені у розмірі 2700 грн за 

місяць, з 1 липня до 31 жовтня - 3000 грн, а з 1 листопада - 3600 грн за місяць 

(до кінця планового періоду). До складу накладних включено постійну суму 

амортизаційних відрахувань - 600 грн за місяць. Згідно з планами та угодами 

накладні витрати будуть оплачуватися: у місяці нарахування - 80%, у 

наступному місяці - 20%. Для технічного забезпечення виконання плану 

передбачено у серпні придбати нове обладнання, ринкова вартість якого  

9900 грн буде сплачена рівними частками у вересні-листопаді. Залишки 

сировини на початок липня передбачені на 750 од. продукції, а коштів - 

11250 грн. 
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Необхідно скласти бюджети на друге півріччя: сировини у натуральному 

і грошовому вимірниках; кредиторської заборгованості постачальникам; 

дебіторської заборгованості покупців; грошових коштів. Дати пропозиції 

керівництву підприємства з метою ліквідації або зменшення дефіциту коштів 

в окремі періоди. 

 

Завдання 6. Обсяг продажу магазину складає 700 пакетів соку в рік. 

Величина попиту рівномірно розподіляється протягом року. Ціна покупки 

одного пакета дорівнює 23 грн. За одне замовлення власник магазина 

повинний заплатити 120 грн. Час доставки замовлення від постачальника 

складає 14 робочих днів (при 6-денному робочому тижні). По оцінках 

фахівців, витрати на збереження складають 25 % середньорічної вартості 

запасів. 

Скільки пакетів повинен замовляти власник магазина щораз, якщо його 

ціль складається в мінімізації загальної вартості запасів? Визначити, з якою 

частотою варто здійснювати подачу, якщо магазин працює 300 днів у році. 

Який повинне бути рівень повторного замовлення? 

 

 
Завдання 1 За звітний період обсяг виробництва підприємства 

збільшився на 20 %, а сукупні витрати зросли з 460000 грн. до 520000 грн. 

Необхідно: Розподілити загальні витрати звітного періоду на змінні та 

постійні на основі їх динаміки; обчислити планові витрати, якщо обсяг 

виробництва в плановому періоді зросте на 10 %. 

 

Завдання 2.  Змінні витрати на один виріб становлять 1400 грн., постійні 

витрати за рік – 600000 грн. річний обсяг виготовлення і продажу виробу – 1200 

шт. Визначити: ціну виробу,  за якої підприємство одержить 400000 грн. 

річного прибутку; обчислити, на скільки треба збільшити обсяг виробництва, 

щоб одержати такий прибуток, знизивши визначену ціну на 10 %. 

 

Завдання 3. Підприємство виготовляє продукцію А і Б. Обмежуючим 

фактором для виготовлення цієї продукції є тривалість роботи обладнання, 

яка лімітується 3200 год. за рік. Інформацію про основні показники цього 

виду діяльності наведено в таблиці: 
 

Показник 
Вид покриття 

А Б 

Продуктивність поточної лінії, за годину 4 2 

Ціна, грн за од. 140 160 

Змінні витрати, грн на од. 125 135 

Попит на продукцію, од 10000 5000 

Фактичний обсяг виробництва, од. 6000 3000 

ВАРІАНТ 15  



 64 

Необхідно визначити: 1) оптимальну структуру виробництва продукції  

А і Б, яка забезпечить максимальну суму прибутку підприємства; 2) 

можливий приріст суми прибутку за рахунок покращання структури 

виробництва. 

 

Завдання 4. Підприємство, що випускає комплектуючі для комютерів, 

розглядає можливість оновлення устаткування. Устаткування для 

автоматизації вартістю 900 тис. грн повинно замінити діюче обладнання, 

балансова вартість якого 170 тис. грн, а ліквідаційна  - 70 тис. грн. 

Потужність діючої лінії 1,25 млн деталей за рік, але вона використовується 

лише на 80% через недостатній попит на продукцію. Потужність нової лінії - 

1,4 млн виробів за рік, термін ефективного використання - 5 років, очікувана 

ліквідаційна вартість - 120 тис. грн. Попередні оцінки витрат для нової лінії 

порівняно з показниками діючої (з розрахунку на 1 млн виробів) наведено в 

табл.: 
 

Показник Діюча лінія Нова лінія 

Витрати на одну деталь, грн:   

- прямі матеріальні 42 38 

- прямі на оплату праці 24 12 

- змінні накладні витрати 16 16 

- постійні накладні витрати 46 22 

Ціна реалізації деталі, грн/од. 150 150 

Прибуток, грн/од. 30 70 

 

До суми постійних накладних витрат включено амортизаційні 

відрахування на обладнання діючої лінії - 60 тис. грн, нової -                         

140 тис. грн за рік. В цілому для підприємства сума постійних витрат не 

зміниться. Впровадження нового обладнання дасть можливість одноразово 

знизити товарні запаси на 160 тис. грн. Витрати на капітал підприємство 

оцінює в середньому на рівні 10%.  

Необхідно визначити: 1) додаткові потоки коштів, зумовлені даним 

проектом; 2) чисту приведену вартість проекту; 3) наближену внутрішню 

норму рентабельності проекту; 4) період окупності інвестицій; 5) фінансову 

доцільність автоматизації виробничої лінії.  

 

Завдання 5. Підприємство склало бюджет продаж продукції на перше 

півріччя наступного року у помісячному розрізі (одиниць): січень – 8000; 

лютий – 14000; березень – 26000; квітень – 19000; травень – 22000;      

червень – 18000. 

Запаси готової продукції на складі плануються і підтримуються у 

розмірі 25% обсягу реалізації наступного місяця, а сировини – 20% потреби 

наступного місяця. Норматив витрачання сировини на одиницю продукції – 

10 кг, нормативна ціна сировини 50 грн. за 1 кг, собівартість готової 

продукції – 250 грн. за одиницю. 
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Необхідно скласти бюджети: виробництва продукції; потреби в основній 

сировині та вартості матеріальних витрат на виробництво; придбання 

сировини; вартості запасів готової продукції та сировини на початок і кінець 

першого кварталу. 

 

Завдання 6. Підприємство займається роздрібним продажем товарів. 

Попит на них складає 80 одиниць у тиждень, причому його величина 

рівномірно розподіляється протягом тижня. Підприємство робить закупівлю 

товарів по 65 грн. за одиницю. Вартість подачі одного замовлення складає 40 

грн., а витрати збереження — 1,10 грн за одиницю середнього розміру запасу 

протягом року плюс 15 % середньорічної вартості запасів. Передбачається, 

що в році 50 тижнів. 

Потрібно знайти оптимальний розмір замовлення. Підприємство 

замовляє товар партіями в 700 штук. Якою буде величина економії, якщо 

замовлення будуть подаватися відповідно до оптимального розміру?  

 

 
Завдання 1. Ковбасний цех  випускає і продає копчену ковбасу за ціною 

180 грн за 1 кг. Проектна потужність цеху 5000 кг ковбаси за місяць. Змінні 

витрати на 1 кг ковбаси складають 100 грн, постійні витрати цеху 126000 грн 

за місяць. 

Необхідно визначити: 1) точку беззбитковості у натуральному та 

грошовому вимірнику і у відсотках до проектної потужності; 2) суму 

прибутку, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності при досягненні 

проектної потужності;  3) ціну реалізації, яка забезпечить беззбитковість 

виробництва при досягненні проектної потужності; 4) ціну реалізації, при 

якій підприємство отримає 12 грн прибутку з кожного кг проданої продукції 

при максимальному обсязі виробництва; 5) суму прибутку, який одержить 

цех при виробництві 3700 кг ковбаси за місяць. 

 

Завдання 2. Підприємство може виготовляти продукцію чотирьох видів, 

але реалізувати лише комплектами у двох варіантах. Більш детальну 

інформацію про продукцію наведено у таблиці: 
 

Вид 

продукції 

Ціна реалізації,  

грн за одиницю 

Змінні витрати, 

грн на одиницю 

Питома вага, % 

Варіант 

№ 1 № 2 

А 180 80 50  30 

Б 220 120 30  20 

В 280 140 20  40 

Г 300 140 -  10 

 

ВАРІАНТ 16  
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Виручка від реалізації за першим варіантом складає 760 тис. грн, за 

другим - 6800 тис. грн. Постійні витрати за рік для першого варіанта - 250 

тис. грн, для другого - 215 тис. грн. 

Необхідно визначити, який варіант виробництва і реалізації продукції 

для підприємства буде більш прибутковим. 

 

Завдання 3. Магазин одержує від  постачальника товар «А» за ціною           

125 грн за одиницю, а продає за ціною 180 грн/од. Непродані товари 

постачальнику не повертаються. З попереднього досвіду відомо, що попит на 

них має таку ймовірність: 

- попит, одиниць.     200      250      300      350      400      450      500 

- ймовірність            0,10     0,30     0,20     0,15     0,10     0,08     0,07 

Необхідно визначити оптимальну кількість одиниць товару «А», яку 

необхідно продавати для отримання максимального прибутку. 

 

Завдання 4. Підприємство розглядає питання про заміну системи 

опалення. Спеціалізована фірма рекомендує на вибір дві схеми, кожна з яких 

забезпечує необхідну ефективність опалення. Порівняльна характеристика 

цих схем наведена в таблиці (тис. грн): 

 

Показник 
Існуюча 

система 

Рекомендовані схеми 

А Б 

Одноразові капітальні витрати - 170 250 

Щорічні експлуатаційні витрати 145 240 220 

Ліквідаційна вартість 5 24 40 

 

Балансова вартість існуючої системи - 150 тис. грн; щоб підтримувати її 

в робочому стані, необхідні одноразові витрати на ремонт - 120 тис. грн. 

Вартість капіталу компанії - 12%. Розрахунковий термін експлуатації систем 

опалення - 10 років. 

Необхідно визначити: чисту приведену вартість кожної із 

запропонованих схем опалення; додаткові потоки коштів рекомендованих 

систем порівняно з існуючою; внутрішню норму рентабельності для 

запропонованих систем опалення; дайте пропозицію, яку з рекомендованих 

систем доцільно впроваджувати. 

 

Завдання 5. Проектна потужність підприємства розрахована на 

використання 12000 год. роботи обладнання. Виробничі накладні витрати на 

підприємстві розподіляють пропорційно витратам машино-годин в цілому по 

підприємству. Ставку накладних витрат визначають на початку року. У 

звітному році фактична сума накладних витрат становила 95000 грн. 

Бюджетом передбачено, що при досягненні проектної потужності рівень 

накладних витрат складає: змінних - 80000 грн і постійних - 27000 грн. 

Фактичний обсяг виробництва досяг 90 % проектної потужності. 
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Необхідно скласти гнучкий бюджет накладних витрат для різних рівнів 

освоєння проектної потужності в межах релевантного діапазону (80, 85, 90, 

95, 100%) та визначити суму економії (перевитрати) накладних витрат всього 

і у тому числі за рахунок зміни: обсягу виробництва; дотримання норми 

витрат. 

 

Завдання 6. Підприємству необхідно мати диски під системні програми. 

Покупка дисків здійснюється в зовнішнього постачальника і, як було оцінено, 

у найближчому майбутньому використання дисків складе 48000 штук у рік. 

Вартість виконання одного замовлення на партію дисків дорівнює 456 грн. По 

оцінках фахівців фірми річні витрати збереження одного диска складають 2 % 

його вартості. Вартість кожного диска дорівнює 17,4 грн. Передбачається, що 

коефіцієнт використання дисків є постійним; відсутність запасів 

неприпустимо. 

Необхідно: визначити оптимальний розмір одного замовлення і кількість 

замовлень, яку варто подавати протягом року; знайти відповідне значення 

річної вартості запасів.  

 
 

 
Завдання 1. Підприємство виготовляє чоловічі та жіночі костюми. 

Показники його роботи за звітний період складають: 

 

Показник 

Вид продукції 

чоловічі 

костюми 

жіночі 

костюми 

Обсяг виробництва і реалізації, шт. 900 700 

Ціна реалізації, грн 1400 1450 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн 860 880 

Постійні витрати, грн 160000 

 

Необхідно визначити: точку беззбитковості у натуральному і грошовому 

вимірниках; суму прибутку підприємства при заданому співвідношенні та 

обсягу виробництва окремих видів продукції, а також при збільшенні 

питомої ваги жіночих костюмів до 40% загального обсягу виробництва у 

натуральних вимірниках. 

 

Завдання 2. Виробнича потужність підприємства обмежена можливістю 

використання обладнання протягом 75000 год. на рік. Підприємство випускає 

три види продукції, попит на яку перевищує можливості фірми. Показники 

роботи фірми за звітний рік характеризуються такими даними: 

 

ВАРІАНТ 17 
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Показник 
Вид продукції 

А Б В 

Попит на продукцію, од. 32000 17000 9000 

Річний обсяг виробництва і реалізації, од. 12000 12000 2700 

Витрати машинного часу на виробництво одиниці 

продукції, год. 
3 2,5 4 

Ціна реалізації продукції, грн/од. 520 650 800 

Собівартість одиниці продукції, грн 380 440 600 

 

Постійні виробничі витрати розподіляються за ставкою 200% до змінних 

виробничих витрат. Необхідно визначити: оптимальну виробничу програму 

підприємства на наступний рік за умови, що собівартість і ціна реалізації 

продукції залишаються незмінними; суму додаткового прибутку, який може 

одержати підприємство внаслідок зміни структури виробництва в умовах 

наявних обмежень. 

 

Завдання 3 . Окремі показники діяльності підприємства надано в таблиці: 

 

Річний обсяг реалізації, шт. 27 000 

Закупівельна ціна 1 шт, грн. 19,50 

Оформлення одного замовлення, грн. 67,50 

Термін поставки, дні. 4 

Витрати по зберіганню одиниці товару в рік, грн. 8,20 

Кількість робочих днів у році. 260 
 

Визначити: 

1. Оптимальний обсяг замовлення, що забезпечує мінімальні витрати 

пов'язані з оформленням і зберіганням товару. 

2. Мінімальне річне значення витрат, пов'язаних з оформленням і 

зберіганням товару при оптимальному обсязі замовлення. 

3. Періодичність замовлень. 

4. Сукупні річні витрати, пов'язані з оформленням, зберіганням і 

закупівлею товару. 

5. Обсяг продажів за термін поставки товару, використовуючи різні методи 

рішення: математичний метод, спосіб альтернативних розмірів замовлення, графічний 

спосіб визначення оптимального розміру замовлення.  

6. Оптимальний розмір замовлення за умови надання підприємству 

знижок при придбанні продукції оптом. Умови надання знижок: при 

придбанні до 1000 шт. ціна одиниці товару складе 19,50 грн.; від 1000 до 2000 

шт. - 19,0 грн.; понад 2000 шт. – 18,0 грн. 
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Завдання 4. Підприємство планує почати випуск нового виробу і 

вирішує питання про можливу ціну його реалізації. Звичайна ціна реалізації 

такого виробу іншими підприємствами становить  450 грн за одиницю. Щоб 

вийти на ринок і досягти успіху, підприємству необхідно або продавати цю 

продукцію дешевше продукції конкурентів, або ж значно покращити її якість, 

товарний вигляд та посилити рекламу.  

Якщо підприємство прийме перший варіант поведінки на ринку і буде 

виготовляти продукцію за стандартною технологією, то ціна її реалізації 

становитиме 400 грн за одиницю, змінні витрати - 160 грн на одиницю, а 

постійні - 280000 грн за рік при загальному обсязі виробництва 2700 одиниць 

продукції. 

Якщо підприємство прийме другий варіант поведінки, то ціна реалізації 

може досягти 500 грн за одиницю, але при цьому змінні і постійні витрати 

підприємства зростуть на 25% порівняно з першим варіантом. 

Необхідно визначити для кожного варіанта поведінки: точку 

беззбитковості; очікувану суму прибутку; доцільність прийняття першого 

або другого варіанта. 

 

Завдання 5. Підприємство вклало 420 тис. грн у розробку нового 

продукту. За попередніми розрахунками обсяг щорічних продаж нового 

продукту складає 180 тис. одиниць протягом наступних чотирьох років, після 

чого він буде знятий з виробництва і замінений іншим. Розрахункова ціна 

одиниці продукту - 26 грн, змінні витрати на його виробництво - 18 грн. 

Постійні витрати становитимуть 500 тис. грн на рік без амортизації, з них 230 

тис. грн теперішні постійні витрати підприємства, які будуть віднесені на 

новий продукт. Для виробництва нового продукту необхідно придбати 

обладнання на суму 680 тис. грн, залишкова вартість якого через чотири роки 

становитиме 150 тис.грн. Підприємство розраховує амортизацію 

прямолінійним методом. Витрати на капітал складають 12%. 

Необхідно визначити: чисту приведену вартість нового продукту; «запас 

міцності» кожного з таких показників:  дисконтна ставка; первісні інвестиції 

в обладнання; залишкова вартість обладнання;  чисті потоки коштів від 

реалізації нового продукту. Чи доцільно підприємству займатися 

виробництвом даного продукту? 

 

Завдання 6. Інвестиції в модернізацію устаткування складають 1 000 тис. 

грн. Додаткові доходи в результаті модернізації (без обліку поточних витрат) 

прогнозуються по роках:1-й рік - 340 тис. грн., 2-й рік - 420 тис. грн., 3-й рік - 

460 тис. грн., 4-й рік - 420 тис. грн., 5-й рік - 320 тис. грн. 

Ставка дисконтирования - 16 % річних. Визначити ефективність 

інвестицій: розрахувати чисту дисконтовану вартість, індекс рентабельності 

інвестицій, строк окупності на основі дисконтованих грошових потоків. 

Зробіть висновок. 
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Завдання 1. Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції з 

такими показниками: обсяг реалізації - 300 од. продукції, ціна реалізації - 950 

грн/од., змінні витрати - 650 грн/од., постійні витрати - 46000 грн за місяць. 

Необхідно визначити: точку беззбитковості у натуральному і грошовому 

вимірниках; очікувану суму прибутку при максимальному обсязі реалізації; 

запас міцності та коефіцієнт запасу міцності; ціну беззбитковості, тобто 

мінімальну ціну, при якій підприємство, реалізуючи 300 од. продукції, не 

буде мати ні збитку, ні прибутку. 

 

Завдання 2. Підприємство змушене зменшити ціну реалізації продукції 

на 10% у зв'язку зі зміною ситуації на ринку. Щоб забезпечити одержання 

досягнутої суми прибутку, підприємство планує збільшити обсяг 

виробництва і реалізації продукції, але цього можна досягти лише при 

зростання постійних витрат на 5%. У звітному періоді виручка від реалізації 

продукції становила 850 тис. грн, собівартість реалізованої продукції - 550 

тис. грн, у т. ч. змінні витрати - 350 тис. грн. 

Необхідно визначити: при якому обсязі реалізації продукції за новою 

ціною підприємство одержить той же прибуток, що і до зниження ціни; на 

скільки відсотків необхідно збільшити кількість реалізованої продукції для 

досягнення бажаної суми прибутку при зниженні ціни. 

 

Завдання 3. Виробничі можливості підприємства обмежені наявністю 

обладнання, максимальний час використання якого становить 3200 год. на 

рік. Підприємство випускає чотири види продукції з обмеженим попитом. 

Кожен вид продукції реалізується незалежно від інших. 

Показники роботи підприємства за звітний рік характеризуються такими 

даними: 
 

Показник 
Вид продукції 

А Б В Г 

Попит на продукцію, од. 1400 1200 800 700 

Фактичний обсяг виробництва, од. 1200 700 700 500 

Ціна реалізації за одиницю продукції, грн 120 130 140 150 

Змінні витрати на одиницю продукції, грн 76 80 82 86 

Витрати машинного часу на виробництво 

одиниці продукції, год. 
0,5 1 2 4 

 

Необхідно визначити: 1) оптимальну структуру виробництва на 

перспективу, яка забезпечить одержання максимальної суми прибутку; 2) 

суму додаткового прибутку, який може одержати фірма внаслідок зміни 

структури виробництва за наявних обмежень. 
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Завдання 4. Підприємство склало бюджет продажів основного виду 

продукції на перше півріччя наступного року у помісячному розрізі 

(одиниць): січень – 6000; лютий – 12000; березень – 18000; квітень – 17000; 

травень – 22000;      червень – 20000. 

Запаси готової продукції на складі плануються і підтримуються у 

розмірі 20% обсягу реалізації наступного місяця, а сировини – 25% 

споживання наступного місяця. Норматив витрачання сировини на одиницю 

продукції – 15 кг, нормативна ціна сировини 0,80 грн. за 1 кг, собівартість 

готової продукції – 27 грн. за одиницю. 

Необхідно скласти бюджети: виробництва продукції; потреби в основній 

сировині та вартості матеріальних витрат на виробництво; придбання 

сировини; вартості запасів готової продукції та сировини на початок і кінець 

першого кварталу. 

 

Завдання 5. Підприємство вкладає в будівництво оптового складу                  

1000 тис. дол. Щорічний доход протягом 10 років оренди складу складає             

100 тис. дол. Через 10 років залишкова вартість складу складе 50 % від 

первісної. Ставка дисконтирования — 12 % річних. Дати оцінку 

ефективності здачі в оренду. 

 

Завдання 6. В групі продовольчих товарів норматив товарних запасів по 

бакалійних товарах розраховується методом техніко-економічних 

розрахунків. При цьому мається наступна інформація про асортимент і 

постачання товарів. Загальна кількість асортиментних різновидів бакалійних 

товарів на даному підприємстві - 40 од. при середній ціні 16,50 грн., у кожній 

партії постачання, що здійснюється з інтервалом у 4 дні, завозиться 7 од. 

неповторюваних асортиментних різновидів. Час на приймання і підготовку 

товару до продажу - 0,5 дня, гарантійний запас складає 20 % запасу 

поточного поповнення. Одноденний товарооборот по бакалійних товарах 

складе в планованому році  12 тис. грн. Розрахувати норматив товарного 

запасу на наступний рік. 

 

 
Завдання 1. Підприємство виробляє і продає один вид продукції. Обсяг 

продажів складає 7000 од. продукції за місяць. Змінні витрати на одиницю 

продукції - 8000 грн, постійні витрати - 1000000 грн щомісячно. Ставка 

оподаткування прибутку - 25%. 

Необхідно визначити: ціну беззбитковості; ціну реалізації, яка 

забезпечить підприємству щомісячний чистий прибуток на суму 15000 грн. 

 

Завдання 2. Керівництво заводу вирішує питання автоматизації важливої 

операції складного технологічного процесу. Можливі три варіанти вирішення 

цієї проблеми - застосування обладнання з ручним управлінням, 
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напівавтоматичного та автоматичного обладнання. Дослідження та 

розрахунки економістів показали, що при різних рівнях автоматизації 

виробничого процесу витрати змінюються таким чином: 

 

Рівень автоматизації 
Змінні витрати на 

одиницю, грн 

Загальна сума 

постійних витрат, грн 

З ручним управлінням 20 10000 

Напівавтомати 10 50000 

Автомати 2 100000 

 

Необхідно визначити: при якому обсязі виробництва доцільніше 

використовувати обладнання з ручним управлінням;  в яких межах обсягу 

виробництва доцільне застосування напівавтоматів та автоматів; якою буде 

ефективність комплексної автоматизації при річному обсязі виробництва 

3000 одиниць продукції. 

 

Завдання 3. Підприємство щоквартально розміщує замовлення на різні 

канцелярські товари. Щодо одного із запасів є такі відомості: річні витрати 

матеріалів - 5000 од.; мінімальний розмір замовлення - 500 од.; вартість 

одиниці запасів - 2000 грн. Відомо, що матеріали витрачаються рівномірно 

протягом року і в середньому половина закуплених матеріалів зберігається 

на складі. Вартість зберігання становить 25% від вартості всього запасу. 

Середня вартість розміщення одного замовлення 1250 грн. 

Необхідно: скласти таблицю релевантних витрат на зберігання 

матеріалів та виконання замовлень на цей вид матеріалів для кожного рівня 

замовлень (від 4 до 12 протягом року) і визначити оптимальну кількість 

замовлень; визначити економічний розмір замовлення та відсоток економії 

витрат, якого можна досягти за рік при використанні системи оптимального 

розміру замовлення. 

 

Завдання 4. Первісні інвестиції проекту заміни обладнання, 

розрахованому на 5 років використання, складають 13000 тис. грн. Чисті 

грошові надходження від інвестицій (без амортизаційних відрахувань) за 

роками: 200; 400; 400; 350; 300 тис. грн. Щорічна сума амортизації 

розрахована за прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість обладнання 

визначена в сумі 100 тис. грн. Середня вартість капіталу підприємства 10%. 

Необхідно визначити: період окупності інвестицій в заміну обладнання; 

облікову норму прибутку; чисту приведену вартість проекту; внутрішню 

норму рентабельності. 

 

Завдання 5. Підприємство має два варіанти інвестування наявних у нього  

200000 тис.грн. У першому варіанті підприємство вкладає в основні засоби, 

здобуваючи нове обладнання, що через 6 років (термін інвестиційного 

проекту) може бути продане за 16000 тис. грн; чистий річний грошовий 

доход від такої інвестиції оцінюється в  42000 тис. грн.  
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Відповідно до другого варіанта, підприємство може інвестувати гроші в 

робочий капітал (товарно-матеріальні запаси, збільшення дебіторських) і це 

дозволить одержувати  32 000тис. грн. річного чистого грошового доходу 

протягом тих же шести років. Необхідно врахувати, що по закінченні цього 

періоду робочий капітал вивільняється (продаються товарно-матеріальні 

запаси, закриваються дебіторські рахунки).  

Який варіант варто обрати, якщо підприємство розраховує на 12 % 

віддачі на інвестовані ним кошти? Скористатися методом чистої 

дисконтованої  вартості 

 

Завдання 5. Підприємство готується до складання основного (зведеного) 

бюджету на наступний рік, виходячи з таких нормативних даних: 

 

Показник 
Вид продукції 

А Б 

Розрахунковий обсяг продажів, од. 6000 8000 

Ціна за одиницю продукції, грн 107,40 184,00 

Запаси готової продукції:   

- на початок року, од. 100 50 

 - грн 8670 5810 

- на кінець року, од. 1100 50 

Норми витрат матеріалів на одиницю продукції, кг - 

матеріал «М1» 
12 12 

- матеріал «М2» 6 8 

Норми витрат праці на одиницю продукції, люд.-год.  14 20 
 

Незавершеного виробництва немає. Залишки матеріалів: 
 

Показник 
Матеріал  

«М1» «М2» 

На початок періоду, кг 5000 5000 

На кінець періоду, кг 6000 1000 

Нормативна вартість, грн/кг 10,20 20,60 

 

Основна заробітна плата - 4,05 грн за годину. Загальновиробничі 

витрати розподіляються пропорційно відпрацьованому часу. Для досягнення 

очікуваного обсягу виробництва необхідні такі витрати загального характеру 

(грн.): змінні загальновиробничі 183000;  постійні загальновиробничі 59000; - 

адміністративні 37000; комерційні 38000. 

На підставі наведених даних необхідно скласти: бюджет продажів; 

бюджет виробництва;бюджет витрачання основних матеріалів; бюджет 

придбання основних матеріалів; бюджет прямих витрат праці; бюджет 

собівартості виготовленої продукції; бюджет собівартості реалізованої 

продукції; бюджетний звіт про прибутки і збитки. 
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Завдання 1. Приватний підприємець планує продавати сувеніри на 

фестивалі. Оренда торгового місця та вартість патенту складають 6000 грн за 

місяць. Покупна вартість одного сувеніра 90,00 грн. Ціна реалізації (без 

ПДВ) - 120,00 грн. 

Необхідно визначити: скільки сувенірів треба продати, щоб не мати ні 

прибутку, ні збитку (критичний обсяг реалізації); скільки сувенірів необхідно 

продати, щоб одержати 8500 грн доходу; який чистий доход одержить 

підприємець, якщо продасть 2000 сувенірів. 

 

Завдання 2. Підприємство для ремонту використовує деталі, які можна 

виробляти власними силами, а можна у необмеженій кількості придбавати у 

постачальників. При власному виготовленні змінні витрати на одну деталь 

складають 50 грн, а постійні - 100000 грн за рік. У постачальників ціна за 

одну деталь становить 150 грн. 

Необхідно визначити, при якій річній потребі в деталях вигідно 

виробляти їх власними силами, а при якій - купувати у постачальників. 

 

Завдання 3. Компанія купує сировину у зовнішніх постачальників за 

ціною 25 грн за одиницю. Річна потреба в даному виді сировини складає 

40000 одиниць. Річні витрати на зберігання одиниці запасів складають 9 грн, 

а витрати на розміщення та реалізацію одного замовлення - 1200 грн. Відомо, 

що матеріали витрачаються рівномірно протягом року і в середньому 

половина закуплених матеріалів зберігається на складі. Мінімально 

допустимий розмір одного замовлення - 1000 одиниць матеріалів. 

Необхідно: визначити економічний розмір замовлення; побудувати 

таблицю релевантних витрат на зберігання матеріалів та виконання 

замовлень при мінімальному, оптимальному і максимальному розмірі 

замовлення; зробити відповідні висновки за результатами розрахунків. 

 

Завдання 4. Фірма вирішує питання про доцільність закупки комп'ютера 

для автоматизації складського обліку. Вартість комп'ютера 24000 грн, 

розрахунковий термін використання - 4 роки. Ліквідаційна вартість 

комп'ютера не планується. Розрахункові витрати на його обслуговування 

становлять 1500 грн в рік, а економія на оплаті праці комірників з 

нарахуваннями на соціальні заходи - 20000 грн в рік. Вартість капіталу 

підприємства в середньому становить 10%. 

Необхідно визначити: період окупності капітальних інвестицій на 

придбання комп'ютера; чисту приведену вартість; внутрішню норму 

рентабельності. 

Зробити висновок про економічну доцільність (або недоцільність) 

придбання комп'ютера для автоматизації складського обліку. 

 

ВАРІАНТ 20  
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Завдання 5. Підприємство випускає продукцію відповідного 

найменування, обсяг реалізації якої передбачено в таких розмірах за 

місяцями: липень - 180000 шт., серпень - 240000, вересень - 200000, жовтень 

- 180000 шт. Ціна продажу одиниці продукції планується стабільною на весь 

період - 80 грн/шт. Для планових розрахунків підприємство орієнтується на 

таку інформацію: 1) оплата за продукцію буде надходити в поточному місяці 

в розмірі 70% від обсягу реалізації та у наступному місяці - 28%. Решта 2% 

суми доходу вважаються сумнівними та безнадійними до отримання 

боргами. При оплаті боргу в період до 30 дн. покупцям надається 

розрахункова знижка 2% від суми рахунка; 2) запаси готової продукції 

станом на 1 липня очікуються в кількості 40000 шт. На кінець кожного 

місяця запаси готової продукції плануються на рівні 20% від обсягу продажів 

наступного місяця; 3) запаси сировини на 1 липня складуть 40000 кг, в 

майбутньому їх планують підтримувати на рівні 50% потреби наступного 

місяця. Норматив витрат сировини - 0,5 кг на одиницю продукції. Ціна 

сировини – 15,0 грн за кг. Оплата за сировину передбачається через місяць 

після одержання; 4) безпосередні прямі витрати на оплату праці складають        

5, 0 грн на одиницю готової продукції і оплачуються у місяці нарахування;  

5) змінні накладні витрати з розрахунку на одиницю продукції плануються на 

рівні  0,80 грн. Постійні накладні витрати складають 49000 грн на місяць. До 

складу постійних накладних витрат включено суму амортизації основних 

засобів - 25000 грн. Усі накладні витрати оплачуються у місяці виникнення; 

6) залишок коштів станом на 1 вересня передбачено в розмірі 20000 грн. 

Необхідно скласти бюджети: готової продукції (у фізичних одиницях) на 

липень-вересень; сировини (у натуральних вимірниках) на липень-серпень; 

коштів на серпень-вересень. 

 

Завдання 6. Обсяг продажу магазина складає 8000 пакетів соку в рік. 

Величина попиту рівномірно розподіляється протягом року. Ціна покупки 

одного пакета дорівнює 40 грн. За одне замовлення власник магазина 

повинен заплатити 200 грн. Час доставки замовлення від постачальника 

складає 14 робочих днів (при 6-денному робочому тижні). За оцінками 

фахівців, витрати на збереження складають 25 % середньорічної вартості 

запасів. 

Скільки пакетів повинен замовляти власник магазина щораз, якщо його 

ціль складається в мінімізації загальної вартості запасів?  

Визначити, з якою частотою варто здійснювати подачу, якщо магазин 

працює 300 днів у році. 

Який повинен бути рівень повторного замовлення? 
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