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1. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Згідно з планом навчальної роботи студенти заочної форми навчання

виконують одну контрольну роботу. До екзамену допускаються студенти, які
виконали і захистили контрольну роботу у встановлені терміни.

Завдання для контрольних робіт мають шість варіантів.
І варіант – для студентів, прізвища яких починаються з літер А, Б, В, Г, І; ІІ
варіант – Д, Е, Ж, З, И; ІІІ варіант – К, Л, М, Н, О; IV варіант – П, Р, С, Т; V
варіант – У, Ф, Х, Ц, Ч; VI варіант – Ш, Щ, Э, Ю, Я.

1.1. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
Теоретична частина

Варіант Теоретичне питання
І Склад і структура основних засобів.
ІІ Склад і структура оборотних засобів.
ІІІ Нематеріальні активи і ресурси підприємств.
IV Потужність та обсяги виробництва підприємства.
V Характеристика складу та структури витрат підприємства.
VI Доход і прибуток підприємства.



Практична частина
Варіант І
Задача 1

Балансова вартість основних виробничих засобів на початок року
становила 70 млн. грн. Протягом травня і вересня поточного року будуть
введені в дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 і 1650 тис. грн.
Крім того, за раніше укладеною угодою з іноземною фірмою буде придбана у
жовтні цього ж року нова автоматична лінія вартістю 8200 тис. грн. Витрати
на її транспортування і монтаж становитимуть 10 % вартості імпортної
техніки. У жовтні цього ж року мають бути виведені з експлуатації основні
виробничі фонди через їх повне фізичне спрацювання на загальну суму 2,5
млн грн. Економічне спрацювання (амортизація) основних виробничих
фондів на початок наступного року досягне 40 %.

Обчислити:
1) середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства;
2) балансову та залишкову вартість основних фондів на початок

наступного року.
Задача 2

У звітному році підприємство реалізувало продукції на загальну суму
1200 тис. грн. за наявності середньорічної суми оборотних коштів 240 тис.
грн. У наступному році передбачається збільшити обсяг продажу продукції
на 8 %. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів має збільшитися на 20 %.

Уточнити для наступного за звітним року потребу підприємства в
оборотних коштах і можливе вивільнення цих коштів за рахунок планового
прискорення їх оборотності.

Задача 3
У звітному періоді обсяг виробництва продукції зріс на 7 %, а

середньооблікова кількість промислово-виробничого персоналу збільшилась
на 3 %.

Визначити приріст обсягу виробництва за рахунок зміни
продуктивності праці.

Задача 4
Річний обсяг випуску продукції становить 7000 т, виробничі послуги

іншим юридичним особам – 800 тис. грн. відпускна ціна 1 т виробленої
продукції – 12000 грн. залишки нереалізованої продукції на початок року –
400 тис. грн. на кінець року – 800 тис. грн.

Обчислити очікуваний обсяг виробленої продукції та доходу у
розрахунковому році на основі наведених показників.

Задача 5
За звітними даними роботи комбінату виявлена економія матеріалів за

рахунок зниження норм  на 10 % і за рахунок зниження цін – на 3 %.
Собівартість товарної продукції за звітом становить 845 тис. грн, затрати за
статтею “Сировина і матеріали” – 408 тис. грн.



Визначити вплив зазначених факторів на показник собівартості по
комбінату.

Варіант ІІ
Задача 1

Вартість основних фондів на початок року становила 75300 тис. грн.
Сума накопиченої амортизації на кінець року досягне 22590 тис. грн. Протягом
року було введено в дію нових фондів на суму 7500 тис. грн, а вибуло з
експлуатації фондів на суму 3400 тис. грн.

Обчислити коефіцієнти економічного спрацювання, вибуття, оновлення
за оцінюваний період.

Задача 2
 За прогнозними розрахунками фірма, що випускає товари народного

споживання, у звітному періоді мала виробити продукції на загальну суму
1200 тис. грн. за наявності оборотних коштів у межах 150 тис. грн. Фактично,
за наявності тих самих оборотних коштів, фірма спромоглася випустити і
реалізувати продукції на суму 1320 тис. гри.

Визначити суму вивільнених оборотних коштів фірми.
Задача 3

Планується підвищення продуктивності праці на 3 %, а обсяг
виробництва продукції збільшити на 5 %.

Обчислити, як зміниться кількість промислово-виробничого
персоналу в звітному періоді.

Задача 4
У звітному році підприємство випустило 100000 кг продукції А і

300000 кг продукції Б. Відпускна ціна 1 кг становить відповідно 50 і 60 грн.
Крім того, підприємство виготовило комплектуючих виробів на суму 2500
тис. грн, з них на 1500 тис грн – для сторонніх замовників. Залишки
нереалізованої продукції на складі виробника на початок року становили
20000 грн, а на кінець – 5000 грн. Рівень рентабельності продукції становить
20%.

Розрахувати обсяг і собівартість реалізованої продукції.
Задача 5

Валовий прибуток підприємства становив 17600 тис. грн; прибуток
від реалізації основних засобів – 400 тис. грн; інші операційні доходи – 650
тис. грн; витрати, пов’язані з рекламою і збутом продукції, – 200 тис. грн.

Розрахувати прибуток від звичайної діяльності підприємства на
плановий рік

Варіант ІІІ
Задача 1

Підприємство придбало нову технологічну лінію вартістю 3620 тис.
грн. Виграти на транспортування і монтаж технологічної лінії становлять 10



тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії
– 5 років,  ліквідаційна  вартість – 220 тис. грн.

Визначити суму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії
за умови застосування прямолінійного методу нарахування амортизації,
кумулятивного методу та методу зменшення залишкової вартості.

З’ясувати, який з названих методів нарахування амортизації
економічно вигідніший підприємству.

Задача 2
Протягом звітного року підприємство виробило і реалізувало товарної

продукції на суму 9000 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів
становив 1800 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг
реалізованої продукції має бути збільшений на 14 %. Крім того, розроблені
організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва
дадуть можливість скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12
днів.

На підставі наведених даних обчислити показники оборотності
оборотних коштів підприємства, а також можливий обсяг їх вивільнення
завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам.

Задача 3
Продуктивність праці планується підвищити на 5 %, а в минулому

році було виготовлено продукції на суму 210 тис. грн. за кількості персоналу
300 чоловік.

Визначити, яка кількість персоналу буде потрібна підприємству для
виконання плану випуску продукції на суму 250 тис. грн.

Задача 4
Основна продукція підприємства в розрахунковому році має скласти

52000 тис. грн, послуги промислового характеру – 4800 тис. грн. Вартість
напівфабрикатів становитиме 5400 тис. грн, з яких 50 % буде використано
для власного виробництва. Залишки готової продукції на складі підприємства
очікуються в розмірі, тис. грн: на початок року – 820, на кінець року – 720.

Визначити очікуваний обсяг виробленої продукції та доходу.
Задача 5

Обсяг продажу виробничої продукції становить 6800 тис. грн; витрати
на реалізацію продукції – 4600 тис. грн; дивіденди від придбаних акцій – 10
тис. грн; доход від оренди майна підприємства – 25 тис. грн.

Обчислити величину прибутку від звичайної діяльності підприємства
на наступний рік, враховуючи наведені очікувані показники його виробничо-
господарської діяльності.

Варіант IV
Задача 1

Середньорічна вартість основних виробничих фондів на підприємстві
дорівнює 2500 тис. грн. У базовому році обсяг виготовленої продукції досяг
950 т. Оптова ціна за 1 т становить 3000 грн.. Наступного року передбачається



збільшити середньорічну вартість основних виробничих фондів на 3 % , а
випуск продукції – на 10 %.

Обчислити розмір фондовіддачі в базовому і розрахунковому роках та
зробити висновок щодо її динаміки.

Задача 2
Середньорічна сума оборотних коштів фірми становить 750 тис. грн, а

виторг від реалізації виробленої продукції – 3900 тис. грн. Коефіцієнт
завантаження оборотних коштів на звітний рік планувався у розмірі 0,15, а
тривалість обороту – 45 днів.

Визначити ефективність використання оборотних коштів фірми та
обсяг додаткового їх залучення у звітному році.

Задача 3
Кількість промислово-виробничого персоналу на підприємстві у

базовому році становила 5000 чоловік. У звітному році обсяг виробництва
продукції планується підвищити на 6 %, а кількість працівників повинна
зменшитись на 60 чоловік.

Обчислити приріст продуктивності праці у звітному періоді.
Задача 4

Виробнича потужність підприємства на початок розрахункового року
становила 15000 тис. т продукції. 3 квітня розрахункового року введено в дію
дві лінії розливу сумарною потужністю 12000 т продукції, а з липня цього ж
року виведено з експлуатації одну лінію потужністю 5400 т продукції.
Середньорічна потужність підприємства в базовому році становила 14000
тис. т продукції. Впродовж розрахункового року вироблено 13500 тис. т
продукції.

Визначити:
1) середньорічну виробничу потужність підприємства в

розрахунковому році;
2) приріст середньорічної потужності  порівнянно з базовим роком;
3) вихідну потужність на початок наступного за розрахунковим року;
4) коефіцієнт використання виробничої потужності в розрахунковому

році.
Задача 5

Реалізовано 200 тис. одиниць продукції продажною ціною 48 грн за
одиницю, витрати на виробництво продукції становили 8000 тис. грн.

Розрахувати суму одержаного валового прибутку підприємства і рівень
рентабельності виготовлюваної ним продукції.

Варіант V
Задача 1

На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного року
становила 8136 тис. грн. З лютого виведено основних фондів на загальну
суму 1235 тис. грн, а з вересня введено в дію нових фондів вартістю 1450 тис.
грн. Обсяг продукції становив 12132 тис. грн, а загальна кількість
працівників – 250 чол.



Розрахувати середньорічну вартість основних засобів, фондовіддачу і
фондомісткість продукції, фондоозброєність праці.

Задача 2
Підприємство у звітному році очікувало реалізувати товарної

продукції на суму 1500 тис. грн. за наявності оборотних коштів 300 тис. грн.
З остаточним переходом на ринкові умови господарювання підприємство
здійснило кілька ефективних організаційно-технічних заходів, що дало
можливість довести тривалість одного обороту до 62 днів.

Визначити:
1) кількість оборотів оборотних коштів;
2) заплановану тривалість одного обороту;
3) умовну економію оборотних коштів за рахунок здійснення

організаційно-технічних заходів.

Задача 3
Обсяг виробництва продукції по підприємству за планом 11520 тис.

грн, фактично за рік випущено продукції на 12330 тис. грн, кількість
персоналу за планом – 283 чоловіка, фактично – 293 чоловік.

Визначити абсолютний і відносний приріст виробництва продукції за
рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення кількість
персоналу.

Задача 4
Середня тривалість випікання хлібобулочних виробів масою 1 кг

становить 40 хв., тривалість зміни – 8 год., режим роботи – тризмінний.
Одночасно в піч завантажують 100 кг виробів. Номінальний фонд робочого
часу – 300 днів на рік, а втрати робочого часу становлять 10 %. Виробнича
потужність пекарні визначається потужністю двох печей. Коефіцієнт
використання потужності – 0,85.

Визначити:
1) виробничу потужність пекарні;
2)  виробничу програму пекарні.

Задача 5
Прибуток від звичайної діяльності становить 400 тис. грн;

середньорічна вартість основних виробничих фондів – 1800 тис. грн;
середньорічна вартість нормованих обігових коштів – 1200 тис. грн.

На основі наведених даних розрахувати рентабельність підприємства
на плановий рік.

Варіант VІ
Задача 1

Календарний фонд часу – 365 днів, капітальний ремонт зайняв 35 днів
за плану30, планово-попереджувальний ремонт – 3 дні плану 2, добова
виробнича потужність – 250 т, фактичний випуск продукції – 200 т на добу.

Визначити інтегральний коефіцієнт використання устаткування.



Задача 2
У звітному році підприємство виконало ремонтних робіт на загальну

суму 240 тис. грн.. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 30
тис. грн. У наступному році прогнозується збільшити обсяг робіт на 60 тис.
грн, а тривалість одного обороту скоротити на 10 %.

Обчислити суму вивільнювальних оборотних коштів.
Задача 3

На підприємстві за допомогою універсального обладнання 170
робітників виробляли 850000 одиниць продукції.

Обчислити підвищення продуктивності праці внаслідок автоматизації
виробництва продукції, якщо після впровадження автоматичної лінії
кількість виробничого персоналу скоротилася до 100 чоловік.

Задача 4
За звітними даними собівартість продукції становила 74000 грн,

питома вага основної заробітної плати в ній – 26 %, матеріальних витрат – 48
%. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці
одного працівника на 2 %, середньої заробітної плати – на 1, а зниження
матеріальних витрат – на 4 %.

З’ясувати, як зміниться собівартість продукції у плановому періоді.
Задача 5

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 2900 тис. грн,
нормованих обігових коштів – 560 тис. грн. За звітний рік було реалізовано
продукції на 5550 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції становила
3350 тис. грн. Операційні доходи зросли до 125 тис. грн., операційні витрати
– 75 тис. грн.

Розрахувати:
1) рентабельність підприємства;
2)  рентабельність продукції за звітний рік.



2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота складається з двох частин: перша – теоретична,

друга –  п’ять задач з основних тем курсу.
На поставлене теоретичне питання студентам належить дати чітку і

змістовну відповідь, користуючись підручниками, методичними посібниками
та інформаційними матеріалами, надрукованими в економічних і галузевих
газетах і журналах.

Розв’язання задач подається в розгорнутому вигляді з наведенням
формул, за якими проводилися розрахунки, одиниць вимірювання отриманих
величин та обов’язковими висновками після кожної задачі.
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