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ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета контрольної роботи
Виконання контрольної роботи є складовою навчального про-

цесу, активною формою самостійної роботи студентів.
Під час виконання контрольної роботи студенти закріплю-

ють теоретичні знання з курсу “Економіка підприємства”. Ступінь
оволодіння теоретичними знаннями студенти доводять розв’я-
занням практичних задач.

Під час виконання контрольної роботи студенти повинні ко-
ристуватися спеціальною літературою з відповідної теми.

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи
Кожний варіант контрольної роботи складається з трьох тео-

ретичних питань і двох задач. Розкриваючи зміст теоретичних
питань, студенти повинні виявити знання наукових літератур-
них джерел, а також нормативних актів. У розв’язуванні задач
мають бути короткі пояснення щодо кожної виконаної дії.

Особливу увагу слід приділити оформленню контрольної
роботи, обсяг якої має бути не більше 20 сторінок друкованого
тексту. Вразі виконання в рукописному вигляді почерк має бути
охайним, розбірливим. Сторінки тексту нумерують. Наприкінці
роботи додається список використаної літератури, оформлений
з дотриманням стандартів.

Критерії оцінювання контрольної роботи
Контрольна робота вважається зарахованою, якщо задовіль-

но розкрито всі теми теоретичних завдань, а також правильно
розв’язані обидві задачі. І незарахованою, якщо задачі не роз-
в’язані чи розв’язані неправильно або неправильно розкрито
теми більшості теоретичних питань.
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Вибір варіанта контрольної роботи
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літе-

рою свого прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища  

студента 
Номер варіанта 

контрольної роботи 
А, Л, Х   1 
Б, М, Ц   2 
В, Н, Ч   3 
Г, О, Ш   4 
Д, П, Щ   5 
Є, Р, Е   6 
Ж, С, Й   7 
З, Т, Ю   8 
І, У, Я   9 
К, Ф 10 

 
Добір літератури, статистичної інформації

та інших матеріалів
Навчальну літературу з вибраного варіанта контрольної ро-

боти студент добирає як за рекомендованим списком літерату-
ри, так і самостійно. Особливу увагу слід звернути на періо-
дичні наукові видання. Опрацювання їх у запропонованих те-
мах контрольних робіт вигідно вирізнятиме роботу. Контрольна
робота значно виграє, якщо містить наочний матеріал: таблиці,
графіки, рисунки.

Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викла-

дається відповідно до запропонованого плану контрольної ро-
боти, за яким кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці,
схеми, рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з пер-
шоджерел робляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота по-
дається на факультет заочної (дистанційної) форми навчання
Міжрегіональної Академії управління персоналом у термін, виз-
начений графіком.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Персонал підприємства. Визначення кількості окремих ка-

тегорій працівників.
2. Підприємство, класифікація, напрями діяльності, правові

засади функціонування.
3. Інфраструктура виробничого підприємства.

Задача 1
За рік підприємство реалізувало 4000 кухонних комбайнів.

Виробнича собівартість одного комбайна 145 грн. Річні витрати
на реалізацію цієї продукції становлять 62,8 тис. грн. Визначи-
ти рентабельність цього виду продукції, якщо обсяг реалізова-
ної за рік продукції становить 740 тис. грн (без ПДВ).

Задача 2
Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при

послідовному та паралельному їх поєднанні, якщо кількість об-
роблюваних деталей становить 330 шт. Деталі передаються по-
штучно з однієї технологічної операції на іншу. Технологічний
процес обробки охоплює чотири операції, норма часу на вико-
нання кожної з них така: першої — 12,2 хв; другої — 3,1 хв;
третьої — 2,8 хв; четвертої — 3,5 хв. Перша технологічна опе-
рація виконується на трьох верстатах, решта — на одному.

Варіант 2
1. Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у

виробничому процесі, види оцінки.
2. Функції, методи та види управління підприємством.
3. Кошторис затрат на виробництво. Калькуляція собівар-

тості продукції.

Задача 1
Підприємство планує в плановому році виготовити товарної

продукції на суму 300 тис. грн, надати послуг промислового
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характеру стороннім організаціям на суму 85 тис. грн, вигото-
вити напівфабрикатів на 120 тис. грн, у тому числі 70 % для
власної потреби, решта — для реалізації на сторону. На кінець
року очікується зменшення залишків незавершеного виробницт-
ва на 12 тис. грн. За прогнозами залишки готової продукції на
складах підприємства становитимуть:

на початок року — 20 тис. грн;
на кінець року — 30 тис. грн.
Визначити товарну, валову та реалізовану продукцію підпри-

ємства в плановому році.

Задача 2
Підприємство щоквартально випускає продукцію на суму

1,5 млн грн. У І кварталі виробіток на одного працюючого ста-
новив 5500 грн. У ІІ кварталі підприємство планує зменшити
кількість працюючих на 30 чоловік порівняно з І кварталом. На
скільки відсотків має зрости виробіток на одного працюючого в
ІІ кварталі?

Варіант 3
1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела.
2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення

її використання.
3. Показники фінансового стану підприємства.

Задача 1
Річний обсяг виробництва на підприємстві — 2 млн одиниць про-

дукції; трудомісткість виготовлення одного виробу — 0,4 нормо-год.
Тривалість робочої зміни — 8 год. Обідня перерва триває 1 год,
втрати часу на особисті потреби — 5 % номінального часу зміни.
В розрахунковому році 260 робочих днів, виконання норм виро-
бітку планується в середньому на рівні 105 %. Визначити кількість
робітників і промислово-виробничого персоналу підприємства, якщо
робітнича категорія в ній становить 75 %.
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Задача 2
Місячний оклад інженера — 550 грн. Протягом місяця він

має відпрацювати 24 дні. Але оформив відпустку без збережен-
ня заробітної плати строком на 3 дні. За результатами роботи
підприємства з фонду матеріального заохочення в даному місяці
інженеру має бути нарахована премія в розмірі 25 % фактично-
го місячного заробітку. Обчислити заробітну плату, нараховану
інженерові за цей місяць.

Варіант 4
1. Планування діяльності підприємства.
2. Організація заробітної плати та мотивація праці на

підприємстві.
3. Управління якістю продукції (послуг) підприємства.

Задача 1
У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму

280 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів
60 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обся-
ги продажу на 15 %. На скільки днів та в який бік зміниться
тривалість обороту оборотних коштів за умови незмінності суми
обігових коштів?

Задача 2
Визначити суми щорічних амортизаційних відрахувань для

устаткування, строк експлуатації якого — 6 років, первісна
вартість — 420 тис. грн за умови, що застосовується:

а) метод прискореного зменшення залишкової вартості;
б) кумулятивний метод (цілих значень років, прискорений).

Варіант 5
1. Продуктивність праці: поняття, показники рівня й мето-

ди підвищення.
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2. Класифікація поточних витрат на виробництво і збут про-
дукції. Шляхи зниження собівартості продукції на
підприємстві.

3. Виробнича потужність: види, рівень розрахунку, відтво-
рення, поліпшення використання.

Задача 1
Річний обсяг випуску продукції меблевим комбінатом —

350 тис. шт. виробів. Виробнича собівартість одного виробу —
375 грн. Тривалість виробничого циклу — 3 дні. У перший день
виробничого циклу матеріальні витрати становлять 60 % собівар-
тості. Визначити норматив оборотних засобів у незавершеному
виробництві меблевого комбінату, якщо в році 360 робочих днів.

Задача 2
Чиста виручка від реалізації продукції становить 500 тис. грн,

витрати на виробництво і збут продукції — 390 тис. грн, прибу-
ток від реалізації матеріальних цінностей — 14 тис. грн, збитки
від позареалізаційних операцій — 4 тис. грн. Визначити балансо-
вий прибуток і рівень рентабельності реалізованої продукції.

Варіант 6
1. Виробничий процес. Типи й методи організації виробниц-

тва.
2. Сутність, структура та нормування оборотних засобів

підприємства.
3. Методи оцінки ефективності капіталовкладень.

Задача 1
Середньооблікова кількість промислово-виробничого персо-

налу (ПВП) на підприємстві у звітному році становила 230 чол.
Товарна продукція підприємства за рік становить 4000 тис. грн.
У плановому році обсяг товарної продукції має збільшитися на
18 %, а продуктивність праці — на 7 %. Визначити кількість
ПВП, розраховану на плановий рік, а також рівень продуктив-
ності праці у цих роках.
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Задача 2
У виробничому цеху встановлено й діють 60 верстатів. Тру-

домісткість виготовлення однієї деталі становить 0,4 нормо-год.
Режим роботи — двозмінний, тривалість зміни — 8 год. У році
258 робочих днів. Регламентовані простої верстатів становлять
5 % номінального фонду часу. Коефіцієнт використання вироб-
ничої потужності — 0,85. Визначити річну виробничу потужність
цеху та фактичну кількість виготовлених ним деталей.

Варіант 7
1. Науково-технічний прогрес, основні напрями. Інновацій-

на діяльність підприємства.
2. Нематеріальні ресурси. Поняття про нематеріальні акти-

ви підприємства, їх оцінка і знос.
3. Маркетингова діяльність підприємства.

Задача 1
Визначити оптову ціну виробника та роздрібну ціну на оди-

ницю підакцизної продукції, якщо відомо, що виробнича со-
бівартість її становить 42,5 грн, позавиробничі витрати — 10 %
виробничої собівартості, планова рентабельність за повною со-
бівартістю — 15 %. На кожну 1000 одиниць такої продукції на-
раховується сума акцизів у розмірі 15200 грн. Податок на дода-
ну вартість — 20 %, націнка торговельних організацій — 3 %
відпускної ціни без ПДВ.

Задача 2
У ливарному цеху працює 56 робітників-погодинників. Се-

редній розряд працюючих — ІІІ, умови праці шкідливі. Допла-
ти становлять 45 % тарифного заробітку. Визначити місячний
фонд заробітної плати в цеху, якщо фонд робочого часу одного
робітника становить 160 год на місяць. Годинна тарифна ставка
І розряду в шкідливих умовах праці — 1,8 грн, тарифний ко-
ефіцієнт ІІІ розряду — 1,4.
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Варіант 8
1. Економічна безпека підприємства.
2. Функції відділу матеріально-технічного постачання на про-

мисловому підприємстві.
3. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування.

Задача 1
Визначити потребу підприємства в оборотних коштах наступ-

ного року, якщо відомо, що в звітному році обсяг реалізованої
продукції цього підприємства становив 9,6 млн. грн при норма-
тиві оборотних коштів 3 млн грн. У наступному році очікується
збільшення обсягу реалізованої продукції на 20 % при скоро-
ченні тривалості обороту оборотних коштів на 4 дні.

Задача 2
За даними таблиці розрахувати суму чистого прибутку

підприємства за розрахунковий період, якщо податок на прибу-
ток становить 25 %, ПДВ = 20 %.

Показник Дані, грн. 
1. Виручка від реалізації продукції 75800 
2. Затрати на виробництво і збут продукції 40167 
3. Прибуток від іншої реалізації 1300 
4. Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності 850 
5. Штрафи за забруднення довкілля 455 
 
Варіант 9
1. Банкрутство підприємств. Реструктуризація та санація.
2. Методи ціноутворення на підприємстві.
3. Основні напрями державного регулювання економічної

діяльності підприємств.

Задача 1
Протягом місяця згідно з графіком робітник ІV розряду

відпрацював 184 год і фактично виготовив 420 деталей. Норма
часу на виготовлення однієї деталі — 30 хв. Годинна тарифна
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ставка робітника І розряду — 1,3 грн, тарифний коефіцієнт
ІV розряду — 1,8. За виконання місячного завдання робітни-
кові нараховується премія в розмірі 20 % тарифного заробітку,
а також 1,5 % за кожний відсоток перевиконання плану. Обчис-
лити місячний заробіток, нарахований робітникові ІV розряду
за відрядно-преміальною формою оплати праці.

Задача 2
Первісна вартість верстату — 50 тис. грн. Згодом його виве-

дено з експлуатації і реалізовано як металобрухт за 1 тис. грн.
Річна норма амортизації — 15 %. Якою була б норма аморти-
зації, якби строк служби верстата був подовжений на 2 роки?
Амортизація проводилася прямолінійним методом.

Варіант 10
1. Принципи та форми раціональної організації виробництва.
2. Посередницька діяльність як різновид підприємництва.
3. Спрацювання та форми відтворення основних фондів.

Задача 1
Балансовий прибуток підприємства — 240 тис. грн, прибуток

від позареалізаційних операцій — 60 тис. грн, прибуток від ре-
алізації матеріальних цінностей — 25 тис. грн. Собівартість ре-
алізації продукції — 700 тис. грн. Розрахувати рентабельність
реалізованої продукції.

Задача 2
Бригада складається з чотирьох робітників. Місячний бри-

гадний заробіток — 2800 грн. При цьому робітник І розряду
відпрацював 180 нормо-год, II розряду — 152 нормо-год, два
робітники IV розряду — по 160 нормо-год. Тарифні коефіцієн-
ти відповідно: І розряду — 1,0; II розряду — 1,3; IV розря-
ду — 1,8. Обчислити місячний заробіток кожного з членів бри-
гади.
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