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Економіка торговельного підприємства

Завдання:
1.Опрацюватита  законспектувати лекцію. Вона велика. Щоб вам 

було розважливіше, - висилаю у вигляді презентації. Записуємо в 

лекційний зошит просто текстом.

2. Дати відповіді на завдання Модульного контролю.

( Див.групу в Вайбер).

Тримайтеся!!!

Все буде добре!!!





План











Персонал основної діяльност і 
(промислово-виробничий персонал)-
працівники основних, допоміжних та 
обслуговуючих виробництв, науково-
дослідних підрозділів та лабораторій, 
заводоуправління, складів, охорони –
тобто всіх зайнятих у виробництві або 

безпосередньому обслуговуванні.

Персонал непромисловий –
працівники структур, які перебувають 

на балансі підприємства, але не 
пов’язані з процесами виробництва: 
житлово-комунальне господарство, 
дитячі садки, їдальні, амбулаторії, 

навчальні заклади, спортивні клуби 
тощо.









Показник кількості працівників на певну дату, 
враховуючи прийнятих та враховуючи  тих 

працівників, які вибули цього дня. Якщо підприємство 
на зазначену дату не працювало, кількість 

відображається станом останній день роботи, що 
передував цій даті. Цей показник охоплює всіх 
постійних, тимчасових і сезонних працівників, 

прийнятих на роботу на термін понад один день, 
незалежно від того, знаходяться вони на роботі чи їх 

немає на роботі з будь-яких причин.



Визначається за певний період. 
Середньооблікова кількість за місяць 

обчислюється як сума щоденної 
облікової кількості (враховуючи 

святкові й вихідні дні), віднесена до 
кількості днів місяця. Кількість 
працівників за неробочий день 

береться на рівні робочого дня, що 
передував неробочим дням.



Визначається кількістю 
працівників, які з’явилися 

на роботу.

Визначається кількістю 
працівників, які не тільки 
з’явилися, але й фактично 

приступили до роботи.



Кількість промислово-
виробничого персоналу за 

методом коригування 
базової чисельності

де      - кількість промислово-виробничого 
персоналу, необхідна для забезпечення 
планового обсягу виробництва, осіб;

- базова кількість за звітний період, осіб;

- плановий темп зростання обсягу 
виробництва продукції,%;

- сумарна зміна кількості за пофакторним
розрахунком запланованого зростання
продуктивності праці, осіб



Кількість працівників 
за методом на 
основі повної 
трудомісткості 

продукції

де      - запланована кількість працівників, 
осіб;

• - повна трудомісткість виробничої 
програми планового року, нормо-годин;

• - ефективний фонд часу одного 
працівника, год;

• - очікуваний коефіцієнт  виконання норм



Кількість 
робітників на 
роботах, що 
нормуються

де      - запланована кількість працівників, 
осіб;

- планова трудомісткість одиниці i-го
виду виробу, нормо-годин;

- кількість виробів i-го виду, штук;

- кількість видів виробів



Кількість робітників 
зайнятих на 

ненормованих 
роботах

де      - запланована кількість працівників, 
осіб;

- кількість одиниць устаткування 
(агрегатів), що обслуговується, шт.;

- кількість робочих змін на добу;

- коефіцієнт переводу явочної кількості в 
облікову

- норма обслуговування



Кількість робітників, 
для яких неможливо 

встановити норми 
обслуговування та 

розрахувати 
трудомісткість

де      - запланована кількість 
працівників, осіб;

- кількість робочих місць



Кількість 
керівників, 

спеціалістів і 
службовців

Визначається на основі 
затвердженого на підприємстві 
штатного розпису або на основі 
схем та моделей, розроблених 
наукою управління







Прямий

Виробіток - це кількість виробленої 
продукції (обсягу робіт чи послуг), 
що припадає на одного працівника 

за певний період

Обернений

Трудомісткість – це показник, що 
характеризує витрати часу на 

одиницю продукції (тобто 
величина, обернена виробітку)

де  В – виробіток; 
О – обсяг виробленої 
продукції (робіт, послуг); 
Т – витрати робочого часу;
Ч – середньооблікова кількість 
працівників

де  t – трудомісткість на одиницю 
продукції (робіт, послуг); 
Т – витрати робочого часу;
О – обсяг виробленої продукції 
(робіт, послуг) 







Виробничий капітал (виробничі фонди)

Основний капітал Оборотний капітал

Засоби праці
Предмети 

праці

Готова 
продукція

Грошові 
кошти

Дебіторські 
заборгованістьОсновні 

засоби
Нематеріальні 

активи
Запаси

Основні фонди
Оборотні 
фонди

Фонди обігу

Необоротні активи Оборотні активи

Основні засоби Оборотні засоби











•Земельні ділянки
•Капітальні витрати на поліпшення земель
•Будівлі, споруди та передавальні пристрої
•Машини та обладнання
•Транспортні засоби
•Інструменти, інвентар (меблі)
•Робоча та продуктивна худоба
•Багаторічні насадження
•Інші основні засоби

•Бібліотечні фонди
•Малоцінні необоротні 
матеріальні активи
•Тимчасові (нетитульні) споруди
•Природні ресурси
•Інвентарна тара
•Предмети прокату
•Іншу необоротні матеріальні 
активи





Види вартості основних 
засобів відповідно до вимог 
НСБО №7

Первісна

Амортизована Ліквідаційна

Переоцінена









Фізичний знос (фізичне 
спрацювання)

Втрата техніко-
експлуатаційних властивостей 
основних фондів у наслідок їх 
використання або впливу на 

них природних сил

Моральний знос (техніко-
економічне старіння)

Знецінення засобів праці до 
настання їх повного фізичного 

спрацювання під впливом 
науково-технічного прогресу















Показники 
використання

Загальні

• фондовіддача;

• фондомісткість;

• фондоозброєність праці;

• рентабельність основних засобів

Показники оновлення

Показники руху

• коефіцієнт оновлення;

• коефіцієнт вибуття;

• коефіцієнт придатності;

коефіцієнт  зносу









Предмети праці, які споживаються 
протягом одного виробничого циклу, 
повністю переносять свою вартість на 
виготовлену продукцію та обслуговують 
процес виробництва

Засоби підприємства, залучені до 
обслуговування процесу обігу 
товарів

Виробничі

запаси

Сировина, основні 

матеріали, покупні 

напівфабрикати, 

комплектуючі вироби

Допоміжні матеріали 

(паливо, тара, запасні 

частини)

Малоцінні та 

швидкозношувані

предмети

Засоби у 

виробничих 

запасах

Незавершене 

виробництво

Напівфабрикати 

власного

виробництва

Витрати майбутніх 

періодів

Готова 

продукція

Готова продукція 

на складі 

підприємства

Відвантажена,

але не оплачена 

продукція

Грошові 

кошти і 

розрахунки

Розрахунки з 

дебіторами

Дохідні активи 

(вкладення в цінні 

папери)

Грошові кошти в 

національній та 

іноземній валютах



Коефіцієнт 
оборотності 
(кількість 

оборотів) (Коб)

Визначає кількість оборотів, які 
можуть зробити оборотні кошти за 

певний період, і показує, який 
обсяг реалізованої продукції 
припадає на 1 грн вартості 

оборотних засобів

де V- річний обсяг 
реалізованої 
продукції, грн;

ОЗ ср- середньорічна 
вартість оборотних 
засобів, грн



Коефіцієнт 
завантаження 

(Кзав)

Це величина, обернена до 
коефіцієнта оборотності. Показує, 

скільки оборотних коштів 
припадає на 1 грн реалізованої 

продукції



Тривалість одного 
обороту 

(швидкість 
обороту) (Тоб)

Показує, скільки днів триває один 
оборот оборотних коштів, тобто 

скільки років необхідно 
підприємству для поповнення 

його оборотних коштів

де 360,90 – кількість 
днів у розрахунковому 
періоді (для року і для 
кварталу);

Коб – коефіцієнт 
оборотності за 
відповідний період







1. Наукова підготовка інтенсифікації 
виробництва.

2. Створення спеціальних чи 
диверсифікація існуючих 
підприємств для виготовлення нових 
засобів і предметів праці.

3. Упровадження нової техніки й 
технології на основі переозброєння 
підприємств і будівництва нових.

4. Організація випуску нової продукції 
цими підприємствами.

5. Широке використання (споживання) 
виробленої продукції.




