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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

№ 

з/п № з/п 
Тема заняття Завдання Кількі

сть 

годин 

1. 

Тема 3. Земельні ресурси 

сільського господарства та 

їх використання 

Визначення показників рівня інтенсивності 

та економічної ефективності використання 

землі, виявлення шляхів  їх поліпшення 

 

 

2 

2. 

Тема 4. Трудові ресурси та 

продуктивність праці в 

сільському господарстві 

Визначення показників забезпеченості 

трудовими ресурсами та ефективності їх 

використання. Визначення рівня 

продуктивності праці по господарству в 

цілому окремих галузях, видах продукції. 

4 

3. 

Тема 5. Основний та 

оборотний капітал аграрних 

підприємств. Нематеріальні 

активи. 

Визначення показників забезпеченості, 

розміру, руху та ефективності 

використання основних фондів. 

Визначення структури основних та 

оборотних фондів. Визначення показників 

ефективності використання оборотних 

фондів. 

4 

4. 

Тема 6. Матеріально-

технічна база аграрних 

підприємств 

Визначення показників використання 

енергетичних ресурсів, рівня механізації 

виробничих процесів підприємства. 

Визначення показників ефективності 

використання тракторів, комбайнів та 

вантажних автомобілів  

2 

5. 

Тема 8. Спеціалізація, 

концентрація, комбінування 

та інтеграція у 

сільськогосподарському 

виробництві 

Визначення виробничого напрямку 

аграрних підприємств,їх розміру та рівня 

спеціалізації. 

4 

6. 

Тема 10. Витрати 

виробництва і собівартість 

продукції 

Визначення структури собівартості 

окремих видів продукції рослинництва і 

тваринництва та оцінка їх динаміки. 

Обчислення собівартості основних видів 

продукції рослинництва, тваринництва, 

допоміжних і промислових виробництв. 

2 

7. 
Тема 11. Ціноутворення в 

системі АПК 

Визначення середньої реалізаційної ціни 

на сільськогосподарською продукцію. 

Розрахунок оптових та роздрібних цін на 

продукцію у різних галузях. 

2 

8. 

Тема 12.Економічні 

результати та ефективність 

діяльності підприємств 

Визначення показників економічної 

ефективності виробництва  по 

підприємству та по окремих видах 

продукції рослинництва і тваринництва. 

Визначення показників рівня 

рентабельності окремих видів продукції і 

по господарству в цілому.   

2 
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА _1__ 
 

Тема: Земельні ресурси сільського  господарства та їх використання 

Завдання: Визначити показники рівня інтенсивності та економічної ефективності 

використання землі, виявити шляхи їх поліпшення.  

Мета заняття: 1. Вивчити класифікацію показників економічної ефективності використання 

землі та методику їх розрахунку. 

2. Розвивати здібності аналізувати, порівнювати, зіставляти показники; розвивати 

самостійність при рішенні нових задач.  
 

Методичне забезпечення : 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи 

2. Обчислювальна техніка 

Зміст роботи 

1. Вивчення теоретичних відомостей. 

2 Ознайомлення з рішенням типових завдань 

3 Виконання розрахунків показників використання землі. 

4. Оформлення розрахунків та результатів у таблиці 
 

Хід роботи 

1. Теоретичні відомості. 

Ефективність використання землі в сільськогосподарських підприємствах визначається 

системою натуральних та вартісних показників 

До натуральних показників належать: 

- урожайність с.г. культур; 

- виробництво окремих видів с.г. продукції з розрахунку на 100 га відповідних  

земельних угідь.  

До вартісних показників відносять: 

- вартість валової і товарної продукції; 

- валовий і чистий дохід з розрахунку на 1 га с.г. угідь; 

- прибуток з розрахунку на 1 га с.г. угідь 

Суттєвість показників  

Натуральні показники характеризують рівень використання певної частини с. г. угідь 

при виробництві окремих видів продукції рослинництва і тваринництва, їх застосовують щодо 

господарств з однаковою галузевою структурою виробництва. 

Вартісні показники характеризують економічну ефективність використання землі і 

дають змогу порівнювати та об’єктивно оцінювати рівень використання земельних ресурсів 

різних видів продукції. 

Структура сільськогосподарських угідь - процентне відношення окремих складових 

цих угідь до їх загальної площі. 

Ступінь господарського використання землі розраховується діленням площі 

сільськогосподарських угідь на загальну земельну площу господарства: 

 Ступінь розораності обчислюється як частка відділення площі ріллі і багаторічних 

культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь; 
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Ступінь меліорованості визначається діленням площі меліорованих земель на 

загальну площу сільськогосподарських угідь; 

 Частка інтенсивних культур у загальній площі підприємства визначають 

діленням площі посіву відповідної культури на загальну посівну площу господарства; 

 Загальна площа всіх інтенсивних культур визначається діленням одержаного 

результату на всю посівну площу, 

До інтенсивних культур відносять ті, які вимагають значних затрат уречевленої і 

живої праці для вирощування, але в той же час забезпечують великий обсяг валової 

продукції з кожного гектара посіву (цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, соняшнику, 

зернової кукурудзи, коноплі, тютюну, кормового буряка). 
 

Порядок виконання роботи 

Завдання 1. Визначити структуру земельних угідь господарства, порівняти показники та 

зробити висновок. 

Таблиця 1. 

Склад, розмір і структура земельних угідь господарства 
Види угідь Базисний рік Звітний рік Відхилення (+/-) 

га структура, % га структура, % га % 

Загальна земельна площа із 

них: 
1705 100 1234 100   

сільськогосподарські угіддя 1594  1129    

- рілля 1350  851    

- сіножаті 115  128    

- пасовища 84  105    

- багаторічні насадження 45  45    

несільськогосподарські 

угіддя 

111  105    

Висновки:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Завдання 2. По даним таблиці 2. визначити показники використання землі за базисний та 

звітний роки. Дати оцінку одержаним показникам. 

Вихідні дані та розрахункові показники заносяться в таблицю 2. 

У висновках характеризується зміна показників та фактори, що ї обумовили, а також 

указуються можливі шляхи покращення використання земельних угідь. 

Таблиця 2. 

Ефективність використання землі 

№ 

пп 

       

                Показники 

базисний 

рік 

звітний 

рік 

звітний 

рік 

в % до 

базисного 
1 2 3 4 5 

             Вихідні дані:             

1 Валовий збір зерна, ц                         13450 9444  

2 Валовий збір соняшника, ц 2014 1983  

3  Площа посіву зернових, га 310 231  

4 Площа посіву соняшнику, га 238 145  

5 Площа ріллі, га 1350 851  

6 Площа с.г. угідь, га 1953 1816  
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7 Площа багаторічних насаджень, га 45 45  

8 Валова продукція рослинництва в співставних 

цінах, тис.грн. 

272 204  

9 Валова продукція сільського господарства в 

співставних цінах, тис.грн. 

377 320  

10 Виручка від реалізації продукції рослинництва, 

тис.грн. 

699,7 550,6  

11 Виручка від реалізації продукції сільського 

господарства, тис.грн. 

718,6 627,8  

12 Прибуток від реалізації продукції рослинництва, 

тис.грн. 

226,7 -87,9  

13 Прибуток від реалізації продукції сільського 

господарства на 100 га с.г.угідь, тис.грн. 

325,5 -106,5  

 Розрахункові показники:    

1 Урожайність зерна, ц / га    

2  Урожайність соняшнику, ц/га    

3 Валова продукція рослинництва в співставних цінах 

на 100 га с.г.угідь,тис.грн. 

   

4 Валова продукція сільського господарства в 

співставних цінах на 100 га с.г. угідь, тис.грн. 

   

5  Виручка від  реалізації продукції рослинництва на 

100 га ріллі та багаторічних насаджень, тис. грн. 

   

6 Виручка від реалізації продукції сільського 

господарства на 100 га с.г. угідь,тис.грн. 

   

7 Прибуток (збиток) від реалізації продукції 

рослинництва на 100 га ріллі та багаторічних 

насаджень, тис.грн. 

   

8 Прибуток (збиток) від реалізації продукції 

сільського господарства на 100 га с.г. угідь, тис.грн. 

   

Завдання 3. Визначити структуру сільськогосподарських угідь в господарстві, якщо площа 

ріллі 4404 га, сіножаті – 94 га, пасовища – 512 га, сади – 40 га. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Завдання 4. Визначити показники інтенсивності використання земельних ресурсів та 

здійснити їх порівняльну оцінку: 1) ступінь господарського використання землі; 2) ступінь 

розораності; 3) ступінь меліорованості; 4) частка інтенсивних культур у загальній площі 

підприємства, за умови: 

Загальна земельна площа – 3100 га; 

площа сільськогосподарських угідь – 2812 га; 

площа ріллі – 1900 га; 

площа меліорованих земель – 800 га; 

Загальна посівна площа – 525 га; 

цукрових буряків – 60 га;  

картоплі – 80 га; 

зернових і бобових – 120 га; 

кормових коренеплодів – 55 га;  

однорічних трав – 210 га. 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Завдання 5. Визначити та проаналізувати показники економічної ефективності 

використання земельних ресурсів, якщо: 

- вироблено зерна – 28756 ц., 

- вироблено цукрових буряків – 34520 ц., 

- приросту ВРХ – 3450 ц., 

- молока – 45620 ц., 

- площа с.–г. угідь – 2054 га., 

- вартість товарної продукції – 4563 тис. грн., 

- прибуток – 450 тис. грн. 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Дайте поняття земельним угіддям? 

2. Які особливості землі і як вони впливають на їх економічну ефективність? 

3. Які показники характеризують економічну ефективність використання земельних угідь? 

4. Як визначити структуру угідь? 

5. Які показники інтенсивності використання земельних ресурсів? 

6. Які основні напрями підвищення економічної ефективності використання землі в 

сільському господарстві? 
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА  

ПРАКТИЧНА РОБОТА №  2 

Тема : Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві. 

Завдання 1. Визначення показників забезпеченості трудовими ресурсами та ефективності їх 

використання. 

Мета роботи: Освоїти методику обчислення показників забезпеченості трудовими 

ресурсами і їх використання господарством  

Методичне забезпечення : 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи 

2. Обчислювальна техніка 

Зміст роботи 

1 Виконання розрахунків показників, що характеризують забезпеченість підприємства 

трудовими ресурсами; 

2. Визначити показники, що характеризують використання трудових ресурсів, накреслити 

графік сезонності використання трудових ресурсів. сів 

3. Оформлення розрахунків та результатів у таблиці. 

4. Зробити висновки про рівень забезпеченості і рівень використання трудових ресурсів. 

 

Методичні вказівки 

Коефіцієнт використання трудових ресурсів визначається відношенням фактичної 

кількості відпрацьованих людино-днів за рік до можливого фонду робочого часу (він 

визначається шляхом множення працюючих працівників на кількість робочих днів -290). 

Щоб визначити коефіцієнт сезонності (Кс) у використанні трудових ресурсів 

потрібно відпрацьовану кількість людино – днів, у кожному місяці, поділити на 

середньомісячну. 

Питома вага в загальній чисельності працівників рослинництва визначається 

відношенням кількості працівників рослинництва до кількості працівників у 

сільськогосподарському виробництві. Таким же чином визначається питома вага в загальній 

чисельності працівників тваринництва. 

Кількість сільськогосподарських угідь на одного працездатного визначається 

відношенням площі с.г. угідь на кількість працівників у сільськогосподарському 

виробництві. Таким же чином визначається  середньорічна вартість необоротних 

матеріальних активів на одного працездатного. 

У колонці 5 звітні дані у % до базисного визначається відношенням   

Завдання 1. По даним таблиці 1 визначити показники, що характеризують забезпеченість 

підприємства трудовими ресурсами. Зробити висновок.  

Таблиця 1 

Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами і їх якісний стан 

 
Показник  Одиниця 

виміру 

Базисний рік Звітний рік Звітні дані у % до 

базисного 

1 2 3 4 5 

1. Участь у сільськогосподарському 

виробництві, всього 

чол.. 171 158 92,4 

в т. ч. працівників рослинництва чол. 112 119 106,3 

- працівників тваринництва чол. 59 39 66,1 

2.  Площа с.г. угідь га 2180 1965 90,1 

3.  Середньорічна вартість 

необоротних матеріальних активів 

тис.грн. 2856 2409 84,3 

4 Питома вага в загальній чисельності 

працездатних: 
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а) працівників рослинництва %    

б) працівників тваринництва %    

Припадає в середньому на одного 

працездатного: 

    

а) сільськогосподарських угідь га    

б) необоротних матеріальних активів тис. грн.    

Рішення________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Висновок_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
Завдання 2. Обчислити показники використання трудових ресурсів. Накреслити графік 

сезонності використання трудових ресурсів. Зробити висновок. 

                                                                                                                                           Таблиця 2. 

Показники використання трудових ресурсів в господарстві 

місяці 
Працювало, 

чол 

Відпрацьовано,  

чол./днів 

Відсоток 

до річних 

витрат 

Коефіцієнт 

сезонності використання 

трудових ресурсів 

н
а 

1
 

п
р

а

ц
ів

н

и
к
а всього 

А 1 2 3 4 5  

січень 75 24    

лютий 91 23    

березень 102 23    

квітень 128 24    

травень 142 23    

червень 148 25    

липень 158 25    

серпень 158 26    

вересень 139 26    

жовтень 95 25    

листопад 82 23    

грудень 72 26    

Всього за рік      

В середньому за рік      

Коефіцієнт сезонних коливань     Кс = Х мах. / Х мін 

 

Графік сезонності використання трудових ресурсів 

 

 

1,6 - 

 

1,4 - 

 

1,2 - 

 

1,0 - 

 

0,8 - 

 

0,6 - 

 

0,4 - 
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0,2  - 

  

Висновки: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Визначення рівня продуктивності праці по господарству в цілому, окремих 

галузях, видах продукції. 

Мета роботи: Освоїти методику обчислення показників продуктивності праці та темпів 

росту продуктивності праці по господарству і галузях.  

 

Зміст роботи: 

1 Виконання розрахунків показників, що характеризують забезпеченість підприємства 

трудовими ресурсами; 

2. Визначити показники, що характеризують використання трудових ресурсів, накреслити 

графік сезонності використання трудових ресурсів. сів 

3. Оформлення розрахунків та результатів у таблиці. 

4. Зробити висновки про рівень забезпеченості і рівень використання трудових ресурсів. 

Методичні вказівки 

Виробництво окремих видів сільськогосподарської продукції в натуральному виразі (Q) з 

розрахунку на 1люд.-год (Т). Визначається за формулою: 

Пр = Q / Т, 

Де Пр. - продуктивність праці, ц; 

    Q – обсяг виробленої продукції; 

     Т – затрати праці, люд.-год. 
 

Прямі затрати праці (люд.-год.) на виробництво 1ц продукції (характеризують 

трудомісткість продукції)  

Тр. = Т / Q,  

Завдання 1.  Розрахувати наступні показники продуктивності праці  на виробництві 

окремих видів продукції: виробництво продукції на 1 людино-годину; прямі затрати праці в 

людино-годинах на виробництво 1 ц продукції. 

Таблиця1  

№ Назва продукції 
Виробництво 

продукції 

Прямі затрати 

праці в 

людино-

годинах 

Виробництво 

продукції на 1 

людино-голову, 

ц 

Затрати праці в 

людино-годинах 

на 1-цю продукції 

1 2 3 4 5 6 

1 Зернові і бобові 75860 18650   

2 Цукрові буряки 105987 289456   

3 Соняшник 1050 2354   

4 Картопля 1600 6210   

5 Овочі 8954 110598   

6 Молоко 16045 395465   

7 Приріст ВРХ 1209 165213   

8 Приріст свиней 5693 165123   
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Висновки:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Розрахувати наступні показники продуктивності праці по господарству в цілому 

і по окремих галузях: виробництво валової продукції сільського господарства на одного 

середньорічного працівника; виробництво валової продукції по господарству на 1 людино-

годину (в грн.), у тому числі, в рослинництві та тваринництві. 

Таблиця 2 

№ Показники Дані 

1 Вартість валової продукції рослинництва, грн. 1245680 

2 Вартість валової продукції тваринництва, грн. 1124560 

3 Всього по господарству, грн. 2535640 

4 Середньорічна чисельність працівників, зайнятих у сільському 

господарстві 

568 

5 Відпрацьовано людино-годин по господарству 985624 

  в тому числі у рослинництві 452321 

6 Виробництво валової продукції на одного працівника, грн.  

7 Виробництво валової продукції на одну людино-годину, грн.:  

  по господарству  

  по рослинництву  

  по тваринництву  

Висновки:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Вихідний контроль 

Задача 1. По даним річного звіту на підприємстві працювало 575 чоловік і відпрацьовано 

1178 тис. люд-год., вартість валової продукції – 1358 тис.грн. Визначити вартість показника 

продуктивності праці на підприємстві. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2. На підприємстві по даним річного звіту одержано зерна – 24300 ц., соняшника – 

8700 ц., молока – 12370 ц., де затрати праці по зерну 32700 люд.год., по соняшнику – 18450 

люд.-год., по молоку – 98700 люд.-год. 

Визначити виробництво продукції з розрахунку на 1 люд.год. і прямі затрати праці на 

виробництво 1 ц. продукції. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задача 3.  У минулому році було вирощено продукції на суму 2210 тис. грн. У році, що 

планується, її обсяг збільшиться на 5 %. Чисельність працюючих у минулому році складала 

250 осіб, але ж планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане 

зростання продуктивності праці на с.г. підприємстві. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

1. Визначте сутність поняття «трудові ресурси». 

2. Наведіть склад та структуру виробничого персоналу. 

3. Дайте визначення поняття «продуктивність праці» та розкрийте його економічний зміст. 

4. Охарактеризуйте систему показників, за допомогою яких вимірюють продуктивність 

праці. 

5. Дайте характеристику факторам, що впливають на продуктивність праці, та визначте 

характер їх впливу на зміну продуктивності праці. 

6. Як продуктивність праці впливає на ефективність господарсько-фінансової діяльності 

підприємства? 
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3  

 

ТЕМА: ОСНОВНИЙ ТА ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. 
 

Завдання Визначити показники забезпеченості, розміру, стану, руху та ефективності 

використання основних фондів. Визначити  структуру основних і оборотних фондів. 

Визначити показники ефективності використання оборотних фондів. Визначити показники 

ефективності використання інвестицій та оцінки ступеня ризику реалізації інвестиційного 

проекту. 

Мета:  закріпити теоретичні знання практичними навиками по визначенню показників  

забезпеченості та ефективності використання основних  і оборотних фондів, окупності 

капітальних інвестицій. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи. 

2. Обчислювальна техніка. 

Зміст роботи 

1. Вивчення показників ефективності використання основних і оборотних фондів та 

методика їх розрахунку. 

2. Ознайомлення з рішенням типових задач. 

3. Виконання розрахунків показників ефективності використання основних і оборотних 

фондів за варіантами завдань. 

4. Оформлення розрахунків та результатів у таблиці. Висновки. 

 

Завдання 1. На основі даних таблиці 1 визначити показники використання основних 

виробничих фондів. Питома вага будівель і споруд обчислюється як відношення величини 

вартості будівель і споруд до середньорічної вартості основних виробничих фондів 

сільськогосподарського призначення і виражається у відсотках. 

Хід роботи: 

1. Теоретичні відомості 

 На основі даних таблиці 1 визначити показники використання основних виробничих фондів. 

Питома вага будівель і споруд обчислюється як відношення величини вартості будівель і 

споруд до середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського 

призначення і виражається у відсотках. 

Економічна ефективність використання основних виробничих фондів характеризується: 

 Фондовіддача  ( Фв); 

 Фондомісткість продукції ( Фм); 

 Норма прибутку ( Нп). 

Формули розрахунку:  Фв =
.Фосн

ВП
;   Фм = 

ВП

Фосн.
;     Нп =

.. ФобФосн

Пр


x 100 ;                   

де:  ВП  –  вартість валової продукції, грн.  

Фосн. і Фоб. -  середньорічна вартість відповідно основних і оборотних                                

фондів, грн.  

 Пр. – прибуток, грн. 
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Рівень забезпеченості с.г. підприємства виробничими фондами характеризується: 

 Фондозабезпеченістю  господарства; 

 Фондоозброєністю праці. 

Формули розрахунку:  

           Фзаб. =
...

.

угс

Фосн


x 100; ( тис.грн.)    Фозб. =

.

.

Чср

Фосн
; (тис.грн.) 

де Фосн. – вартість основних виробничих фондів с.г. призначення, грн 

Ѕ с.г.у. – площа сільськогосподарських угідь, га. 

Ч ср.  – середньорічна чисельність працівників, чол..  

 

Чистий дохід визначається за формулою: ЧД = Пр. – С. 

Рівень рентабельності (Рр). визначається за формулою: 

Рр =  ∙ 100%,  

де: Пр - прибуток від реалізації продукції, грн. 

      С - виробничі витрати на с/г продукцію, грн. 
 

Таблиця 1. 

Визначення показників використання основних виробничих фондів.  

№ Показники Одиниці 

виміру 

Дані 

1 2 3 4 

1 Середньорічна вартість основних виробничих фондів 

сільськогосподарського призначення 

  грн..  

456789 

1.1  в т.ч. будівлі і споруди грн.. 156789 

2 Силові, робочі машини і обладнання грн.. 50687 

2.1   з них трактори і ТЗ грн.. 30658 

3 Середньорічна вартість оборотних засобів грн.. 156321 

4 Площа с/г угідь га 5680 

5 Число середньорічних працівників осіб 765 

6 Вартість валової продукції грн.. 1565435 

7 Виробничі витрати на с/г продукцію грн.. 546302 

8 Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг тощо грн.. 845601 

Визначити: 

9 Питому вагу в основних виробничих фондах  - 

9.1  будівель і споруд %  

9.2  силових і робочих машин та обладнання %  

9.2.1 в т.ч. тракторів і ТЗ %  

10 Показники забезпеченості господарства виробничими   
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фондами: 

10.1  фондозабезпеченість  грн..  

10.2  фондоозброєність праці грн..  

11 Показники економічної ефективності і використання 

виробничих фондів: 

  

11.1  фондовіддача грн..  

11.2  фондомісткість грн..  

12 Чистий дохід, всього грн..  

12.1  в т.ч. на 1 грн. вартості основних виробничих фондів грн..  

13 Рівень рентабельності %  

14 Норма прибутку %  

 

Завдання 2. На основі таблиці 2 визначити показники ефективності використання 

оборотних фондів. 

Методичні вказівки. Ефективність використання оборотних  фондів характеризується: 

 Коефіцієнтом оборотності оборотних  засобів ( кількість оборотів за рік). 

 Тривалістю одного обороту ( в днях).                     

Формули розрахунку:     Ко = 
Зо

ВсМвВр 
;             tоб =

Ко

365
; 

        де    Вр –    виручка від реалізації продукції, грн.; 

                Мв-    вартість молодняка, переведеного в основне стадо, грн.; 

                Вс –    виручка від реалізації основного стада, грн.; 

                Зо  -    середньорічні залишки оборотних засобів, грн.; 

                365 –  кількість днів у році.; 

                Ко –    коефіцієнт оборотності засобів. 

 

Річний оббіг обчислюється наступним чином: р.1 + р.2 – р.3, або відповідає значенню 

чисельника у формулі 1. 

Коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних засобів є оберненим показником 

до коефіцієнта оборотності оборотних засобів і показує скільки коштів припадає на 1 грн. 

реалізованої продукції за певний період 

Таблиця 2. 

Визначення ефективності використання оборотних засобів ТОВ «Перемога» 

№ Показники 
Одиниці 

виміру 

Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

1 2 3 4 5 

1 Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг грн. 415684 356410 

2 
Вартість молодняку тварин, переведеного в 

основне стадо 
грн. 15678 18652 

3 
Виручка від реалізації худоби, вибракуваної з 

основного стада 
грн. 1567 1265 

4 Річний оббіг грн.   

5 Середньорічна вартість оборотних засобів грн. 986754 913456 

6 Коефіцієнт оборотності оборотних засобів коеф.   
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7 
Коефіцієнт закріплення (завантаження) 

оборотних засобів 
коеф.   

8 Тривалість обігу днів   

Висновки____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Завдання 3. На основі таблиці 3 визначити показники економічної ефективності 

капітальних інвестицій. 

Методичні вказівки. Чистий приведений дохід (ЧПД) є різницею  між вартістю 

проекту та обсягом інвестованих коштів. Індекс дохідності (ІД) є відношенням  вартості 

проекту до обсягу інвестованих коштів.  

Для визначення  періоду окупності (ПО) необхідно спочатку знайти середньорічну 

суму грошового потоку у теперішній вартості шляхом відношення величини вартості 

проекту до періоду реалізації інвестиційного проекту 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  тис. грн. 

Наступним кроком є безпосереднє визначення періоду окупності шляхом відношення 

обсягу інвестованих коштів до обчисленої середньорічної суми грошового потоку у 

теперішній вартості. 

Внутрішня норма дохідності (ВНД) є відношенням різниці між теперішньою вартість  

проекту і обсягом інвестованих коштів до суми вартості інвестицій по теперішній оцінці 

виражена у відсотках. 

За результатами  обчислень показників економічної ефективності капітальних 

інвестицій один з інвестиційних проектів (проект А або проект Б); відповідь обґрунтувати.  

Таблиця 3 

Визначення показників економічної ефективності капітальних інвестицій. 

№ 

Показники 

Альтернативні інвестиційні 

проекти 

А Б 

1 Вартість проекту, тис.грн. 15064 12357 

2 Обсяг інвестованих коштів, тис.грн. 1500 1200 

3 Період реалізації інвестиційного проекту, роки 3 4 

4 Чистий приведений дохід (ЧПД), тис.грн   

5 Індекс дохідності (ІД)   

6 Період окупності (ПО), роки   

7 Внутрішня норма дохідності (ВНД), %   

Висновок:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Питання самоконтролю 

 

1.  Що є активною частиною основних виробничих фондів? 

2. Які показники відображають ефективність використання основних виробничих фондів? 

3. Суттєвість показника фондовіддача? 

4. Суттєвість показника фондомісткість? 

5. Суттєвість показника фондоозброєність праці? 
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6. Зріст яких показників ефективності сільськогосподарського підприємства залежить від 

показника фондовіддача? 

7. Назвіть коефіцієнти ефективного використання оборотних засобів підприємства. 

8. Перелічите відмінні ознаки основних і оборотних фондів? 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

Тема 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. 

Завдання. Визначити показники використання енергетичних ресурсів та рівень 

механізації виробничих процесів підприємства. 

Мета:  закріпити теоретичні знання практичними навиками по визначенню показників 

використання енергетичних ресурсів та рівня механізації виробничих процесів підприємства.   

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи. 

2. Обчислювальна техніка. 

Зміст роботи 

1. Вивчення показників ефективності використання основних і оборотних фондів та 

методика їх розрахунку. 

2.  Ознайомлення з рішенням типових задач. 

3. Виконання розрахунків показників ефективності використання основних і оборотних 

фондів за варіантами завдань. 

4. Оформлення розрахунків та результатів у таблиці. Висновки. 

 

Завдання 1. На основі приведених даних двох господарств розрахувати структуру 

енергоресурсів та показники забезпеченості енергоресурсами. 

Таблиця 1 

Визначення показників використання енергетичних ресурсів 

№ Показники 
Одиниця 

виміру 

ТОВ 

«ЛАН» «Агротекс» 

1 2 3 4 5 

1 Площа с/г угідь га 1376 1767 

2 Середньорічна чисельність працівників осіб 560 655 

3 Енергетичні ресурси к.с. 31469 28550 

3.1  в т.ч. електропотужність кВт 4444 4065 

 Визначити:    

4 енергоозброєність господарства к.с./га   

5 енергоозброєність праці к.с./осіб   

6 електрозабезпеченість  господарства кВт/га   

7 електроозброєність праці кВт/га   

Завдання 2. Визначити структуру енергоресурсів. 

Методичні вказівки.  При обчисленні структури енергоресурсів у ТОВ«ЛАН» за 

100% обирають рядок «Разом енергоресурсів». Аналогічно обчислюють структуру 

енергоресурсів по ТОВ «Агротекс».  Для розрахунку сумарної потужності  господарства 

використовуються наступні коефіцієнти переводу:  

 1 голова робочої худоби - 0,75 к.с.; 

 1 кВт – 1,36 к.с.. 

Коефіцієнт механізації є відношенням потужність механічних і електричних двигунів до 

величини всіх енергоресурсів. 
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Таблиця 2.  

Визначення структури енергоресурсів 

№ Види енергоресурсів 

О
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у
 

КСП 

«ЛАН» «Агротекс» 

к.с. 
структур-

ра, % 
к.с. 

структур-

ра, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Двигуни автомобілів к.с.     

2 Двигуни тракторів к.с.     

3 
Двигуни самохідних 

комбайнів 
к.с.     

4 Електродвигуни кВт     

5 Інші механічні двигуни к.с.     

6 Робоча худоба гол.     

7 Інші потужності к.с.     

8 Разом енергоресурсів к.с.     

9 
 у т.ч. потужність 

механічних і електричних 

двигунів 

к.с.     

10 
Коефіцієнт механізації 

(р.9:р.8) 
-     

Завдання 3. Визначити рівень механізації виробничих процесів у тваринництві. 

Методичні вказівки.  

Рівень механізації розраховується як відношення механізованих головомісць до 

загальної кількості головомісць і виражається у відсотках.  

Виявити, на якій з робочих ділянок  має місце автоматизація. Вказати які ділянки 

потребують підвищення рівня механізації.  

Зробити висновок про рівнях механізації  і розвиток матеріально-технічної бази у  ТОВ 

«ЛАН» та ТОВ «Агротекс»,  

Таблиця 21.  

Визначення рівня механізації виробничих процесів у тваринництві по ТОВ 

«ЛАН» та «Агротекс». 

№ Показники 

Всього головомісць 
Рівень 

механізації, % 

«
Л

А
Н

»
 

«
А

гр
о

те
к
с»

 

у т.ч. 

механізовано 

«
Л

А
Н

»
 

«
А

гр
о

те
к
с»

 

«
Л

А
Н

»
 

«
А

гр
о

те
к
с»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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На свинофермах 

1 
 Подача води у 

приміщення 
      

2 Роздача кормів       

3 Прибирання гною       

На фермах великої рогатої худоби 

4 
 Подача води у 

приміщення 
      

5 Роздача кормів       

6 Прибирання гною       

7 
Механізоване доїння 

корів 
      

 На птахофермах 

8 
 Подача води у 

приміщення 
      

9 Роздача кормів       

10 Прибирання посліду       

11 Збір яєць       

Висновок:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 

ТЕМА: Визначення виробничого напряму аграрних підприємств, їх розміру та рівня 

спеціалізації. Визначення показників економічної ефективності спеціалізації.  

МЕТА: навчальна: оволодіти методикою визначення спеціалізації (виробничого напряму) 

сільськогосподарського підприємства. 

Виховна: розвивати  у студентів економічної культури, самостійно виконувати розрахунки. 

Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати розрахунки на практиці, проводити 

економічний аналіз, розвивати навички усного обчислення та роботи з калькулятором. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи 

2. Обчислювальна техніка 

ЗМІСТ РОБОТИ: 

1.Вивчення теоретичних відомостей 

2.Ознайомлення з рішенням типових задач 

3.На основі даних таблиці (за варіантами завдань)  необхідно: 

- визначити структуру товарної продукції; 

- встановити головні галузі, рівень їх спеціалізації; 

- зробити висновки про доцільність даної спеціалізації на підприємстві. 

4.Оформлення розрахунків та результатів занести у таблицю. 

 

ХІД РОБОТИ: 

  Теоретичні відомості: 

Структура товарної продукції відображається спеціалізацією підприємства, яка 

виражається за допомогою словесної формули. Вона складається з галузей, що мають питому 

вагу в структурі товарної продукції 20 і більше відсотків. Додатково вказуються як розвинені 

ті галузі, продукція яких займає в структурі 15-20%. 

Структуру товарної продукції визначають як частку від ділення грошової виручки від 

продажу відповідного виду продукції по всіх каналах реалізації на загальну суму грошових 

надходжень і множенням одержаного результату на 100. Цей показник потрібно 

розраховувати, по-перше, з урахуванням продукції рослинництва та тваринництва, а потім 

всього по підприємству. 

Напрямок спеціалізації вивчається в середньому за період. Рівень спеціалізації 

визначається за формулою: 

Кс = 
  )12(

100

іР
, 

де Кс – коефіцієнт спеціалізації; 

     Р – питома вага кожної галузі в структурі товарної продукції, %; 

     і- порядковий номер галузі у ранжированому рядку по питомій вазу, починаючи з 

найвищого (1,2,3….n). Перше місце присвоюється галузі з найбільшою питомою вагою в 

структурі товарної продукції, а останнє – з найменшою. 

У висновках визначається виробничий напрямок господарства та рівень спеціалізації  

Приймається, що при Кс до 0,2 – підприємство має низький рівень спеціалізації; від 0,21до 

0,40 – середній; від 0,41 до 0,60 – високий; більш 0,60 – дуже високий. 
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Завдання 1. По даним таблиці визначити:  

- структуру товарної продукції; 

- встановити головні галузі, рівень їх спеціалізації; 

зробити висновки про доцільність даної спеціалізації на підприємстві. 

 

 

 Таблиця 1. 

Склад і рівень товарної продукції 

Вид товарної продукції 

Вартість,  тис.грн В 

середньому 

за 3 роки 

Структура, (Р), 

% 
і 2і-1 Р (2і-1) 

2012 2013 2014 

1. Зернові і  зернобобові         
2. Соняшник         
3. Картопля         
4. Плоди і ягоди         
Разом по рослинництву          
1. Молоко         
2. М'ясо ВРХ         
3. Свинина          
Разом по тваринництву         
Інша продукція         
Всього          

Висновок______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю: 

1.Дайте визначення галузь. 

2. Які показники відображають спеціалізацію підприємства? 

3. Як визначається рівень спеціалізації с.г. підприємства? 

4. Як визначається питома вага кожного виду продукції в товарній структурі? 
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 
Практична робота № 5. Визначення і оцінка динаміки і структури собівартості окремих 

видів продукції.  

Практична робота № 6. Обчислення (калькуляція) собівартості основних видів продукції.  

МЕТА ЗАВДАННЯ: Уяснити сутність поняття «виробничі витрати» і  «собівартість продукції». Вивчити 

структуру витрат на виробництво продукції рослинництва. Набути навички визначати динаміку і 

структуру витрат на виробництво продукції рослинництва. Робити висновки про можливі причини 

відхилень у структурі собівартості, зазначивши можливі скорочення окремих витрат у структурі 

собівартості. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи 

2. Обчислювальна техніка 

Х І Д   Р О Б О Т И 

1. Теоретичні відомості 

Собівартість продукції – це відособлена частина вартості, яка виражена в грошовій формі і 

втілює в собі індивідуальні витрати підприємства, пов’язані з виробництвом продукції. 

Собівартість може бути виражена в сумі загальних витрат на весь обсяг продукції або в виді 

витрат, які припадають на одиницю виробленої продукції (ц), на 1 грн. валової продукції в 

порівнянних цінах. 

 

Рівень собівартості – це величина в межах якої знаходяться витрати, що припадають в 

розрахунку на кожну одиницю виробленої продукції чи виконаної роботи. Він визначається двома 

суттєвими складовими: величиною затрат і кількістю продукції. 

 

Рівень собівартості продукції визначають діленням суми витрат (В) на обсяг у натуральному 

вигляді (ВП): 

С = В/ВП, 

 

Виробничу собівартість формують витрати, пов’язані з виробництвом і доробкою продукції, її 

транспортуванням до місця зберігання (виробничого споживання зеленої маси на корм). 

Структуру собівартості продукції характеризують економічні елементи витрат та статті витрат, 

що включаються в загальні витрати. 

За структурою собівартістю розрізняють продукцію трудомістку (переважають витрати на 

оплату праці) і матеріаломістку (переважають матеріальні витрати). 

Структура собівартості сільськогосподарської продукції визначається як процентне 

співвідношення витрат за окремими статтями до їх загальної суми, яка приймається за 100 %. 

Дані про структуру собівартості дають повне уявлення про те, які саме статті витрат займають 

найбільшу питому вагу і мають вирішальний вплив на формування її рівня. 

Собівартість характеризує якісну сторону всієї виробничої і господарської діяльності 

підприємства. Всебічний аналіз собівартості дає можливість підприємствам виявити непродуктивні 

витрати, різного роду збитків, знаходити шляхи скорочення та підвищення ефективності витрат на 

виробництво продукції. 
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Завдання.1. Визначити рівень собівартості продукції 

 

 

 

 

 

Таблиця1.  

Витрати на виробництво і собівартість 1ц продукції рослинництва 

Види продукції 

 

Базисний рік Звітний рік 

Звітний рік 

до 

базисного, в 

% 

В
и

р
о
б

л
ен

о
 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 

 ц
 

В
и

тр
ат

и
 

 в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а,
  

ти
с.

 г
р
н

..
 

С
о
б

ів
ар

ті
ст

ь
 

 1
ц

 п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 

гр
н

. 

В
и

р
о
б

л
ен

о
 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 

 ц
 

В
и

тр
ат

и
 

 в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

а,
  

ти
с.

 г
р
н

..
 

С
о
б

ів
ар

ті
ст

ь
  

1
ц

 п
р
о
д

у
к
ц

ії
, 

гр
н

. 

Овочі        

Плоди        

Виноград        

Ріщення:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Висновки:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Завдання 2. На прикладі фруктів (дані з таблиці 1) розглянути за рахунок яких статей 

витрат, відбуваються зміни собівартості за два роки (таблиця 2). 

Вихід продукції 1 ц продукції складає: 

базисний рік – 270 

звітний рік – 250  

 Витрати з розрахунку на 1ц фруктів по окремих статтях витрат визначається шляхом 

ділення загальної суми витрат окремих статей на вихід продукції. 

Порівняння витрат по статям за роки дозволяють виявити по якій із них відбувається 

економія або має місце збільшення витрат. 

Таблиця 2. – Динаміка фактичної собівартості фруктів по статтям витрат 

Статті витрат 

Сума виробничих 

витрат, тис. грн. 

Витрати на 1ц, 

грн. 

 

Відхилення  

( + /-), грн.. базисни

й рік 

звітний 

рік 

базисни

й рік 

звітний  

рік 

Витрати на оплату праці з 

нарахуванням 

     

Паливо та мастильні матеріали      

Насіння і садивний матеріал      

Добрива      

Засоби захисту рослин      

Амортизація основних засобів      

Поточний ремонт основних засобів      

Інші витрати      

Загально виробничі витрати      

Всього витрат      

Вихід продукції(ц)      
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Рішення:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Висновок:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Завдання 3. По даним таблиці 3. визначити структуру витрат на 1 га овочів, фруктів, 

винограду. 

Таблиця 3. 

Склад і структура витрат на 1га. 

Стаття витрат 

Овочі Фрукти Виноград 

грн. % до 

підсумку 

грн. % до 

підсумку 

грн. % до 

підсумку 

Витрати на оплату праці 

з нарахуванням 

      

Паливо та мастильні 

матеріали 

      

Насіння і садивний 

матеріал 

      

Добрива       

Засоби захисту рослин       

Амортизація основних 

засобів 

      

Поточний ремонт 

основних засобів 

      

Інші витрати       

Загальновиробничі 

витрати 

      

Всього витрат       

Висновок:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Поняття собівартості продукції. 

2. Економічний зміст понять «виробнича собівартість» і «комерційна собівартість». 

3. Види собівартості 

4. Що таке прямі витрати? 

5. Назвати статті витрат у рослинництві. 

6. Назвати статті витрат у тваринництві. 

7. Від яких факторів залежить рівень собівартості? 

8. Які умови зниження собівартості виробництва продукції в сільському господарстві? 

9. В чому полягає різниця між постійними та змінними витратами: 

10.  Що таке галузева собівартість: 

11.  Яка різниця між вартістю і собівартістю? 

12. Що таке фактична собівартість? 

13. Що таке загальногосподарські витрати? 

14. Що таке загально виробничі витрати?  
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

Практична робота №  7 
 

Тема 11. Ціноутворення в системі АПК 

Визначення структури собівартості окремих видів продукції рослинництва і тваринництва та 

оцінка їх динаміки. Обчислення собівартості основних видів продукції рослинництва, 

тваринництва, допоміжних і промислових виробництв. 

МЕТА: навчальна: оволодіти методикою визначення середніх цін реалізації, залежність ціни 

реалізації грошової виручки від якості реалізованої продукції, договорено-розрахункових цін 

на продукцію для орендних колективів. 

Виховна: розвивати  у студентів економічної культури, самостійно виконувати розрахунки. 

Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати розрахунки на практиці, проводити 

економічний аналіз.  

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

1. Інструкційна карта виконання практичної роботи 

2. Обчислювальна техніка 

ЗМІСТ РОБОТИ: 

1.На основі даних таблиці необхідно: 

- розрахувати середню ціну реалізації по основним видам с.г. продукції; 

- визначити залежність ціни реалізації і грошової виручки від якості реалізованої 

продукції; 

- проаналізувати отримані результати. 

2. Оформлення розрахунків та результатів занести у таблиці. 

Завдання 1. Розрахувати середню ціну реалізації по основним видам с.г. продукції, 

проаналізувати рівень середньої реалізованої ціни в порівнянні з цінами по окремих каналах 

реалізації, вказати шляхи підвищення реалізаційної ціни зростання прибутковості с.г. 

продукції. 

Таблиця 1. 

Розрахунки середньої ціни реалізації 

 

Види продукції 

продано Всього 

державні на ринку працівникам 
ц 

середня 

ціна ц ціна ц ціна ц ціна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зерно          

Соняшник          

Картопля         

Овочі          

Молоко         

М'ясо ВРХ         

М'ясо свиней         

М'ясо птиці         

Висновок:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Визначити залежність ціни реалізації і грошової виручки від якості реалізованої 

продукції 

 

Таблиця 2. 

Вплив якості продукції на результати від реалізації 

Показники  Одиниця 

виміру 

Зерно озимої 

пшениці 

1. Реалізовано в фізичній вазі ц  

2. Відхилення від базисних кондицій в проц. по:   

2.1. засміченості, проц. %  

2.2. вологості %  

3. Відхилення від базисних кондицій в центнерах по:    

3.1. засміченості (ряд 1 х ряд 2 х 100) ц  

3.2. вологості (ряд 1 х ряд 2.2 : 100) ц  

4. Залікова вага (ряд 1- ряд 3.1. + ряд 3.2.) ц  

5. Ціна 1 ц при базисній кондиції грн.  

6. Реальна виручка по заліковій вазі (ряд 4 х ряд 5) грн.  

7. Умовна виручка по фізичній вазі ( ряд 1. х  ряд.5) грн.  

8. Втрати внаслідок пониження якості:   

8.1. в центнерах  ц  

8.2. в гривнях грн  

6. Втрати на 1 ц реалізованої продукції грн  

Висновок:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Завдання 3. Визначення договірно-розрахункових цін на продукцію для орендних 

колективів, використовуючи комбінований спосіб. 

 

Таблиця 3. 

Розрахунок розрахункової ціни на зерно комбінованим способом (за 1 ц.) 

Продукція 

Фактичні 

прямі 

витрати на 1ц 

за останні 3 

роки, грн. 

Проектні 

витрати на 

одиницю 

продукції, грн. 

Очікувана 

економія, 

грн. 

(гр..2 – 

гр..3) 

Премія за 

економію, 

грн. 

(гр.4 х 0,7) 

Частина 

економія, що 

залишається в 

господарстві, 

грн. 

(гр..4 – гр..5) 

Договірна 

розрахункова 

ціна, грн. 

(гр..2 – гр..6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Зерно        

Соняшник       

Висновок:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Дайте визначення поняття «ринкова ціна». 

2. Що ви розумієте під оптовими та роздрібними цінами і коли вони набувають форми 

готівкових або кредитних? 

3. Поясніть суть і значення ціни пропозиції і трансферних цін. 
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4. Що таке конкурентна ціна?  

5. Який принцип ціноутворення діє в сільському господарстві і як він впливає на структуру 

доходів аграрних підприємств, що використовують різні за родючістю землі? 

6. Що ви розумієте під психологічними цінами на с.г. продукцію і які обставини потрібно 

враховувати при визначенні їх рівня? 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

Практична робота № 8 

 

ТЕМА: Визначення показників економічної ефективності виробництва та по окремих 

видах продукції. Визначення показників рівня рентабельності окремих видів продукції і 

по господарству в цілому. 

МЕТА: навчальна: оволодіти методикою визначення фінансових результатів від звичайної 

діяльності (прибутку, збитку), рентабельності продукції, галузей. 

Виховна: розвивати  у студентів економічної культури, самостійно виконувати розрахунки. 

Розвиваюча: розвивати вміння застосовувати розрахунки на практиці, проводити 

економічний аналіз.  

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

3. Інструкційна карта виконання практичної роботи 

4. Обчислювальна техніка 

ЗМІСТ РОБОТИ: 

5.Вивчення теоретичних відомостей 

6.На основі даних таблиці (за варіантами завдань)  необхідно: 

- визначити фінансові результати прибутку, рівня рентабельності з окремих видів 

продукції ; 

- зробити висновки. 

7.Оформлення розрахунків та результатів занести у таблицю. 

 

ХІД РОБОТИ: 

  Теоретичні відомості: 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальна сума 

доходу від реалізації, включаючи податок на додану вартість, інші збори або податки. 

Чистий доход = величина доходу (виручки) – ПДВ 

( ПДВ = )
%120

%20дохід
 

Щоб розрахувати валовий прибуток (збиток) необхідно від величини чистого доходу 

відняти собівартість реалізованої продукції. 

Рентабельність продукції визначається відношенням валового прибутку до 

собівартості товарної реалізованої продукції і виражається у відсотках  

Щоб розрахувати рентабельність понесених витрат з підприємства, потрібно чистий 

прибуток поділити на загальну виробничу собівартість і помножити на 100. 

Чистий прибуток(збиток) = валовий прибуток (збиток) (+) інші операційні доходи (-) 

адміністративні витрати, інші операційні витрати (+) дохід від надзвичайної діяльності (-) 

втрати від надзвичайної діяльності. 

Рентабельність сукупних активів визначається відношенням чистого прибутку до 

середньорічної вартості необоротних і оборотних активів підприємства..  

Завдання 1.  На основі річного бухгалтерського звіту ПСП «Прогрес» необхідно (за 

варіантами завдань) визначити: 

- податок на додану вартість від реалізації продукції; 

- чистий дохід від реалізації с.г. культур; 

- прибуток від основної діяльності с.г. культур; 

- рівень рентабельності з окремих видів продукції, галузей і підприємства у цілому. 
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- розрахувати загальний рівень рентабельності підприємства за загальною виробничою 

собівартістю (рентабельність понесених витрат) 

- дати економічну оцінку визначеним показникам і вказати можливі шляхи підвищення 

рентабельності в підприємстві. 

 

 

Таблиця 1. 

Рентабельність основних видів продукції в с.г. підприємстві  
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1.Зернові і зернобобові       

2. Картопля        

3. цукровий буряк       

4. Овочі відкритого ґрунту       

5. Плоди, ягоди       

6. Інша продукція 

рослинництва 
      

Разом з рослинництва       

1. М'ясо ВРХ (яловичина)       

2. Молоко       

3. М'ясо свинини       

4. Інша продукція 

тваринництва 
      

Разом з тваринництва       

Всього з підприємства       

 

Завдання 2. Умова і фактичне виконання завдання 2. 

У сільськогосподарському підприємстві __________ на площі  225га проведено сівбу 

озимої пшениці елітним насінням. За рахунок цього підвищилась урожайність із 24 ц/га до 

39 ц/га.  

Сума витрат на вирощування в розрахунку на 1 га становила 405,60 грн., а після 

використання нового сорту – 487,50 грн. Середня реалізаційна ціна 1ц озимої пшениці – 45 

грн. Визначити ефективність сортооновлення.   

Таблиця 2. 

Ефективність сортооновлення 
Показник Одиниця 

виміру 

До 

сортооновлення 

Після 

сортооновлення 

Відхилення 

+,- 

1. Площа посіву га    

2. Врожайність ц/га    

3. Сума витрат на 1 га грн.    

4. Середня реалізаційна ціна 1 ц грн.    

Сума грошових надходжень грн./га    
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(дохід) 

6. Валовий прибуток на 1 га грн.    

7. Рівень рентабельності відсоток    

Висновок________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1.Дайте визначення категорії «ефективність». 

2. Які показники рентабельності визначаються в цілому по рослинництву, тваринництву і по 

окремим галузям? 

3.Розкрийте методику визначення показників рентабельності рівня: рівня рентабельності, 

норм прибутку і приведеної маси прибутку. 

4.Які фактори впливають на масу прибутку і як можна визначити їх кількісний вплив на цей 

кінцевий результат?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


