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ВСТУП 
 

Радикальні перетворення в суспільстві та фундаментальна 

трансформація основ господарювання в Україні вимагають від кожного 

підприємства вміння грамотно визначати вимоги ринку, ефективно 

організовувати виробництво продукції, яка буде користуватися попитом на 

ринку, забезпечувати високий рівень заробітної плати працівників 

підприємства. Досягнення цих завдань можливе за наявності на 

підприємствах фахівців, які мають навички використання теоретичних знань 

у практичній діяльності.  

Методичні вказівки з дисципліни «Економіка підприємства» складені 

відповідно до навчальної програми, зміст їх та логіка  побудови спрямовані 

на мотивовану самостійну роботу студентів при підготовки до занять, на 

поглиблене опанування навчального матеріалу, виконання завдань згідно з 

наведеними рекомендаціями, проведення самоконтролю своїх знань. 

Самостійна робота виконується  в письмовому вигляді (конспекті) тієї 

інформації, що задана і перевіряється викладачем при опитуванні поточному 

або на семінарських заняттях. 

Слід зауважити, що питання, які студенти опрацьовують самостійно, 

включенні до списку питань до іспиту. 

Для самостійного опрацювання курсу «Економіка підприємства» 

рекомендуються джерела, наведені у списку літератури. 
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Критерії оцінки самостійної роботи 

 

Основними критеріями, що характеризують якість виконання завдань 

самостійної роботи з навчальної дисципліни „Економіка підприємства”, є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу, опрацьованого 

самостійно з використанням основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань. 

Оцінювання результатів самостійної роботи проводиться на 

семінарських заняттях за наступними критеріями: 

Оцінка «незадовільно» (2 бали) виставляється у випадку відсутності у 

студента знань із наданого завдання.  

Оцінка «задовільно»(3 бали) виставляється за умови, що студент 

завдання виконав частково і розуміє основні положення опрацьованого 

матеріалу. 

Оцінка «добре» (4 бали)  передбачає, що  завдання виконано повністю і 

вчасно, студент розуміє зміст опрацьованої інформації. 

Оцінка «відмінно» (5 балів)  виставляється за умови, коли завдання 

виконано правильно, вчасно і без зауважень, наявні вміння репродуктивного 

характеру.  
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Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

 

 Завдання. Користуючись основними положеннями матеріалів  

Господарського кодексу описати існуючі в Україні види підприємств. 

 

 Література.  

 Господарський кодекс України  

 

Коментар. Для вивчення цієї теми необхідно розглянути правові основи 

господарювання підприємства. Насамперед потрібно виокремити ті юридичні 

акти, що є визначальними для підприємств та організацій, які регулюють усі 

напрямки їхньої діяльності. Основним документом є Господарський кодекс 

України. Основними розділами в Господарському кодексі в межах даної теми 

є для студентів розділи: 

1. Суб’єкти господарювання. 

2. Майнова основа господарювання. 

3. Господарські зобов’язання. 

   Крім цього потрібно також ознайомитися із статтями про види та 

організаційні форми підприємств, організаційна структура підприємств. 

 

 

Запитання для перевірки знань.  

1.  Розкрийте зміст розділів Господарського кодексу України. 

2. Яку роль відіграє Господарський кодекс України у діяльності підприємств? 

3. Які критерії лежать в основі поділу підприємств на види? Охарактеризуйте 

види підприємств.  

 

 

 



 6 

 
Тема 2.  Основні фонди і виробнича потужність підприємства 
 
 
Завдання. З'ясувати, які показники характеризують ефективність основних 

фондів. 

 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 6.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема10.   

 

Коментар. Система показників, яка може всебічно характеризувати 

ефективність основних фондів, охоплює два блоки: перший – показники 

рівня відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; другий – 

показники рівня використання в цілому та окремих видів основних фондів. У 

системі показників ефективності відтворення основних фондів слід 

ознайомитися з методикою обчислення таких коефіцієнтів: оновлення 

основних фондів, вибуття основних фондів, спрацювання окремих видів та 

всієї сукупності основних фондів. У системі показників, що характеризують 

рівень використання основних фондів, слід звернути увагу на методичні 

підходи до розрахунку узагальнюючих показників: фондовіддачі та 

фондомісткості, а також коефіцієнтів, які об’єднуються в окремі групи за 

ознаками узагальнення та охоплення елементів засобів праці. 

 

Запитання для перевірки знань. 

1. Які показники характеризують ефективність основних фондів? 

2. Що таке  фондовіддача і її розрахунок? 

3.Фондомісткість і зміна її величини при ефективному виробництві. 
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Тема 3. Оборотні кошти підприємства 
 
Завдання. З'ясувати зміст показників і способів підвищення ефективності 

використання оборотних коштів підприємства. 

 

Література.  

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 8.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема11.   

 

Коментар.  Визначити доцільність різних змін, які стосуються оборотних 

коштів, неможливо без оцінки ефективності таких зрушень. У цьому 

контексті не менш важливим є цілісна сукупність показників рівня 

ефективності використання обігових коштів. З усієї групи показників 

студенту необхідно звернути особливу увагу на такі: коефіцієнти оборотності 

(кількість оборотів) і завантаження, тривалість одного обороту, 

рентабельність. Необхідно вивчити методику розрахунку цих показників; на 

основі первинної документації на практичних прикладах дослідити шляхи 

підвищення ефективності використання оборотних коштів за рахунок: 

оптимізації запасів ресурсів і незавершеного виробництва; скорочення 

тривалості виробничого циклу; поліпшення організації матеріально-

технічного забезпечення; прискорення реалізації виробленої продукції. 

Запитання для перевірки знань. 

1. Як називається показник, який характеризує відношення запасів тих чи 

інших матеріальних цінностей до їх добової потреби?                    

2. Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів 

підприємства? 

3. Які існують способи підвищення ефективності використання оборотних 

коштів підприємства? 
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Тема 4. Персонал підприємства і продуктивність праці 
 
Завдання. З'ясувати зміст і практику використання оцінки різних категорій 

персоналу як важливого елементу системи управління колективом. 

Література.  

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 4.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 9. 

Коментар. Ефективне використання трудового потенціалу підприємства 

можливе у разі формування такої системи управління персоналом, яка б 

забезпечувала своєчасний цілеспрямований вплив суб’єкта цієї системи на 

конкретного працівника, що є складником системи управління персоналом.   

Формування ефективної системи управління персоналом підприємства 

неможливе без активізації ділових якостей різних категорій працівників. 

Тому важливим є вивчення чинних загальнодержавних кваліфікаційних 

вимог до певних категорій працівників, які знайшли своє відображення у 

Кваліфікаційному довідникові посад керівників, спеціалістів та службовців, а 

також у Єдиному тарифно-кваліфікаційному довідникові професій 

робітників. На основі різних інформаційних джерел слід виокремити та 

дослідити головні сучасні вимоги фірм щодо ділових якостей різних 

категорій персоналу. 

Запитання для перевірки знань. 

1. Що таке оцінка персоналу? 
2. Як здійснюється оцінка ділових якостей робітників? 

3. Які ознаки потрібно використати для оцінки складності функцій керівників 

і спеціалістів? 

 

 

 

 



 9 

Тема 5.  Планування діяльності підприємства. 

Завдання. Розкрити зміст і визначити особливості тактичного і оперативного 

планування. 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 2.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 20. 

Коментар. Необхідно розрізняти три аспекти відмінностей: часовий, 

захоплення сфер впливу та сутнісно- змістовий. У практиці господарювання 

виокремлюють певну сукупність основних розділів планів підприємства. 

Студентам необхідно розкрити основний зміст і можливі типові розділи 

тактичних планів підприємства. Визначаючи зміст планів, слід обґрунтувати 

логіку розділів і склад показників, через які виражаються планові завдання. 

Необхідно розглянути показники тактичних планів, їх класифікацію та 

призначення. 

 Оперативне планування, з одного боку, є завершальною ланкою в 

системі планування діяльності підприємства, а з другого – виступає як засіб 

виконання довго-, середньо- та короткострокових планів, одним з важелів 

поточного управління виробництвом. Оперативне планування поєднує в собі 

два напрями роботи: календарне планування та диспетчеризацію. У практиці 

господарювання розрізняють три основні системи оперативного планування: 

по детально, комплектно та на замовлення. Студенти повинні вміти 

обґрунтовувати вибір застосування кожної системи оперативно-виробничого 

планування залежно від типу виробництва, складу та особливості продукції 

тощо.  

Запитання для перевірки знань. 

1.Визначте зміст тактичного та оперативного планування. 

2.Які особливості має тактичне та оперативне планування. 

3.Обґрунтуйте вибір застосування тактичного та оперативного планування. 
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Тема 6. Інновації і інвестиції  

 

Завдання. Визначити види цінних паперів і охарактеризувати їх. 

 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 9-10.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 15-17. 

 

Коментар. У першу чергу треба визначити всю сукупність цінних паперів, 

що обертаються на ринку. Відтак класифікувати їх за певними спільними 

рисами. У кожній групі виокремити відповідного типового представника і 

дати йому характеристику. При вивченні видів цінних паперів слід  

використовувати не тільки підручник, а й законодавчі та нормативні акти, 

чинні в Україні. Необхідно завжди звертати увагу на риси, притаманні 

певному виду цінних паперів не тільки у статичній формі, а й у процесі обігу 

та використання. 

 

Запитання для перевірки знань. 

1. Які існують види цінних паперів?  

2. Які цінні папери, що обертаються на фондовому ринку, не є фінансовими 

інструментами інвестування діяльності підприємства? 

3. Як називається цінний папір, який надає право власності на  частку майна і 

прибутку акціонерного підприємства? 
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Тема 7. Організація виробництва. 

Завдання. Ознайомитись із змістом форм організації виробництва і провести 

їх порівняльний аналіз. 

 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 12.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 19. 

 

Коментар. На початковому етапі вивчення слід визначити сутність форм 

організації виробництва та їх основні прояви. Ґрунтуючись на загальних 

знаннях існуючих форм організації виробництва та використовуючи певні 

практичні дані з інформаційних джерел, можна зробити висновки щодо 

соціально-економічного значення застосування різних форм організації 

виробництва на підприємствах різних галузей. 

На основі загальних знань форм організації виробничих процесів 

доцільно перейти до більш детального вивчення кожної з цих форм окремо. 

Перша форма, яку слід розглянути, - концентрація виробництва. Така форма 

організації виробництва має давні корені й тому можна знайти достатню 

кількість практичних прикладів її застосування. Протилежною формою 

організації виробництва вважається розукрупнення виробництва. Ця форма 

притаманна підприємствам, які на базі вже побудованого виробничого 

процесу ставлять за мету підвищення ефективності своєї діяльності за 

рахунок багато номенклатурного виробництва продукції. Особливо цікаво 

провести порівняльний аналіз динаміки ефективності та масштабів діяльності 

підприємств в умовах високої концентрації виробництва та його 

максимального розукрупнення. 
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Серед форм організації виробництва не менш важливим є спеціалізація, 

кооперування і конверсія виробничих підприємств. Розглядаючи ці форми, 

необхідно насамперед визначити об’єктивну необхідність і сутність 

трансформації, що відбуваються в організації виробничої діяльності в межах 

використання таких специфічних організаційних форм. Далі слід виокремити 

загальну сукупність показників, що характеризують рівень розвитку 

відповідних форм спеціалізації, кооперування і конверсії на підприємстві, та 

поділити цю сукупність на певні групи, за якими можна характеризувати ці 

форми виробничої діяльності. На завершальній стадії вивчення цієї групи 

форм організації виробництва доцільно розглянути підходи до визначення 

ефективності використання певної організаційної форми як окремо, так і у 

певній інтеграції з іншими формами організації виробництва. 

 

Запитання для перевірки знань. 

1.Назвіть та охарактеризуйте основні форми організації виробництва, 

наведіть практичні приклади їх застосування. 

2.Яке соціально-економічне значення застосування цих форм організації 

виробництва на підприємствах різних галузей?  

3.Проведіть порівняльний аналіз динаміки ефективності та масштабів 

діяльності підприємств в умовах високої концентрації виробництва та його 

максимального розукрупнення. 
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Тема 8. Виробництво та конкурентоспроможність продукції. 

Завдання. Проаналізуйте зміст понять стандартизація і сертифікація та 

обґрунтуйте доцільність їх використання. 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 13.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 23. 

 

Коментар. Стандартизація, є ефективним засобом управління якістю, 

включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції на усіх стадіях 

їхнього життєвого циклу, які містяться у певних категоріях стандартів. 

Необхідно розрізняти нормативно-технічну документацію таких категорій: 

Міжнародні стандарти ІСО ; державні стандарти України; галузеві стандарти; 

стандарти науково- технічних та інженерних товариств; технічні умови; 

стандарти підприємств. 

Наступним важливим елементом системи управління якістю є 

сертифікація продукції, яка передбачає оцінку відповідності продукції 

певним вимогам і видачу певного документа – сертифіката. Сертифікат – це 

документ, який засвідчує високий рівень якості продукції та її відповідність 

вимогам міжнародних стандартів ІСО. Слід розрізняти два види сертифікації 

– сертифікацію обов’язкову та добровільну. 

 Студентам необхідно ознайомитися із функціями Держстандарту 

України, який є національним органом, що здійснює стандартизацію і 

сертифікацію продукції. Вивчаючи особливості державного нагляду за 

якістю продукції, доцільно розглянути перелік об’єктів, на які поширюються 

повноваження Держстандарту України.  

 

 



 14 

 

Запитання для перевірки знань. 

1.Розкрийте зміст понять стандартизація та сертифікація продукції, 

проаналізуйте їх. 

 2.Обгрунтуйте доцільність використання стандартизації та сертифікації. 

3.Назвіть документи, які передбачають оцінку відповідності продукції 

певним вимогам. 
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Тема 9. Оплата праці на підприємстві. 
 
Завдання. Розглянути зміст і існуючі методи мотивації трудової діяльності.  

Література.  

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 5.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 22. 

Коментар. Ґрунтуючись на набутих знаннях щодо організації, форм і систем 

оплати праці, можна переходити до розгляду питання щодо опосередкованих 

форм мотивації високоефективної праці (участі працівників у прибутках 

підприємств). Така участь полягає у розподіленні певної частини прибутків 

підприємства між його працівниками. Розподілення може бути строковим 

(щомісячні виплати), або у формі разових грошових виплат, або у формі 

розповсюдження акцій фірми. Впровадження такої системи зумовлене тим, 

що існуючі системи оплати праці не викликають у працівників реальної 

заінтересованості у загальних результатах роботи підприємства. Виплати з 

прибутків залежать від рівня цін, втирати на виробництво фінансового стану 

підприємства. Їхні розміри визначаються окремою угодою між відповідними 

сторонами (при укладанні тарифних угод). Системи участі у прибутках 

диференціюються на систему стимулювання конкретних обсягів робіт, 

продажів тощо; стимулювання підвищення продуктивності праці; 

преміальних (бонусів); оцінки заслуг; колективного стимулювання. 

 

Запитання для перевірки знань. 

1. Що таке мотивація трудової діяльності? 
2. Які існують методи мотивації? 

3. Що належить до не грошових методів мотивації результативної діяльності 

працівників? 
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Тема 10. Витрати і ціни на продукцію. 

 

Завдання. Описати і проаналізувати методи ціноутворення. 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 11.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 24. 

Коментар. Найбільш важливим при визначенні ціни на продукцію та 

послуги є метод, який використовується для її розрахунку. Вивчаючи 

тематичні матеріали, що стосуються цін і ціноутворення, необхідно вивчити 

такі методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення 

фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за 

рівнем попиту. Кожен з цих методів має певні позитивні та негативні 

особливості, на які треба звернути увагу. 

Існуючі методи розрахунку ціни на продукцію (послуги) не завжди 

враховують зміни на ринку товарів і послуг, потреби покупців. Тому і 

використовуються для узгодження змін на ринку та потреб виробника певні 

знижки та доплати до ціни підприємства. Для найбільш повного розуміння 

системи знижок і доплат слід ознайомитися з умовами корегування цін на 

продукцію (послуги), які пропонуються різними фірмами у рекламних 

проспектах і періодичних виданнях. 

 

Запитання для перевірки знань. 

1. За яким методом ціноутворення ціна розглядається і встановлюється як 

функція ціни на аналогічну продукцію конкурентів? 

2. Що таке ціна споживання товару? 

3. Яким методом можна визначити собівартість товарної продукції? 
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Тема 11. Фінансово-економічні результати  діяльності підприємства. 

 

Завдання. Розглянути загальну характеристику ефективності і з’ясувати 

показники її вимірювання. 

Література. 

[1] Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – Розд. 13.  

[2] Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – Тема 25. 

Коментар. Маючи певні знання та навички щодо визначення фінансово-

економічного стану підприємства, доцільно перейти до вивчення сутнісної 

характеристики ефективності виробництва. Розпочати слід з вивчення 

економічної суті та загального методологічного підходу до вимірювання 

ефективності виробництва (продуктивності виробничої системи), 

господарської діяльності підприємства. Це дасть змогу краще зрозуміти 

змістову характеристику видів ефективності: за наслідками – економічної та 

соціальної; за місцем отримання ефекту – локальної (госпрозрахункової) та 

народногосподарської; за ступенем збільшення ефекту – первісної та 

мультиплікаційної; за метою визначення – абсолютної та порівняльної.  

Однак повне уявлення щодо сутнісної характеристики ефективності 

виробництва студент матиме лише після ознайомлення з принципами 

формування системи показників ефективності виробничо-господарської і 

комерційної діяльності підприємства та коли з використанням цих принципів 

сформує систему таких показників ефективності виробництва, як: 

узагальнюючі; показники ефективності використання – праці (персоналу), 

виробничих фондів фінансових коштів, і, як результат, вивчить методичні 

підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства. 

 

 



 18 

Запитання для перевірки знань. 

1. Назвіть чинники підвищення ефективності виробництва. 

2. Що таке рентабельність? 

3. Що характеризує ефективність виробничо-господарської діяльності?  
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