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                                     Пояснювальна записка 

 

Методичний посібник з навчальної дисципліни „Економіка 

підприємства” підготовлений з метою надання допомоги студентам з 

досконалого вивчення теоретичного матеріалу. Він спрямований на 

формування у студентів здатності самостійно мислити, виконувати 

завдання з проведенням економічних розрахунків, розв’язувати 

проблемні ситуації, творчо мислити. 

В процесі самостійної роботи студентам рекомендується зробити 

висновки, розв’язати практичні завдання, підготуватися до дискусій, 

виконати реферати, виконати курсову роботу. В процесі навчання 

студенти мають добиватися розуміння, пояснення результатів 

виконаного завдання. 

Кожна тема включає план вивчення теми чи окремого питання 

теми, які передбачені робочою навчальною програмою дисципліни на 

самостійну роботу, методичні рекомендації щодо їх вивчення, перелік 

основних термінів і понять з даної теми чи питання, контрольні 

запитання, рішення задач для закріплення теми, перелік питань для 

дискусій на дану тему, а також теми рефератів, де студенти можуть 

висловити свою думку, а також досконально розуміти дану тему, 

перевірити міру освоєння ними навчального матеріалу, а викладачу 

здійснити контроль, оцінити рівень знань студентів, а також форму 

відповідного контролю.  

Список літератури для вивчення теми. 
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Тема 1. Науково-технічний прогрес і інновації в 

автогосподарстві. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з інноваційними процесами, з 

розвитком науково-технічного прогресу, з розрахунками 

ефективності реалізації науково-технічних нововведень. 

 

Питання до теми: 

1. Поняття, характеристика та види інноваційних процесів. 

2. Фінансова підтримка інноваційної діяльності. 

3. Науково-технічний та організаційний прогрес. 

4. Економічна ефективність технічних і організаційних 

нововведень. 

5. Приоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. 

 

При вивченні теми студенту необхідно звернути увагу на 

проведення порівняльного аналізу процесів, що відбуваються при 

інноваційній діяльності на підприємстві, розвиток науково-

технічного прогресу, основні тенденції організаційного прогресу, 

визначення ефективності нововведень. 

 

Терміни і поняття: 

Інновація – використання результатів наукових досліджень і 

розробок, спрямованих на вдосконалення процесу виробничої 

діяльності економічних, правових та соціальних відносин у сфері 

науки, культури, освіти та інших сферах діяльності суспільства. 

Науково-технічний прогрес – постійний процес створення 

нових і вдосконалення застосованих технологій, засобів виробництва, 

кінцевої продукції з використанням досягнень науки. 

Науково-технічна революція – якісна трансформація 

суспільного розвитку на основі новітніх наукових відкриттів і 

винаходів, що справляють революційний вплив на весь процес 

виробництва. 

Організаційний процес – удосконалення існуючих і 

застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, 

елементів господарського механізму в усіх ланках управління 

економікою. 

Питання для самоперевірки: 

1. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні 

та екологічні показники діяльності підприємств України. 
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2. Характеристика інновацій та інноваційної діяльності 

підприємства. 

3. Типи і класифікація інновацій. 

4. Суб’єкти і об’єкти інноваційної діяльності. 

5. Джерела фінансової підтримки суб’єктів інноваційної 

діяльності. 

6. Форми та напрями науково-технічного організаційного 

прогресу. 

7. Методика визначення ефективності технічних нововведень та 

можливості їх вдосконалення. 

8. Приоритетні напрями інноваційного розвитку на підприємстві. 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи існує взаємозв’язок між технічними новинами, 

нововведеннями та екологічною безпекою підприємства? 

2. Чи аналогічні поняття „інвестиційно-інноваційна модель 

розвитку підприємства” та „інноваційна модель”? 

 

Теми рефератів: 

1. Вплив нововведень на виробництво, автогосподарство і 

підприємницьку діяльність. 

2. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. 

3. Тенденції формування національного науково-технічного 

потенціалу. 

 

Література: 

1. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

215-233.  
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Тема 2. Інфляція, банкрутство та їх причини 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з причинами і наслідками 

інфляції та банкрутства підприємств. 

 

Питання до теми: 

1. Причини і наслідки інфляції. 

2. Антиінфляційні заходи. 

3. Заходи по укріпленню грошової системи. 

4. Конвертируємість державної валюти. 

5. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. 

6. Чинники, що зумовлюють банкрутство фірми. 

7. Організація і наслідки ліквідації збанкрутованих підприємств 

(організацій). 

 

Студент при вивченні даної теми повинен знати що означає 

інфляція, які причини породжують інфляцію і які її наслідки, що за 

вид кризи «стагфляція».  

Антиінфляційні заходи, які необхідні на даному етапі. 

Заходи по укріпленню грошової системи. Коли валюта може бути 

вільно конвертируємою і яка мета конвертируємості грошової 

одиниці. Банкрутство підприємств, зовнішні і внутрішні причини, які 

призводять до розвитку симптомів банкрутства. Наслідки процесу 

визначення боржника банкрутом, пов’язаних із припиненням 

підприємницької діяльності боржника. 

 

Терміни і поняття: 

Інфляція – процес знецінення паперових грошей внаслідок 

надлишкового їх випуску в обіг, або це ситуація за якої збільшення 

грошових прибутків населення випереджує товарне забезпечення. 

Стагфляція – вид кризи, структурний і економічний одночасно, 

коли з ростом цін (інфляцією) спостерігається застій виробництва, а 

потім стагнація. 

Девальвація – зниження вартісного складу державної грошової 

одиниці пов’язаної: 

1) з погіршенням торгового і платіжного балансу держави; 

2) з вичерпанням валютних резервів; 

3) коли падає курс національної валюти на міжнародних 

валютних ринках, тобто зниження курсу паперових грошей по 

відношенню до золота. 
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Ревальвація – офіційне підвищення вартісного складу 

національної грошової одиниці. 

Нуліфікація – грошові знаки оголошуються недійсними і замість 

них випускаються нові. 

Дефляція – вилучення з обігу частки надлишкової грошової 

маси, створеної за різним причинами по стриманню інфляції. 

Конвертировання валют – можливість обміну національної 

валюти на іноземну. 

Банкрутство – неспроможність юридичної особи, суб’єкта 

підприємницької діяльності, пов’язана з недостатністю активів у 

ліквідній формі, задовольнити у встановлений для цього строк 

пред’явлені збоку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед 

бюджетом. 

  

Питання для самоперевірки,: 

1. Коли виникає інфляція і які її причини? 

2. Що визиває стагфляцію? 

3. Які необхідні антиінфляційні заходи? 

4. Які заходи проводяться по укріпленню грошової системи? 

5. Що означає «девальвація», «ревальвація», «нуліфікація», 

«дефляція»? 

6. Які шляхи стримання інфляції? 

7. Що означає конвертируваніє валюти? 

8. Що означає вільно конвертируєма валюта? 

9. Мета конвертируємості грошової одиниці. 

10. Сутність банкрутства та причини його виникнення. 

11. Поняття та симптоми неплатоспроможності підприємства. 

12. Послідовність етапів порушення справи про банкрутство 

підприємства. 

13. Заява про порушення справи про банкрутство. 

14. Процедура ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілих 

підприємств. 

 

Теми рефератів: 

1. Масштаби і тенденції банкрутства суб’єктів господарювання в 

Україні. 

2. Організаційно-економічні процедури підприємств 

(організацій) – банкрутів. 

3. Використовувані форми ліквідації підприємств. 
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Література: 

1. Закон України про банкрутство від 14 травня 2012р./Відомості 

Ради України. – 2012 - №31. 

2. Петленко Ю.В. Механізм банкрутства підприємства / Фінанси 

України – 2008 - №2 – с. 67. 

3. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

526-539.  

4. І.М. Бойчик. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2001.   

стор. 254-262. 

5. Пруссова Л.Г. Основы рыночной экономики. Киев, 

«Полиграфкнига», 2003. стр. 56-61. 

 

 
Тема 3. Робочий час і час використання машин. 

Класифікація елементів часу використання машин. 

 

Мета теми: Навчити студентів визначати робочий час робочого 

та час використання машин. 

 

Питання до теми: 

1. Мета та задачі технічного нормування. 

2. Методи технічного нормування. 

3. Класифікація виробничих норм: 

а) затрат робочого часу робочого; 

б) затрат робочого часу використання машин. 

4. Проектування норм механізованих та немеханізованих процесів. 

 

При вивченні теми студент повинен чітко з’ясувати задачі 

технічного нормування праці, знати що це технічно обґрунтована 

норма, так як вона є підставою для визначення відрядної розцінки. 

Знати види норм, класифікацію виробничих норм, вміти 

користуватися нормами та розцінками.  Знати класифікацію 

виробничих процесів і витрат робочого часу і часу машин. 

 

Терміни і поняття: 

Нормування праці – це затрати праці на виготовлення одиниці 

продукції або виробка продукції за одиницю часу. 

Технічне нормування праці – дозволяє розробляти технічно 

обґрунтовані виробничі норми затрат праці для досягнення високої 

продуктивності праці. 
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Норми – це матеріал для розробки проектів виробництва робіт. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. При обробці даних хронометражу оперативний час на 

працю склав 0,9 год. 

Скласти проект норми на працю, якщо норматив на підготовчу-

заключну працю складає 6%, на відпочинок – 10%, на технологічні 

перерви – 7%. Процес механізований. 

 

Задача 2. Розрахувати норму витрат праці на ремонт автомобілю 

ГАЗ-24, якщо час на оперативну роботу складає 41,8 ч-год, час на 

підготовчо-заключну роботу – 6%, час на відпочинок і особисті 

потреби – 6%. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які існують задачі і методи технічного нормування? 

2. Яка взаємодія між нормою затрат праці і нормою виробки? 

3. Класифікація елементів затрат робочого часу і використання 

машин. 

4. Проектування виробничих норм на ручні та механізовані 

процеси. 

 

Література:  

1. И.С. Оганесов. Экономика, организация и планирование в  

строительстве. М.: Транспорт, 2008. стр. 156-176. 

2. Справочник. Нормирование труда рабочих. М.: Стройиздат, 

2005. 
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Тема 4. Хронометраж, види, фотооблік,  види.  

Моментні спостереження. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з видами нормативних 

спостережень, навчити обробляти дані вивчених виробничих 

процесів. 

 

Питання до теми: 

1. Методи технічного нормування. 

2. Організація і засоби нормативних спостережень. 

3. Хронометраж, його види, засоби використання. 

4. Фотооблік, його види і засоби використання. 

5. Проектування виробничих норм і нормативів праці. 

6. Збільшені норми. Їх розробка і використання. 

 

Студенти повинні знати методи проведення нормативних 

спостережень: фотооблік, хронометраж, фотографія робочої доби і 

вміти оформляти результати спостереження. 

 

Терміни і поняття: 

Фотооблік -  вид нормативних спостережень, який 

використовують для вимірювань усіх видів затрат часу при виконанні 

будівельних та монтажних процесів з точністю від 5 до 60 секунд. 

Хронометраж – вид спостережень, яким користуються для усіх 

або вибіркових вимірювань затрат часу при вивченні елементів 

робочого процесу з точністю обліку часу від 0,2 до 1 сек. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які виробничі норми проектуються при технічному нормуванні? 

2. Якими методами здійснюється розробка первинних норм? 

3. Для вивчення яких елементів витрат часу використовують 

хронометраж? 

4. Які існують види фотообліку і які засоби використання?  

5. Розподіл будівельно-монтажних процесів по елементам. 

6. Які етапи роботи при розробці нових і удосконаленні діючих 

виробничих норм? 

 

Література:  

 И.С. Оганесов. Экономика, организация и планирование в 

транспортном строительстве. М.: Транспорт, 2008. стр. 162-172. 
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Тема 5. Організація оплати праці в державі. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з основами оплати праці в 

державі, на підприємстві. Дати практичні навички по розрахунку 

заробітної плати. 

 

Питання до теми: 

1. Принципи заробітної плати в Україні. 

2. Поняття і види заробітної плати. 

3. Тарифна система. 

4. Форми оплати праці. 

5. Системи заробітної плати. 

6. Нормативні документи та їх значення для розрахунку заробітної 

плати. 

7. Оплата праці ІТР та службовців. 

 

При вивченні теми студент повинен знати організацію оплати 

праці відповідно до статті 1 Закону України „Про оплату праці”, 

основні елементи організації заробітної плати: нормування праці, 

тарифна система, форми і системи оплати праці, методика визначення 

розцінок для відрядної оплати праці, порядок використання збірників 

ЕНіР, ВНіР, МНіР. 

 

Терміни і поняття: 

Заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни робочої 

сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого 

власником підприємства працівнику за виконану роботу. 

Номінальна заробітна плата – це грошовий вираз тієї 

заробітної плати, яку працівник одержує за свою працю відповідно до 

її кількості і якості. 

Реальна заробітна плата – це сукупність матеріальних і 

культурних благ, а також послуг, які може придбати працівник за 

номінальну заробітну плату. 

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений 

розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче 

якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, 

годинну норму праці.. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (оклади і відрядні розцінки). 
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Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи, за особливі умови праці. 

Відрядна оплата праці – оплата праці робітників за кількість і 

якість виготовленої продукції. 

Погодинна оплата праці – це оплата за працю певної тривалості 

( годину, день, місяць). 

Акордна оплата праці – різноманітність прямої відрядної 

оплати праці, яку встановлюють не за відпрацьований час, а за обсяг 

виконаної роботи. 

Тарифна ставка – розмір оплати праці за одиницю робочого 

часу при певному тарифному розряді. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. Розрахувати прямий заробіток робітника V розряду 

при погодинній формі оплати праці, який відпрацював за місяць 170 

годин. 

 

Задача 2. Розрахувати середню тарифну ставку і середній 

тарифний коефіцієнт робітників – погодинників, якщо по ІІ розряду 

працюють 10 чол., по ІІІ роз. – 15 чол., по V роз. – 3 чол., по VІ роз. – 

2 чол. 

 

Задача 3.  Погодинник VІ розряду відпрацював за місяць 23 дні. 

За відсутність простоїв робітнику повинна бути виплачена премія в 

розмірі 20% місячного тарифного заробітку. Необхідно розрахувати 

місячний заробіток робітника. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризувати принципи організації заробітної плати в 

Україні. поняття і види заробітної плати. 

2. Характеристика елементів тарифної системи. 

3. З яких витрат складається заробітна плата? 

4. Функції заробітної плати. 

5. Форми і системи заробітної плати. 

6. Які нормативні документи використовують для нарахування 

заробітної плати? 

7. Для чого використовуються єдині норми і розцінки? 

 

Питання для дискусій: 

1.Чи можливі різні підходи до регулювання заробітної плати? 
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2.Чи є необхідним посилення ролі держави у формуванні та 

реалізації політики заробітної плати на сучасному етапі? 

 

Теми рефератів: 

1. Формування внутрішньофірмової політики оплати праці. 

2. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм 

власності. 

3. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у 

прибуткових (доходах) та власності приватизованих підприємств. 

 

Література: 

1. Законодавчі акти. Постанови Кабінету Міністрів. Укази 

Президента України з питань економіки. 

2. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

391-408.  

3. А.В Шегди «Економіка підприємства» 2005 –431с. 

 

Тема 6. Матеріальне стимулювання на підприємстві. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з впливом систем 

преміювання на ефективність праці робітників. 

 

Питання до теми: 

1. Організація преміювання персоналу. 

2. Розміри та шкала преміювання. 

3. Участь працівників в прибутках підприємства. 

4. Порядок розрахунку преміальної доплати. 

5. Розподіл заробітку між членами бригади. 

 

Студент повинен знати складання, видачу і закриття наряду на 

роботу. Розрахунок заробітної плати і премії у бригаді та розподіл 

між членами бригади. Розподіл заробітної плати з урахуванням 

коефіцієнта участі. Види преміювання. Вміти розраховувати 

преміювальну доплату. 

 

Терміни і поняття: 

Наряд – розпорядчий документ, в якому до початку роботи 

вказується виробниче завдання. 

КТУ – коефіцієнт трудової участі, який враховує: 

а) кількість відпрацьованого часу; 
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б) розряд робітника; 

в) якість виконаної продукції. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. Розподілити заробітну плату між 3 працівниками, якщо 

загальна сума заробітку склала 2500 грн. Працівник V розряду 

відпрацював 130 годин,    ІV розряду – 150 годин, ІІІ розряду – 120 

годин. 

 

Задача 2. Розподілити заробітну плату  і премію між членами 

ланки з 3 чоловік з обліком КТУ, коли загальна заробітна плата 

складає 2750 грн., а премія – 390 грн. 

1 монтажник ІІІ розряду відпрацював 140 год., КТУ – 1,2. 

2 монтажник VІ розряду відпрацював 120 год., КТУ – 1,3. 

3 монтажник ІV розряду відпрацював 160 год., КТУ – 1,2. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Сутність преміювання персоналу. 

2. Вихідні данні для розрахунку преміювання персоналу. 

3. Участь працівників у прибутках підприємства. 

4. Як виконується складання і закриття наряду на роботу? 

5. Як розраховується в бригаді заробітна плата і премія? 

6. Розподіл заробітної плати і премії між членами бригади. 

 

Питання для дискусій: 

1. Які негативні наслідки політики штучного стимулювання 

заробітної плати? 

 

Теми рефератів: 

1. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової 

діяльності у підприємницькій діяльності фірм. 

 

Література: 

1. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

408-413, 393-421.  

   2.  А.В Шегди «Економіка підприємства» 2005 –431с. 

    3.І.М. Бойчик. Економіка підприємства. Навчальний посібник,    

2002.  стор. 145-154. 
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Тема 7. Основні напрямки зростання продуктивності праці. 

Планування продуктивності праці 

 

Мета теми: Ознайомити студентів із змістом та значенням 

показника “продуктивність праці”. Навчити розраховувати вказаний 

показник та робити необхідні висновки по результатам розрахунків. 

 

Питання до теми: 

1. Поняття та значення показника “Продуктивність праці”. 

2. Методи визначення продуктивності праці. 

3. Шляхи підвищення продуктивності праці. 

 

Терміни і поняття: 

Виробіток – показник, який показує кількість продукції, що 

вироблена за одиницю часу 

Норма часу -  

Продуктивність праці - це показник, що характеризує її 

ефективність і показує здатність працівників випускати певну 

кількість продукції за одиницю часу. 

Трудомісткість - це показник, що характеризує затрати часу на 

одиницю продукції. 

Норма виробітку -  

Звітний період -  

Плановий період -  

 

Основні теоретичні положення теми. 

1. Поняття та значення показника “Продуктивність праці”. 

Продуктивність праці – це показник, що характеризує її 

ефективність і показує здатність працівників випускати певну 

кількість продукції за одиницю часу. 

Розрізняють продуктивність індивідуальної праці, яка відображає 

затрати лише живої праці, і продуктивність суспільної праці, що 

відображає затрати праці живої та уречевленої. 

Продуктивність праці – один з найважливіших економічних 

показників. Високий рівень продуктивності праці, як правило, 

свідчить про високий рівень дисципліни, організації виробництва, 

плідну роботу керівництва підприємства по впровадженню новітніх 

технологій, наукової організації праці, матеріальному стимулюванню 

працюючих та інші продуктивні зусилля по підвищенню 

ефективності роботи колективу. 
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Рівень продуктивності праці характеризується показником 

виробітку, який показує кількість продукції, що вироблена за 

одиницю часу. Оберненим до виробітку є показник трудомісткості. 

2. Методи визначення продуктивності праці. 

Рівень продуктивності праці, тобто виробіток, може бути 

розрахований в натуральних, вартісних, або трудових одиницях. 

Для розрахунку виробітка в натуральних одиницях треба обсяг 

виробленої продукції чи робіт у фізичних одиницях розділити на 

затрачений час в годинах і кількість робітників, які виконували 

роботу. 

)(*)(

)(

чолробітниківчислогодчасЗатрачений

робітпродукціїОбсяг
Виробіток




 . 

Одержаний результат вказує кількість виробленої продукції 

одним робітником за одну годину.  

Якщо трудомісткість є оберненим показником, то її можна 

розрахувати, поділивши одиницю на виробіток. 

3
8,0

25,1

11

м

годчол

Виробіток
істьТрудомістк


 . 

Трудомісткість показує затрати праці на одиницю продукції чи 

роботи. 

При розрахунку виробітка вартісним методом треба обсяг 

виробленої продукції чи роботи в гривнях розділити на 

середньоспискову чисельність робітників. 

рікзаробітниківчислоисковеСередньосп

грнарікпродукціїзОбсяг
виробітокРічний






)(
. 

3. Шляхи підвищення продуктивності праці. 

а) наукова організація праці. 

б) автоматизація та механізація виробництва. 

в) підвищення кваліфікації та освіти кадрів. 

г) рішення соціальних питань. 

д) ефективне використання ресурсів. 

є) впровадження новітніх технологій. 

ж) вдосконалення нормування праці. 

з) впровадження прогресивних форм матеріального 

стимулювання працюючих. 

Є багато інших шляхів підвищення продуктивності праці, але 

важливо щоб кожний застосований шлях не шкодив здоров´ю 

людини, позитивно впливав на її моральний стан. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Зміст та значення показника “продуктивність праці”. 
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2. Як розрахувати продуктивність праці в натуральній формі. 

3. Як розрахувати продуктивність праці в грошовій формі. 

4. Зміст та порядок розрахунку показника “трудомісткість”. 

5. Шляхи підвищення продуктивності праці. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. Бригада електромонтажників у складі 4 чоловік за 5 

годин роботи змонтувала 100 кронштейнів для прокладки кабелю. 

Обчислити: 

1. Виробіток. 

2. Трудомісткість. 

3. На скільки % перевиконана норма, якщо згідно з ЄНіР вона 

склала 4 шт/чол-год? 

 

Задача 2. На монтаж одиниці освітлювальної арматури 

затрачалось 20 хвилин. Після, перегляду норм часу на дану роботу 

була встановлена норма 18 хвилин. Обчислити, на скільки відсотків 

знизилась трудомісткість і на скільки відсотків збільшився виробіток. 

 

Задача 3. Обсяг робіт в базовому періоді становив 900 тис. 

гривень, а число працюючих 40 чоловік. В плановому періоді 

заплановано збільшити обсяг ЕМР до 1200 тис. гривень, а число 

працюючих до 50 чоловік. На скільки відсотків збільшиться 

продуктивність праці? 

Даний тип задач є типовим, тому пояснюємо розв’язування. 

 

Розв’язування: 

Задачі такого типу бажано вирішувати з застосуванням таблиці. 

№ пп Показники Звітний період Плановий 

період 

1 Обсяг робіт (тис. грн) 900 1200 

2 Число робітників (чол) 40 50 

3 Продуктивність праці 

(тис.грн/чол) 

22,5 24,0 

 

1. Показники 900; 1200; 40; 50; відомі, тому вносимо їх в 

таблицю. 

2. Розраховуємо продуктивність праці у звітному та плановому 

періоді і результати розрахунків теж вносимо в таблицю. 

чол
грнтис

періодзвітнийпраціістьПродуктивн
.

5,22
40

900
)(   



 18 

чол
грнтис

плановапраціістьПродуктивн
.

0,24
50

1200
  

 

3. Обчислюємо на скільки % зросте продуктивність праці 

%6,6%100100*
5,22

0,24
% зростання . 

 

Задача 4. Бригада землекопів у складі 4 чоловік за 10 годин 

роботи розробили 50 м3 грунта. Розрахувати: 

1. Годинний виробіток одного робітника. 

2. Змінний виробіток одного робітника. 

3. Трудомісткість. 

4. На скільки % виконана норма, якщо згідно з ЄНіРом вона 

складає 1,5 м3 за годину. 

 

Задача 5. Обсяг виробничої програми підприємства в базовому 

періоді склав 368 млн. гривень і зросте в плановому періоді на 5%. 

Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,3 

млн. гривень. За рахунок кращої організації виробництва чисельність 

робітників в плановому періоді зменшиться на 5 чоловік. Визначити 

% росту продуктивності праці і чисельність робітників в плановому 

періоді. 

 

Література: 

1. Бойчик М.С. та інші “Економіка підприємства”, стор. 63-79, 

Київ “Каравела”, 2001 рік. 

2. План-конспект лекції та методичні рекомендації по виконанню 

практичної роботи по темі “Продуктивність праці та шляхи її 

підвищення”. Харківський електромеханічний технікум 

транспортного будівництва, 2005 рік. 

3.А.В Шегді  « Економіка підприємства»   2005.—431с. 

 
Тема 8. Співвідношення зростання продуктивності праці і 

заробітної плати 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з поняттям продуктивність, 

мотивація і оплата праці. Навчити аналізувати співвідношення 

зростання продуктивності праці і заробітної плати. 

 

Питання до теми: 
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1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи 

вимірювання та фактори зростання. 

2. Мотивація трудової діяльності. 

3. Політика оплати праці. 

4. Форми і системи оплати праці. 

5. Організація преміювання персоналу. 

6. Планування продуктивності та оплати праці. 

7. Співвідношення зростання продуктивності праці і заробітної 

плати. 

 

Студенти при вивченні даної теми повинні знати що означає 

продуктивність праці, які існують методи вимірювання 

продуктивності праці, фактори, що сприяють зростанню 

продуктивності праці. Що означає мотивація трудової діяльності, які 

фактори необхідні для мотивації трудової діяльності працівника. 

Методи мотивації. Поняття «заробітна плата», її види. З чого 

складаються витрати на оплату праці. З чого встановлюється основна 

та додаткова заробітна плата. Мінімальна заробітна плата, на основі 

чого вона визначається. Які функції виконує заробітна плата. Форми і 

системи оплати праці. Організація преміювання персоналу. 

Планування продуктивності та оплати праці. 

 

Терміни і поняття: 

Продуктивність праці – це показник, що характеризує її 

ефективність і показує здатність працівників випускати певну 

кількість продукції за одиницю часу. 

Мотивація – спонукальна причина, привід до будь-якої дії. 

Виробіток – це кількість продукції, що вироблена за одиницю 

часу. 

Трудомісткість – це показник, що характеризує затрати часу на 

одиницю продукції. 

Заробітна плата – грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, 

який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником 

підприємства працівникові за виконану роботу. 

Номінальна заробітна плата – сума грошей, яку отримують 

працівники за свою працю. 

Реальна заробітна плата – кількість товарів і послуг, які 

працівник може придбати за зароблену номінальну заробітну плату. 

Тарифна система – сукупність нормативів, що регулюють 

основну частину заробітної плати робітників і службовців. 
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Почасова форма – передбачає оплату праці в залежності від 

відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. 

Відрядна форма – залежить від кількості виготовлених виробів 

або обсягу виконання робіт за певний проміжок часу. 

Непряма відрядна система – заробітна плата допоміжних 

робітників залежить від результатів роботи робітників-відрядників, 

яких вони обслуговують. 

Акордна система оплати праці – заробітна плата 

встановлюється за весь об’єм робіт. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. Визначити резерви зростання продуктивності праці на 

підприємстві, якщо трудомісткість одиниці продукції у базовому 

періоді була 48 нормо-годин, у плановому – передбачається на 40% 

робочих місць ввести нове обладнання, використання якого дає змогу 

знизити трудомісткість до 36 нормо-годин. У наступному плановому 

році таке обладнання буде введено на всіх робочих місцях. 

 

Задача 2. Розрахувати місячну заробітну плату майстра 

підприємства (місячний посадовий оклад 1200 грн.), якщо йому 

встановлений максимальний оклад, підприємство виконало план 

(максимальний розмір премії 70%), з 22 робочих днів за графіком 

майстер відпрацював 19 днів ( 3 дні хворів) але у святковий день 8 

листопада брав участь у ліквідації аварії без надання додаткового 

вихідного дня. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Сутність продуктивності праці персоналу. 

2. Методи вимірювання та фактори зростання продуктивності 

праці. 

3. Види трудомісткості продукції. 

4. Сутність мотивації трудової діяльності персоналу. 

5. Мотивації праці як фактор, що спрямований на підвищення 

результатів трудової діяльності. 

6. Сутність оплати праці та функції заробітної плати в сучасних 

умовах. 

7. Види, форми і системи оплати праці, їх сутність. 

8. Сутність преміювання персоналу. 

9. Планування оплати і продуктивності праці. 
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10. Фактори, які спрямовані на зріст продуктивності праці, які 

впливають на зріст заробітної плати. 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи існує взаємозв’язок між категоріями «ефективність праці», 

«продуктивність праці», «ціна робочої сили»? 

2. Які негативні наслідки політики штучного стимулювання 

заробітної плати? 

3. Чи можливі різні підходи до регулювання «заробітної плати»? 

 

Теми рефератів: 

1. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи їх 

використання за сучасних умов господарювання. 

2. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової 

діяльності у підприємницької діяльності фірми. 

 

Література: 

1. Закон України «Про оплату праці»  від 24.01.2017. Урядовий 

кур’єр – 2017. 

2. Грішкова О., Жигір А. Система трудової мотивації працівників 

в умовах соціальних перетворень в Україні: аспекти праці – 2016 - № 

7,8 – с. 75. 

3. Шинкаренко В., Криворучко О. Мотивація результатів 

діяльності працівників – 2008 - № 3 – с. 25. 

  4. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. 

стор. 387-423.  

 

Тема 9. Фактори, що впливають на зміну професійно-

кваліфікаційного складу кадрів підприємств. 

 

Мета теми: Навчити студентів аналізувати як склад кадрів 

підприємства впливає на продуктивність праці. 

 

Питання до теми: 

1. Поняття, класифікація та структура персоналу. 

2. Кадрова політика підприємства. 

3. Планування і формування персоналу підприємства. 

4. Визначення чисельності окремих категорій працівників. 

5. Сучасна система управління персоналом. 
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6. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання 

трудового потенціалу фірми. 

 

Студенту слід звернути увагу на значення поняття „персонал”, 

„кадри”, трудовий потенціал підприємства, формування системи 

управління персоналом, підбір і раціональне використання трудового 

ресурсу підприємства, конкурсно-контрактна система найму 

працівників фірми. 

 

Терміни і поняття: 

Кваліфікація – сукупність спеціальних знань і практичних 

навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до 

виконання професійних функцій обумовленої складності. 

Персонал – сукупність постійних працівників які мають 

необхідну професійну підготовку або досвід практичної діяльності. 

Професія – вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує 

відповідного комплексу спеціальних знань і практичних навичок. 

Спеціальність – різновид трудової діяльності в межах професії. 

Трудові ресурси – частина працездатного населення, що за 

своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи 

іншій сфері діяльності. 

 Кадрова політика – це сукупність соціально-правових, 

організаційно-економічних і психологічних заходів держави з 

формування використання і відтворення трудового (кадрового) 

потенціалу. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Відтворення населення, його типи. 

2. Персонал, як основний ресурс підприємства. 

3. Функції працівників підприємства. 

4. Основні напрями державної кадрової політики. 

5. Сучасна кадрова політика підприємств і організацій. 

6. Мета, завдання та механізм реалізації кадрової політики. 

7. Мета і елементи планування чисельності працівників. 

8. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу підприємств 

різних типів. 

9. Як проводиться адаптація до ринкових умов господарювання 

системи формування та набору різних категорій персоналу? 

10.  Як проводиться оцінка ділових якостей керівників і менеджерів 

фірм?  
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11.  Методи планування чисельності персоналу. 

12.  Способи визначення планової чисельності основних та 

допоміжних робітників. 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи є у вітчизняній або зарубіжній теорії універсальний перелік 

усіх складових визначення якості трудового життя? 

2. Чи є система показників для оцінки результативності праці 

управлінського персоналу? 

3. Чи є універсальна методика для складання „резюме” при 

працевлаштуванні? 

 

Теми рефератів: 

1. Особливості формування структури персоналу різних 

підприємств та організацій різних типів, розмірів і форм 

власності. 

2. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу підприємств 

різних типів та інфраструктурних організацій. 

 

Література: 

1. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

79-105.  

2. І.М. Бойчик. Економіка підприємств. Львів, „Сполом”, 2002.  

стор. 30-42. 

 

Тема 10. Склад проектної документації. 

 

Мета теми: Ознайомлення студентів з питаннями організації 

проектування, нормами проектування. 

 

Питання до теми: 

1. Значення проектування в транспортом будівництві. 

2. Організація проектування. 

3. Стадії проектування. 

4. Норми проектування. 

5. Типове проектування. 

 

Студент повинен усвідомлювати, що перш ніж приступити до 

будівництва будь-якого об’єкту необхідно розробити його проект, 

який встановлює технічну можливість і економічну 
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цілеспрямованість будівництва. Основне призначення проекту – 

прийняття технічних рішень, які забезпечують прогресивні методи 

будівництва і експлуатації з найменшими затратами. 

 

Терміни і поняття: 

Стадії проектування – процес розробки технічних проектів і 

кошторисів. 

Типовий проект – проект, який використовують багаторазово і 

котрий відображає останні досягнення науки і техніки. 

Проектно-кошторисна документація – це технічний проект, 

робочі креслення та кошторисна документація. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що означає проект і його призначення? 

2. Види проектування. 

3. Які стадії проектування? 

4. Склад завдання на проектування. 

5. Призначення типового проектування. 

 

Література: 

1. Г.М. Хайкин, А.Е. Лейбман Сметное дело в строительстве. М.: 

Стройиздат, 2001. стр. 47-330. 

2. И.С. Оганесов. Экономика, организация и планирование. М.: 

Транспорт, 2008. стр. 117-138. 
 

Тема 11. Кошторисні ціни на ресурси, які використовуються в 

будівництві. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з нормативною 

документацією для визначення цін на ресурси в будівництві. 

 

Питання до теми: 

1. Кошторис, його роль і значення. 

2. Структура кошторисної вартості. 

3. Кошторисні нормативи для визначення ціни. 

4. Розрахунок вартості будівельних і монтажних робіт. 

5. Договірні ціни. Перебудова кошторисного нормування. 

 

Студенти при вивченні даної теми повинні знати кошторисні 

нормативи (ЕНіР, ВНіР, МНіР), визначення цін по нормативам. При 



 25 

складанні кошторису вміти користуватися кошторисними 

нормативами, складати і розраховувати договірну ціну. 

 

Терміни і поняття: 

Ціна – грошовий вираз вартості. 

Кошторис – розрахункова вартість будівельних та монтажних 

робіт або це документ в якому відображені всі затрати на будівництво 

будь-якого об’єкту. 

Кошторисні нормативи – це документ,  в якому відображені 

нормативи вартості будівельних і монтажних робіт, а також затрат 

праці на споруди об’єктів. 

Договірна ціна – це ціна, розроблена підрядником і узгоджена з 

замовником. 

Техніко-економічні вишукування – спеціалізовані 

вишукування при розробці технічної та економічної частини 

проектів. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. Визначте кошторисну вартість ремонту автомобілю, 

якщо прямі витрати склали 300 тис. грн., накладні витрати складають 

17%. 

 

Задача 2. Кошторисна вартість на ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів складає 12500 тис. грн. Визначити розмір 

накладних витрат і планових накопичень. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Яку роль грає кошторис при будівництві об’єкту? 

2. Який склад кошторисної вартості? 

3. З яких видів витрат складається структура кошторисної вартості? 

4. Які існують основні нормативні довідники для визначення 

кошторисної вартості? 

5. Розрахунок вартості будівельних, ремонтних і монтажних робіт. 

6. Яку вартість об’єкта ремонтних і монтажних робіт визначає 

договірна ціна і чому? 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи є доцільним використання систем управління витратами на 

вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду? 
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Теми рефератів: 

1. Можливі напрямки вдосконалення ціноутворення на 

продукцію (послуги) в Україні. 

 

Література: 

1. Л.І Шваб « Економіка підприємства» Київ Каравела.2005.- 451с. 

2. Г.М. Хайкин, А.Е. Лейбман. Сметное дело в строительстве. М.: 

Стройиздат, 2009. стр. 47-330. 

 

Тема 12. Класифікація витрат за статтями калькуляції. Шляхи 

зниження собівартості. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з затратами підприємства, які 

визначаються собівартістю і знайти шляхи зниження собівартості. 

 

Питання до теми: 

1. Поняття і види собівартості. 

2. Показники собівартості продукції. 

3. Групування витрат, що формують собівартість продукції. 

4. Класифікація витрат за економічними елементами. 

5. Класифікація витрат за статтями калькуляції. 

6. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції. 

 

При вивченні теми студент повинен приділити увагу вивченню 

складу і структури собівартості ремонтних і монтажних робіт, з яких 

статей затрат складається прямі затрати і накладні витрати, 

економічну сутність планових накопичень і як вони розраховуються, 

чітко уявляти основні шляхи зниження собівартості. 

 

Терміни і поняття: 

Статті – це затрати, які відрізняються між собою 

функціональною роллю у виробничому процесі і місцем виконання. 

Собівартість – це грошовий вираз затрат на виробництво і 

реалізацію продукції. 

Ціна – це грошовий вираз вартості, або кількість грошей, яку 

покупець сплачує продавцю за товар чи послуги. 

Ціна виробництва – ціна що дорівнює сумі всіх виробничих і 

маркетингових витрат підприємства плюс середній прибуток на весь 

авансовий капітал. 

Вартість – це всі затрати на випуск продукції.  
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Задачі до теми: 

Задача 1. Розрахуйте кошторисну та планову собівартість 

підприємства, якщо кошторисна вартість об’єкту складає 300 тис. 

грн. Завдання по зниженню собівартості встановлено 8%. 

 

Задача 2. За звітними даними собівартість товарної продукції 

становила 74000 грн. Питома вага основної заробітної плати 

виробничих робітників у ній 26%, матеріальних затрат – 48%. На 

плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці 

одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати – на 1%, а 

зниження матеріальних витрат на 4%. Вияснити як зміниться 

собівартість товарної продукції у плановому періоді. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Дати пояснення – ціна, вартість, собівартість. 

2. Які існують види собівартості? 

3. Показники собівартості. 

4. Види витрат собівартості і що до них належить. 

5. Яка класифікація витрат за економічними елементами? 

6. Яка класифікація витрат за статтями калькуляції? 

7. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції. 

 

Питання для дискусій: 

1. Як обґрунтувати доцільність використання певного методу 

прогнозування собівартості нових видів продукції? 

2. Чи можна визначити доцільність використання того чи іншого 

методу встановлення ціни на продукцію (послуги)? 

 

Теми рефератів: 

1. Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних витрат на 

підприємствах України. 

 

Література: 

1. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

424-438.  

2. І.М. Бойчик. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2002.  

стор. 196-207. 
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Тема 13. Планування собівартості на підприємстві. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з затратами за рахунок 

економії яких знижується собівартість продукції. 

 

Питання до теми: 

1. Вартість, ціна і собівартість ремонтних і монтажних робіт. 

2. Значення собівартості і її зміст. 

3. Мета планування витрат підприємства. 

4. Вихідні данні для планування витрат. 

5. Послідовність планування витрат підприємства. 

6. Методи для зниження собівартості продукції. 

 

Студент повинен знати особливості планування собівартості на 

підприємстві, послідовність планування витрат підприємства. 

 

Терміни і поняття: 

Собівартість – це грошовий вираз затрат на виробництво і 

реалізацію продукції. 

Калькулювання собівартості продукції – це процес обмеження 

собівартості одиниці продукції. 

Планова (нормативна) калькуляція – це розрахунок планової 

(нормативної) собівартості одиниці продукції, здійснений за статтями 

витрат. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що є вихідними даними для планування витрат? 

2. Яка послідовність планування витрат підприємства? 

3. З чого складається кошторис витрат на виробництво? 

4. Що належить до кошторису витрат на ремонтні і монтажні 

роботи? 

5. Визначення виробничої собівартості валової продукції. 

6. З чого складається планова калькуляція? 

 

Література: 

1. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

438-448.  

2. І.М. Бойчик. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2002.   

стор. 167-176. 
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Тема 14. Фонди економічного стимулювання. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з створенням і використанням 

фондів економічного стимулювання на підприємстві. 

 

Питання до теми: 

1. Особливості створення фондів економічного стимулювання на 

підприємстві. 

2. Джерела створення фондів. Нормативи відрахування в фонди 

прибутку підприємства. 

3. Показники створення фондів, їх розрахунок. 

4. Використання фондів економічного стимулювання. 

5. Преміювання і винагороди з фонду матеріального заохочення. 

 

Студенту необхідно приділяти особу увагу створенню і 

розподілу фондів економічного стимулювання, складу і структурі, 

джерелам і порядку нарахування фондів економічного стимулювання. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які фонди економічного стимулювання формуються в 

будівельних організаціях? 

2. Які показники роботи підрядної організації є утворюючими 

фондами? 

3. Джерела фондів економічного стимулювання. 

4. Які існують показники створення фондів? 

5. Призначення кожного фонду економічного стимулювання. 

 

Література: 

1. Л.І Шваб «Економіка підприємства» Київ, Каравела,2005.-568с 

2. І.М. Бойчик. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2002.  

стор. 196-218. 

3. И.В. Карпов. Экономика, организация и планирование хозяйства 

сигнализации и связи. Москва, 2002. стр. 224-228. 

 

Тема 15. Бізнес-план, призначення, склад, принцип розробки. 

 

Мета теми: Навчити студентів складати і розробляти бізнес-

план. 
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Питання до теми: 

1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання. 

2. Підготовка та розробка бізнес-плану. 

3. Зміст, структура бізнес-плану. 

 

При вивченні теми студент повинен знати сутність та 

призначення бізнес-плану на підприємстві, формування бізнес-плану, 

перспективи розвитку системи стратегічного планування та бізнес-

планування за ринкових умов господарювання. 

 

Терміни і поняття: 

Бізнес-план – це документ, який містить систему зв’язаних у 

часі і просторі та узгоджених і з метою і з ресурсами заходів і дій, 

спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок 

реалізації підприємницького проекту. 

Виконавче резюме – це визначний стандарт ділових пропозицій 

потенційним партнерам та інвесторам. 

Резюме – це система даних про комерційні перспективи 

підприємницького проекту, про виробниче, організаційне і фінансове 

забезпечення програми його реалізації. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Актуальність бізнес-плану на сучасному етапі. 

2. Сутність призначення та механізм розробки бізнес-плану. 

3. Зміст і структура бізнес-плану. 

4. Характеристика основних розділів та процедура складання 

бізнес-плану. 

5. Роль цінової політики підприємства у бізнес-плануванні. 

6. Фінансове обґрунтування інвестиційного проекту у бізнес-

плані. 

7. Методична основа планування обсягу виробництва продукції. 

8. Дослідження привабливості продукції, призначеної для 

випуску і реалізації. 

9. Бізнес-план як перевірка доцільності здіснення 

підприємницької ідеї. 

10. Попередження ринкових ситуацій та методи запобігання 

втрат у бізнес-плануванні. 

11.  Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. 

 

Питання для дискусій: 
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1. Чи є обов’язковим бізнес-план для кожного суб’єкта 

господарювання? 

2. Чи існує усталена методика розробки бізнес-плану? 

 

Теми рефератів: 

1. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану. 

2. Розвиток системи стратегічного планування та бізнес-

планування за ринкових умов господарювання. 

 

Література: 

1. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. 

стор. 339-359.  

2. В.С. Ефремов. Стратегия бизнеса. Концепция и методы 

планирования. М.: Финпрес, 2008. 

3. С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь. Бізнес-план: технологія 

розробки та обґрунтування. К.: КНЕУ, 2008. 

 
Тема 16. Поняття і склад нематеріальних ресурсів 

підприємства. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з поняттям матеріальні 

ресурси, вартісної оцінки та строків спрацювання нематеріальних 

активів. 

 

Питання до теми: 

1. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів 

підприємства та їх вплив на конкурентоспроможність продукції 

підприємства на ринку. 

2. Об’єкти промислової власності та їх характеристика. 

3. Формування і використання інформаційних та інших 

нематеріальних ресурсів. 

4. Поняття та елементний склад нематеріальних активів фірми. 

5. Патентування та державна реєстрація окремих видів 

нематеріальних ресурсів. 

6. Поняття і види ліцензій, форми виплат за право користування 

об’єктами ліцензійної угоди. 

7. Оцінка нематеріальних активів фірми. 

 

При вивченні теми студенту необхідно звернути увагу на поняття 

„матеріальні ресурси”, детальну характеристику об’єктів промислової 
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власності, охорону та реалізацію прав власності на нематеріальні 

ресурси. Студентам слід розглянути принципи класифікації та види 

ліцензій, види розрахунків за ліцензії, а також вартості оцінки та 

строків спрацювання (зношення) нематеріальних активів. 

 

Терміни і поняття: 

Нематеріальні активи – права на використання об’єктів 

промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові 

права. 

Нематеріальні ресурси – складова потенціалу підприємства, 

здатна приносити економічну користь протягом тривалого періоду, 

для якої характерні відсутність матеріальної основи здобування 

заходів та невизначеність розміру майбутнього прибутку від її 

використання. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які існують нематеріальні ресурси? Їх поняття. 

2. Що означає об’єкт промислової власності? 

3. Як формуються інформаційні та інші нематеріальні ресурси? 

4. Що означає елементний склад нематеріальних активів? 

5. Як проводиться державна реєстрація нематеріальних ресурсів? 

6. Як застосовується право власності на патент? 

7. Які існують види ліцензій і які форми виплат за право 

користування об’єктами? 

8. Механізм нарахування амортизації нематеріальних активів. 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи можна використати зарубіжну практику оцінки вартості 

нематеріальних активів? 

 

Теми рефератів: 

1. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти. 

2. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств. 

3. Патентування і ліцензування підприємницької діяльності та 

ресурсів фірми. 

 

Література: 

1. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации. М.: Филипъ, 

2007. – 336с. 
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2. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ. Каравела. 2005, стор. 

160-172. 

 

Тема 17. Розрахунок економічної ефективності. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів  з поняттям інвестиції, 

капітальні вкладення. Навчити студентів розраховувати загальну і 

порівняльну економічну ефективність. 

 

Питання до теми: 

1. Інвестиції, їх види і характеристика. 

2. Поняття виробничих інвестицій (капіталовкладень), їх склад. 

3. Структура капітальних вкладень. 

4. Планування капітальних вкладень, джерела їх фінансування. 

5. Поняття капітального будівництва, способи здійснення 

будівельно-монтажних робіт. 

6. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. 

7. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в 

умовах ринку. 

8. Основні фактори підвищення ефективності використання 

капітальних вкладень. 

 

При вивченні теми студент повинен знати що означають 

інвестиції, їх види, поняття „капітальні вкладення”, структуру 

капітальних вкладень, етапи планування, способи здіснення 

будівельно-монтажних робіт, види і форми іноземних інвестицій, 

показники економічної ефективності (абсолютної і порівняльної), 

основні фактори підвищення ефективності використання капітальних 

вкладень. 

 

Терміни і поняття: 

Інвестиції – це довгострокові вкладення грошових коштів 

(капіталу) у підприємницьку діяльність з метою одержання певного 

прибутку. 

Інвестор – юридичні та фізичні особи, що здійснюють вкладення 

капіталу. 

Капітальні вкладення – це кошти, що направляються на 

розширене відтворення основних фондів та об’єктів підприємства. 
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Абсолютна ефективність – капітальних вкладень показує 

загальну величину їх віддачі та обчислюється співвідношенням 

величини економічного ефекту з величиною самих затрат. 

Порівняльна ефективність – здійснюють коли треба вибрати 

кращий з можливих проектів інвестування виробництва. 

Економічна ефективність виробництва – кількісне 

співвідношення результатів господарської діяльності і витрат. 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. Вартість автоматичної лінії 1,3 млн. грн., а її 

продуктивність 100 тис. деталей за рік. Вартість потокової лінії 850 

тис. грн., продуктивність 75 тис. деталей за рік. Визначить питомі 

капітальні вкладення. 

 

Задача 2. Вибрати більш ефективний варіант здійснення 

капітальних вкладень, якщо: 

 І варіант ІІ варіант 

Річний випуск продукції, тис. шт. 100 200 

Собівартість одиниці продукції, грн. 25 10 

Капітальні вкладення, млн. грн. 2 4 

 

Задача 3. Визначити чи є економічно доцільними обсяги 

капітальних вкладень, передбачені проектом плану об’єднання на 

наступні 5 років, при Ен=0,2, якщо обсяг капітальних вкладень по 

проекту 2350 тис. грн., прибуток по об’єднанню за попередні 5 років 

– 2000 тис. грн., приріст прибутку, запланований на наступні п’ять 

років – 20% 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Сутність інвестицій та їх класифікація. 

2. Об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності згідно законодавства 

України. 

3. Які існують способи здіснення будівельно-монтажних робіт? 

4. Хто є інвестори та учасники інвестиційної діяльності? 

5. Які існують  види іноземних інвестицій? 

6. Створення та діяльність суб’єктів господарювання з іноземними 

інвестиціями. 

7. Показники економічної ефективності виробничих інвестицій. 

8. Ставка дисконту: характеристика, мета, застосування та механізм 

визначення. 
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9. Чинники підвищення ефективності виробництва. 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи аналогічні поняття „ефективність”, „інтенсивність”, 

„прибутковість”, „дохідність”, „фінансова стійкість”? 

2. Чи можна за єдиним критерієм оцінити результативність 

діяльності фірми? 

 

Теми рефератів: 

1. Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей 

економіки в Україні. 

2. Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної 

ефективності діяльності підприємства. 

 

Література: 

1. І.М. Бойчик. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2002.  

стор. 128-143. 

2. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

195-213.  

 

Тема 18. Шляхи удосконалення обліку і звітності. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів  з питаннями організації і 

шляхами удосконалення обліку і звітності. 

 

Питання до теми: 

1. Поняття обліку і звітності. 

2. Види обліку і звітності. 

3. Вимоги до обліку і звітності. 

4. Використання ПОЕМ при визначенні обліку і звітності. 

5. Шляхи удосконалення обліку і звітності. 

 

Студент повинен знати поняття обліку і звітності в процесі 

виробництва, ремонтних робіт автотранспортних засобів. Види 

обліку: оперативний, статистичний, бухгалтерський. Організацію 

обліку, яка дозволяє значно скоротити строки отримання звітних 

показників. Вміти використовувати ПОЕМ при визначенні обліку і 

звітності, мати уявлення які шляхи удосконалення обліку і звітності. 

 

Терміни і поняття: 
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Облік економічний – система фінансування матеріальних 

коштовностей та дій господарювання. 

Звітність – данні обліку у загальному виді. 

Звітна документація – документація, яку використовують при 

складанні звітів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Поняття обліку і звітності. 

2. Види обліку. 

3. Поняття оперативного обліку. 

4. Для чого використовується статистичний облік? 

5. Коли використовується бухгалтерський облік? 

6. Вимоги до обліку і звітності.  

7. Організація і шляхи удосконалення обліку і звітності. 

 

Питання для дискусій: 

1. Чи існують єдині методичні принципи щодо визначення оцінки 

фінансово-економічного стану підприємства? 

2. Чи можна за єдиним критерієм оцінити результативність 

діяльності фірми? 

 

Теми рефератів: 

1. Основні підходи до використання обліково-звітної інформації 

для оцінки фінансово-економічного стану підприємства. 

 

Література: 

1.  А.В Шегди Економіка підприємства, київ Каравела 2005.—431с 

2. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

489-499.  

 

Тема 19. Задачі, склад і методи економічного аналізу. 

 

Мета теми: Ознайомити студентів з поняттями економічного 

аналізу, його видами і методами. 

 

Питання до теми: 

1. Задачі і склад економічного аналізу. 

2. Види економічного аналізу. 

3. Методи економічного аналізу. 

4. Економічний аналіз виробництва на підприємстві. 
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Студент повинен усвідомлювати, що перш ніж приступити до 

аналізу виробничої діяльності підприємства необхідно володіти 

поняттями обліку і звітності, знати задачі і склад економічного 

аналізу (річний, квартальний, місячний, періодичний, оперативний, 

об’єктивний), методи (ланцюговий, графічний, методи групування). 

Порядок проведення економічного аналізу на підприємстві. 

 

Терміни і поняття: 

Економічний аналіз –  

Ефективність виробництва –  

Класифікація виробничих витрат –  

Людина-година –  

Людина-день – 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які задачі і склад економічного аналізу. 

2. Вимоги до економічного аналізу. 

3. Види економічного аналізу, їх характеристика. 

4. Якими методами здійснюється економічний аналіз? 

5. Яким чином виконують аналіз прямих та накладних затрат в 

собівартості робіт? 

6. Який порядок проведення економічного аналізу діяльності 

підприємства по ремонту і технічному обслуговуванню 

автотранспортних засобів? 

 

Література: 

1. Шегди «Економіка підприемства» 2005—568с. 

2. Л.І. Шваб. Економіка підприємства. Київ, Каравела, 2005. стор. 

489-499.  

3. Кадацкий В.П. Аналіз прибутку підприємства. Фінанси – 2006 - 

№12 – с. 16. 

4. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. 

М. 2006 – 176с. 

 

 

 


	2017р
	Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприемств» для студентів спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»
	Розробник: викладач Харківського державного політехнічного коледжу Т.В.Гузєва.
	Методичний посібник розглянутий та рекомендований цикловою комісією Будівництва та економіки для використання студентами при самостійному вивченні навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
	Протокол № __    від «___  »   ___________ 20____року
	Голова циклової комісії
	_______________________ Т.В.Гузева
	(підпис)
	Схвалено методичною радою Харківського державного політехнічного коледжу
	Протокол № ____ від «___ » __________ 20___ року
	Голова методичної ради
	_______________________ В.О. Величко
	(підпис)



