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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

У сучасних умовах переходу України до засад ринкової економіки в 

механізмі функціонування підприємств відбуваються суттєві зміни, що 

викликані економічними реформами, які впроваджуються в нашій 

державі. Основним принципом управління діяльністю підприємств стає 

ринкове саморегулювання з мінімальною необхідною мірою 

державного втручання. 

Мета навчальної дисципліни «Економіка в галузі» полягає у 

формуванні здатності самостійно мислити, приймати управлінські 

рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для 

ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств. 

Завдання дисципліни: 

– сформувати розуміння господарських процесів, що відбуваються 

в сучасних підприємствах; 

– забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики 

управління підприємствами та організаціями, як відкритими 

соціально-економічними утвореннями; 

– сформувати здатність ідентифікувати та аналізувати 

господарські процеси та проблеми, приймати управлінські 

рішення; 

Після вивчення “Економіки в галузі” студенти повинні знати: 

– основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі 

системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними 

дисциплінами; 

– принципи управління діяльністю сучасних підприємств та 

організацій; 

– сучасні технології розробки управлінських рішень, їх 

обґрунтування та впровадженні у бізнес-практику; 

– методичні основи аналізу ефективності формування та 

використання персоналу, активів. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

– розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити 

обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу; 

– аналізувати ефективність використання персоналу, основних 

засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації 

виробничої діяльності, інноваційних процесів тощо; 

– обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські 

рішення з різних аспектів господарської діяльності.  
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ  

ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ  

Тема 1: Розробка та економічне обґрунтування виробничої 

програми підприємства 

Ключові терміни: сутність економіки, об’єкт та суб’єкт вивчення 

дисципліни, підприємство, основні завдання підприємства, основні 

ознаки підприємства, сутність виробничих ресурсів, класифікаційні 

ознаки ресурсів, сутність виробничого процесу, основні процеси, 

допоміжні процеси, сутність операції. 

Задачі 

Задача 1. 

Обчислити показники обсягу виробництва і реалізації продукції 

фірмою за даними таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники Умовні 

позначення 
Значення 

1. Обсяг виробництва, шт. О 5025+N 

2. Гуртова ціна виробу, грн. Ц 1220+ N 

3. Обсяг незавершеного виробництва, грн. 

3.1  На початок року 

3.2. На кінець року 

 

НЗВп 

НЗВк 

 

50070+N 

37040+N 

4. Собівартість одного виробу, грн. Сб 1025+N 

5. Тривалість виробничого циклу, днів Тц 14 

6. Приріст залишків готової продукції на 

складах за рік, шт. 
ГПз 70 

7. Коефіцієнт наростання затрат Кн.з. 0,61 

8. Кількість робочих днів в році Д 231 

Задача 2. 

Обчислити виконання плану по обсягу виробництва асортименту на 

основі даних таблиці 2 

Таблиця 2 
Виріб Випуск продукції, тис. гри 

План Факт 

М 106+N 121+N 

Н 98+N 131+N 

К 320+N 237+N 

0 501+N 440+N 
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Задача 3. 
Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по 

виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо 

на плановий період підприємством укладено договори на поставку 

металу в обсязі 4+N/10 тонн, а середня вага виробу 0,83 кг. Коефіцієнт 

використання металу 0,72. Можуть повторно використовуватися у 

виробництві 26+N % відходів металу. На плановий період МП має 

доставити споживачам 7537+N шт. металовиробів.  

 

Тема 2: Основні фонди та виробнича потужність підприємств  

Ключові терміни: основні фонди, вікова структура основних фондів, 

технологічна структура основних фондів, основні промислово-

виробничі фонди, невиробничі фонди, групи основних виробничих 

фондів, фізичний знос основних фондів, моральний знос основних 

фондів, амортизація, норма амортизаційних відрахувань (формула), 

розмір амортизаційних відрахувань (формула). 

Задачі 

Задача 1.Визначити середньорічну вартість основних фондів в 

плановому періоді та залишкову вартість на кінець планового періоду за 

даними таблиці. 

Таблиця 3 
Показники Звітний  

рік 

Норма 

амортизації 

Вартість основних фондів на початок 

року, тис. грн. в тому числі 

1005+N  

Групи 1 466+N 5% 

Групи 2 187+N 25% 

Групи 3 359+N 15% 

Введено обладнання в жовтні, тис. гри. 11+N  

Вибуло обладнання в жовтні, тис. гри 5+N  

Задача 2. 
Мале підприємство використовує 5 швейних машин, які придбані 5 

років тому по ціні 1245+N грн. кожна. Нормативний строк служби 

такого класу обладнання 8 років. Теперішня ціна машин такого класу 

1075+N грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин. 
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Задача 3. 
Обчислити коефіцієнт змінності роботи ткацьких верстатів в цеху, 

якщо 32+N із них працює в одну зміну, 77+N в дві зміни, 24+N у три 

зміни.  

Задача 4. 
Визначити виробничу потужність пекарні та ії виробничу програму, 

якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1,5 кг 

становить 40+N хв., тривалість зміни 8 год. режим роботи двозмінний. 

Номінальний фонд робочого часу 307+N год/ рік, а втрати робочого 

часу 8 %. 

Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких 

встановлено 5 одиниць. Коефіцієнт використання потужності 0,82. 

Тема 3: 0боротні фонди і оборотні засоби підприємства. 

Ключові слова: коефіцієнт вибуття, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт 

приросту основних фондів; приріст основних виробничих фондів, 

питома вага активної частини виробничих фондів, питома вага 

автоматизованого устаткування, коефіцієнт придатності основних 

фондів, коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, 

коефіцієнт інтенсивного використання устаткування, 

механоозброєність, інтенсивні шляхи підвищення ефективності 

використання основних виробничих фондів, екстенсивні шляхи 

використання основних виробничих фондів. 

 

Задача 1. 
Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, його середній і 

максимальний запас, якщо період поставки 8 днів, а період зриву 

поставки 2 днів. Для забезпечення виконання денної програми слід 

використати 1000+N кг борошна, причому його втрати становлять 4+N 

%. Протягом місяця хлібозавод працює 23+N робочих днів 

Задача 2. 

Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви 

росту випуску продукції за рахунок більш повного використання 

сировини. Фактична вага сировини, що поступила в виробництво, 

845+N тонн. Вага готової продукції – 350+N тонн. Коефіцієнт виходу 

готової продукції в попередньому році 0,36 середній по галузі 

коефіцієнт виходу готової продукції 0,41. 
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Задача 3. 
У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної 

продукції на суму 107+Nтис. Грн. Залишки нереалізованої продукції на 

складах на початок року складали 25+N тис. Грв. Фактично обсяг 

реалізації за рік зріс в порівнянні з плановим рівнем на 3,2 %. 

Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в 

розмірі 5 тис. грн, а фактично склали 3,7 тис. грн. 

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних 

засобів в результаті прискорення їх оборотності. 

Тема 4: Виробничі інвестиції підприємства. 

Ключові слова: оборотні фонди, класифікація виробничих запасів, 

структура оборотних засобів, нормативні оборотні засоби, ненормативні 

оборотні засоби, фонди обігу, стадії кругообігу оборотних засобів, 

коефіцієнт обернення оборотних засобів. 

 

Задача 1. 
Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового заводу за 

показниками абсолютної ефективності. Дані приведені в таблиці. 

Ен=0,15 

                                                                             Таблиця 4 

Показники Значення 

1. Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, 

тис. шт 
108+N 

2. Гуртова ціна виробу, грн. 202+N 

3. Собівартість виробу, грн 168+N 

4.Обсяг капітальних вкладень, млн грн. 15+N 

5.Вартість виробничих фондів, млн.грн. 12,5+N 

Задача 2. 

Визначити, у який спосіб консервному заводу доцільно збільшити 

обсяг випуску продукції шляхом будівництва нового цеху чи 

реконструкції діючих? Вихідні дані в таблиці. Ен=0,15 
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Таблиця 5 

Показники Реконструкція 
Нове 

будівництво 

1.Обсяг випуску продукції, шт 130+N 183+N 

2. Собівартість одиниці прод. грн 1,98+0.01*N 2,03+0.01*N 

3. Питомі капіталовкладення, тис. грн. 2,1+0.01*N 2,45+0.01*N 

4. Вартість вивільнених основних 

фондів,тис. грн 
0,32 - 

Задача 3. 

Програма заходів по автоматизації виробництва на підприємстві 

розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати 

економічний варіант програми, якщо норматив приведення 

капіталовкладень по фактору часу Епр = 0,1. Вихідні дані в таблиці. 

Таблиця 6 

Показники / Варіанти Перший Другий 

Капітальні вкладення, млн. грн. 

В тому числі по роках: 
2,2+0.01*N 2,2+0.01*N 

1-ий 0,64+0.01*N 0,4+0.01*N 

2-ий 0,6+0.01*N 0,5+0.01*N 

3-ій 0,5+0.01*N 0,5+0.01*N 

4-ий 0,5+0.01*N 0,8+0.01*N 

Тема 5 :Кадри підприємств та продуктивність праці. 

Ключові терміни: витрати виробництва, витрати обігу, собівартість, 

собівартість одиниці продукції (формула), мета обліку собівартості 

продукції, заходи по зниженню собівартості продукції. 

 

Задача 1. 

На обробку деталі затрачалось 18+N хв. Після перегляду норм часу 

на дану деталь була встановлена норма 15+N хв. Обчислити на скільки 

відсотків знизилась трудоємкість роботи і зросла продуктивність праці. 

Тривалість зміни 8 год.  

Задача 2. 

Визначити ріст продуктивності праці в умовно - натуральних 

вимірниках за даними, наведеними в таблиці. 



 

 10 

                                                             Таблиця 7 

Виріб 
Кількість виробів Затрати праці на один 

виріб, н/год План Факт 

А 117+N 126+N 19+N 

Б 254+N 241+N 14+N 

В 780+N 824+N 8 

Задача 3. 
У звітному році випуску продукції склав 22045+N тис. грн./рік , а 

трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась в 

порівнянні з базовим на 973 люд-днів. Річний виробіток в звітному році 

склав 128+N тис. грн./чол. за рік. Визначити виробіток на одного 

працюючого у звітному році і його відносний ріст, якщо відомо, що в 

цьому році було 225 робочих днів 

Тема 6 : Розрахунок рентабельності. Планування прибутку. 

Ключові терміни: прибуток, економічна сутність прибутку, функції 

прибутку, принципи розподілу прибутку підприємства, рентабельність, 

завдання аналізу показників рентабельності, рентабельність продажу 

(формула, сутність), рентабельність реалізованої продукції, 

рентабельність собівартості,  рентабельність сукупних активів, 

рентабельність власного капіталу. 

 

Задача 1. 

Визначити техніко-економічні показники дільниці з видобутку 

фрезерного торфу:  прибуток від реалізації товарної продкції, вартість 

основних та оборотних фондів, рентабельність виробництва даного виду 

продукції, загальну собівартість, продуктивність праці, 

фондоозброєність, питомі капітальні вкладення. Відомо: валова 

продукція – 200+N тис.т, товарна продукція – 186+N тис.т, кошторисна 

вартість будівництва підприємства – 5679,8+N тис. грн., собівартість 

одиниці продукції – 30+N грн/т., загальна рентабельність -  5%, 

чисельність виробничого персоналу – 32 особи, вартість основних 

фондів – 60 % 

Задача 2. 

Визначити розрахунковий рівень рентабельності виробництва, якщо 

вартість виробничих фондів 14+N млн. грн.., з них 12+N % 

прокредитовані банком, податок на прибуток складає 25%,  відсоток за 

користування банківським кредитом 17+N %,  річних, Обсяг товарної 
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продукції підприємства склав 20+N млн. грн., рентабельність 

виробництва у галузі 5%. 

 

Тема 7: Якість продукції та економічна ефективність її підвищення. 

Ключові терміни: ціна, оптова ціна, цінова стратегія, стратегія  

високих цін, стратегія низьких цін. 

 

Задача 1. 
Проаналізувати ступінь оновлення випуску продукції у звітному році 

за даними таблиці. 

Таблиця 8 
Показники План Факт 

1. Кількість видів продукції 81+N 91+N 

в тому числі нових видів 21+N 15+N 

2. Обсяг виробництва продукції в гуртових 

цінах підприємства тис. грн 

4905+N 5020+N 

В тому числі нових видів, тис. грн 1601+N 1245+N 

Задача 2. 
Консервним заводом заплановано виготовити у плановому році 

107+N тис. умовних банок овочевих консервів, в тому числі вищого 

сорту 62+N % загальної кількості. Ціна одиниці продукції першого 

сорту 1,8+N/100 грн., а до ціни вищого сорту встановлена надбавка в 

розмірі 22 % ціни першого сорту. 

Визначити коефіцієнт сортності продукції по заводу у плановому 

році та його зміну в порівнянні  зі звітним, якщо у звітному році 

коефіцієнт сортності склав 0,97. 

Задача 3. 
Визначити річний економічний ефект у виробника побутових 

кухонних комбайнів нової покращеної моделі та термін окупності 

додаткових капітальних вкладень за даними таблиці. 
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Таблиця 9 

Показники 
Стара 

модель 

Покращена 

модель 

Річний випуск, тис. шт. 89+N 89+N 

Додаткові капіталовкладення, пов’язані із 

освоєнням виробництва нової моделі, тис. грн 
- 408+N 

Собівартість комбайна, грн. 162+N 188+N 

Роздрібна ціна комбайна, грн. 185+N 225+N 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
За чинним навчальним планом на вивчення дисципліни «Економіка 

в галузі» студентам відведено 3 кредити (90 годин), в тому числі: 

 для денної форми навчання: лекції – 16 годин, практичні заняття 

– 18 годин, самостійна робота – 56 годин. 

 для заочної форми навчання: лекції – 2 години, практичні заняття 

– 6 годин, самостійна робота – 82 годин. 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів  

денної та заочної форми навчання 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість год. 

 денна заочна 

1. Розробка та економічне обґрунтування 

виробничої програми підприємства 
8 10 

2. Основні фонди та виробнича потужність 

підприємств 
8 12 

3. 0боротні фонди і оборотні засоби підприємства 6 10 

4. Виробничі інвестиції підприємства 8 12 

5. Кадри підприємств та продуктивність праці 6 10 

6. Розрахунок рентабельності. Планування 

прибутку 
8 10 

7. Якість продукції та економічна ефективність її 

підвищення. 
6 8 

8. Бізнес-план як основа виробничо-економічної 

діяльності підприємства 6 10 

Разом 56 82 

 

Звіт про самостійну роботу подається у вигляді електронного варіанту 

та звіту з кожної теми, наведеної у таблиці. Оформлення – в окремому звіті 

для самостійної роботи. 
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Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять : 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://nbuv.gov.ua (дата звернення 31.01.2022). 

Наукова бібліотека НУВГП. 33000, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75. URL: http://lib.nuwm.edu.ua, http://ep3.nuwm.edu.ua (дата 

звернення 31.01.2022). 

Комп’ютерне навчання продуктам і технологіям Microsoft. URL: 

https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/default.aspx (дата звернення 

31.01.2022).     
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