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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни “Вступ до економіки, 
менеджменту та управління персоналом” є освоєння студентами першого 
курсу базових понять і зв'язків між ними, завдяки яким  формується 
системне розуміння змісту освітньо-професійної програми навчання і 
майбутньої професії.     

 Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
• освоєння системи основних понять і показників економіки і 

менеджменту та зв'язків між ними; 
• набуття початкових навичок аналізу основних показників 

діяльності підприємства і прийняття управлінських рішень. 

Студент повинен знати: 
• основну суть (предмет) економіки, в т.ч. економіки праці, системи 

менеджменту, в т.ч. управління персоналом; 
• економічні категорії (ціна і собівартість продукції, доходи і 

прибутки, зарплата і продуктивність праці ...) та основні залежності 
між відповідними показниками; 

• систему загальних і спеціальних функцій менеджменту і особливо 
в управлінні персоналом; 

• основний зміст компетенцій і управлінських функцій за обраною 
професією. 

Студент повинен вміти:  
• визначати ключові показники діяльності підприємства (доходів, 

прибутків, рентабельності продукції, продуктивності праці,  
чисельності, структури і руху персоналу тощо); 

• оцінювати зміни названих показників для прийняття управлінських 
рішень. 

• оцінювати зміни названих показників для прийняття управлінських 
рішень. 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основи економіки  
Сутність економіки: потреби, ресурси. Класифікація і структура 

потреб. Виробничі і природні ресурси. Економічні відносини „виробництво 
– обмін – розподіл - споживання”.  

Тема 2. Основи підприємницької діяльності та функціонування 
підприємств  

Сутність підприємництва та умови його функціонування. Обмеження 
підприємницької діяльності за суб’єктами та об’єктами. Підтримка 
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підприємницької діяльності. Види підприємств, особливості їх діяльності. 
Економічна діяльність підприємства. Виробничі засоби підприємства.  

Тема 3. Основи менеджменту  
Сутність менеджменту та управління. Основні поняття менеджменту: 

місія, стратегія, цілі, функції. Функціональна система менеджменту.  
Організація управління підприємством. 

Тема 4. Основи економіки праці  
Сутність і основні поняття економіки праці. Трудовий потенціал та 

показники його оцінки. Продуктивність праці  та її показники. 
Тема 5. Основи оплати праці  
Сутність та функції заробітної палати. Форми та системи оплати праці 

Тарифна система оплати праці. Державне регулювання заробітної плати. 
Тема 6. Основи управління персоналом 
Система управління персоналом. Характеристики персоналу. Система 

функцій управління персоналом. Організація управління персоналом. 
 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ  

1. Що є предметом економічної науки? 
2. Які види виробничих потреб вам відомі? 
3. Які види невиробничих потреб вам відомі? 
4. Що покладено в основу теорії ієрархії потреб Маслоу? 
5. Які потреби виділяються за ієрархією Маслою? 
5. Які потреби відносяться до первинних? 
6. Назвіть приклади фізіологічних потреб. 
7. Які потреби відносяться до вторинних? 
8. Розкрийте сутність закону зростання потреб. 
9. Розкрийте сутність закону Енгеля. 
10. Які види ресурсів виділяють відповідно до класифікації потреб? 
11. Що включають в себе матеріальні ресурси? 
12. Розкрийте сутність засобів та предметів праці. 
13. Які види фінансових ресурсів вам відомі? 
14. Які види інформації ви знаєте? 
15. Перерахуйте складові, необхідні для виконання будь-якої роботи? 
16. Які види природних ресурсів ви знаєте? 
17. Наведіть приклади вичерпних і невичерпних природних ресурсів. 
18. Наведіть приклади відновних та невідновних природних ресурсів 
19. Які відносини називаються економічними? 
20. Охарактеризуйте стадії (фази) економічних відносин? 
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ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 
Вправа 1. Виокремити первинні і вторинні потреби людини (за 

теорією Маслоу) з наступного переліку: 
а) їжі; 
б) спілкування; 
в) влади; 
г) одягу; 
д) самореалізації;  
е) житла;  
є) фізичної і психологічної безпеки; 
ж) розваг; 
з) освіти; 
и) музики; 
і) участі у колективному прийнятті рішень; 
к) професійного зростання (просування). 
 
Вправа 2. Виокремити з поданого переліку основні і оборотні засоби 

підприємства: 
a) робочі машини і устаткування; 
b) будівлі і споруди; 
c) запаси готової продукції на складі підприємства; 
d) гроші на банківському рахунку; 
e) незавершені у виробництві вироби і їх складові; 
f) комп’ютери та інша оргтехніка; 
g) меблі; 
h) запаси вугілля; 
i) відправлені споживачу, але неоплачені товари; 
j) цінні папери (акції, облігації); 
k) водопровідна мережа. 

 
Вправа 3. Виокремити з наведеного переліку матеріальні, фінансові 

та інформаційні ресурси: 
a) цінні папери; 

b) паливо та інші енергоносії; 
c) облігації державної позики; 
d) технологічна документація; 
e) інструменти; 
f) посадові інструкції; 
g) креслення на вироби; 
h) рецепти продуктів харчування; 
i) сировина; 
j) комп’ютери; 
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k) комп’ютерні програми управлінського обліку; 
l) готова продукції на складі; 
m) гроші на банківському рахунку; 
n) колективний договір; 
o) меблі; 
p) відомості про конкурентів партнерів; 
q) особові справи працівників. 
 
Вправа 4. Скласти за наведеною табличною формою план поточних 

витрат і заощаджень на Ваші потреби у двох варіантах – при місячних 
грошових доходах 5000 грн. і 15000 грн. Проаналізуйте якісні зміни у 
структурі витрат (на первинні і вторинні потреби) при збільшенні доходів. 
Чи відповідають виявлені зміни закону Енгеля? 

 

Витрачання доходів на особисті потреби 

№ 
з/п 

 
Поточні витрати і 

заощадження 

Варіант 1 Варіант 2 Збільшення 
(+),  

зменшення 
(-) 

грн./ 
міс. 

% грн./ 
міс. 

% 

 А. Поточні витрати      
1 На первинні потреби:      

1.1  харчування      
1.2   житлово-комунальні послуги      
1.3   транспорт громадський      
1.4   дешевий одяг і засоби гігієни      

1.5   інше (зазначити)      
2 На вторинні потреби:      

2.1   кіно, спектаклі      
2.2   музичні та відеозаписи      
2.3   парфуми, макіяж, зачіски      
2.4  інше (зазначити)      

 В. Заощадження      
1 На первинні потреби:      

1.1   будівництво, придбання чи 
ремонт житла 

     

1.2  меблі, побутова техніка      
1.3  коштовний одяг      
1.4 інше (зазначити)      

2 На вторинні потреби:      
2.1   освіта      
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2.2   твори мистецтва      
2.3    коштовні прикраси, радіо- і 

відеопристрої 
     

2.4   інше (зазначити)      
Всього: 
в  т.ч.: 

5000  100  15000  100   

1) на первинні потреби      
2)  на вторинні потреби      

 
Вправа 5. Проаналізуйте динаміку та структуру трудових, 

інформаційних, природних та матеріальних ресурсів за даними 
статистичних щорічників України?  Результати аналізу наведіть у 
табличній формі, або у вигляді діаграм. 
1. Основні показники використання та охорони водних ресурсів 

   

Забрано води з природних 
водних  

об’єктів, млн.куб.м 

Спожито свіжої води 
(включаючи морську, 

млн.куб.м 

2000 18282 12991 

2001 17577 12168 

2002 16299 11589 

2003 15039 11034 

2004 14694 9973 

2005 15083 10188 

2006 15327 10245 

2007 16352 10995 

 
2. Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності 
у 2000-2006 роках, млн. грн. 

  2000 2003 2006 

Усього*  828822 1026163 1568890 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 97471 77979 75511 

Промисловість 285328 362598 525222 

Будівництво 15462 18256 29278 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 19641 25644 44018 

Діяльність готелів та ресторанів 4934 6893 15217 

Діяльність транспорту та зв'язку 113437 151164 306919 

 
3. Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності 
у 2000-2005 роках, млн. грн. 
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  2000 2002 2005 

Усього*  828822 964814 1276201 

Фінансова діяльність 6524 7680 15439 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 167621 214536 303927 

Державне управління 34238 33161 34901 

Освіта 45344 45735 51639 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 21618 25231 38726 

 
4. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт 

  

Всього вартість 
виконаних 

наукових та 
науково-техніч

них робіт 

У тому числі 

фундаментальні 
дослідження 

прикладні 
дослідження розробки 

науково-
технічні 
послуги 

  млн.грн. 
2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 

2001 2275 353,3 304,9 1317,2 299,6 

2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 

2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 

2004 4112,4 629,7 573,7 2214 695 

2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 

2006 5354,6 1141 841,5 2741,6 630,5 

2007 6700,7 1504 1132,6 3303,1 761 

 
5. Економічна активність населення за статтю  у 2004 та 2007 рр., 
тис.осіб 

  
Все 

населення Жінки Чоловіки 

2007 рік 

1.Економічно активне населення працездатного віку: 20606,2 9575,2 11031,0 

- Зайняте населення працездатного віку 19189,5 8928,9 10260,6 

- Безробітне населенням працездатного віку 1416,7 646,3 770,4 

2.Економічно неактивне населення працездатного віку 8144,8 4468,2 3676,6 

2004 рік 

1.Економічно активне населення працездатного віку: 20582,5 9811,0 10771,5 

- Зайняте населення працездатного віку 18694,3 8921,5 9772,8 

- Безробітне населенням працездатного віку 1888,2 889,5 998,7 

2.Економічно неактивне населення працездатного віку 8365,4 4488,6 3876,8 
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6. ЕАН за місцем проживання у 2004 та 2007 роках, тис.осіб 

  
Все 

населення 
Міське 

населення 
Сільське 

населення 

2004 рік 

1.Економічно активне населення працездатного віку 20606,2 14514,5 6091,7 

- Зайняте населення працездатного віку 19189,5 13477,2 5712,3 

- Безробітне населенням працездатного віку 1416,7 1037,3 379,4 

2.Економічно неактивне населення працездатного віку 8144,8 5807,7 2337,1 

2007 рік 

1.Економічно активне населення працездатного віку 20582,5 14565,2 6017,3 

- Зайняте населення працездатного віку 18694,3 13234,5 5459,8 

- Безробітне населенням працездатного віку 1888,2 1330,7 557,5 

2.Економічно неактивне населення працездатного віку 8365,4 5902,8 2462,6 

 
Вправа 6. Розробіть структуру виробничих ресурсів для задоволення 

конкретної (Вашої) індивідуальної потреби з точки зору виробника. 
Визначте приблизну вартість задоволення цієї потреби. Результати 
представте у вигляді схеми.  

 
 
 

ТРУДОВI

МАТЕР АЛЬНI I

Ф НАНСОВI I

НФОРМАЦ ЙНI I I  
 

ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ  
1. В чому полягає сутність підприємництва? 
2. Охарактеризуйте ознаки підприємництва? 
3. Що таке конкуренція? 
4. Які типи ринків залежно від співвідношення покупців і продавців 

ви знаєте? 
5. Розкрийте сутність функцій підприємництва. 

ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10

6. Хто може бути суб’єктом підприємницької діяльності? 
7. Кому заборонено займатися підприємницькою діяльністю? 
8. Які обмеження щодо об’єкта підприємництва існують в Україні? 
9. В чому сутність економічної підтримки підприємництва? 
10.  В яких напрямках здійснюється матеріально-технічна підтримка 

підприємництва? 
11.  Чому сприяє організаційна підтримка підприємництва? 
12.  Розкрийте сутність та наведіть приклади підприємства. 
13.  Які види підприємств за формою власності передбачені чинним  

законодавством?  
14.  Які види підприємств за кількістю власників майна ви знаєте? 
15.  В яких організаційно-правових формах можуть діяти господарські 

товариства? 
16.  В чому полягає відмінність між приватним та публічним 

акціонерним товариством? 
17.  Наведіть спільні та відмінні ознаки акціонерного товариства і 

товариства з   обмеженою відповідальністю.  
18. Наведіть спільні та відмінні ознаки товариства з   обмеженою 

відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю. 
19.  Чим відрізняється товариство з повною відповідальністю від 

товариства з обмеженою відповідальністю. 
20.  Як утворюються і використовуються прибутки  підприємства? 
21.  Розкрийте сутність та структуру собівартості. 
22.  Що таке рентабельність продукції? 
23. Відмінності основних (необоротних) і оборотних засобів   

виробництва? 
24.  Що таке амортизація? 
25.  Перерахуйте форми в яких можуть перебувати оборотні засоби 

підприємства. 
 

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 
Вправа 1. Розробіть структуру необхідної бізнес-інформації для 

започаткування та ведення певним видом підприємницької діяльності за 
наступним прикладом:  

 
Загальна 

ринкова 

інформація 

Інформація  

про 

споживачів 

Інформація про 

конкурентів 

Інформація про 

постачальників 

Нормативна 

інформація 

 Перспективи 
розвитку галузі 

 Визначення 
головних 

споживачів 

 Перспективи 
розвитку 

виробничих 
фондів 

 Перспективи 
розвитку ринку 

техніки і 
обладнання 

 Зміни в 
оподаткуванні 
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Демографічна і 
соціологічна 
інформація   

 Перспективи 
розвитку 

споживачів 

 Зусилля щодо 
підвищення 
кваліфікації 
персоналу 

 Нове на ринку 
сучасних 

технологій 

Зміни в 
трудовому 

законодавстві 

 Стан фондового 
ринку 

 Визначення 
потенційних 
споживачів 

тощо 

 Засоби 
підвищення 
мотивації 
персоналу 

 Новини ринку 
сировини, 

палива  

Зміни в 
митному 

законодавстві  

Стан на ринку 
кредитів  

   Цінова політика      

ЗАДАЧІ 

Задача 1.   
За наведеними даними обчислити: 

а) норми щорічних амортизаційних відрахувань (Н(а)),%;  
б) суму річних амортизаційних відрахувань (А), тис. грн./рік. 

Резюме. Від чого залежить норма і сума амортизаційних відрахувань? 
Якими будуть негативні і позитивні економічні наслідки, якщо збільшити 
норми амортизації? 

№ 
з/
п 

 
Основні засоби 

Балансова 
вартість (Вб), 

тис. грн. 

Ліквідаційна 
вартість (Вл), 

тис. грн. 

Раціональний 
термін 

експлуатації 
(Т), роки 

1 Будівлі,споруди 1340,0 40,0 50 
2 Інженерні комунікації  320,0 20,0 30 
3 Автомобілі 900,0 90,0 10 
4 Електронна техніка 70,0 5,0 5 

Схема розв'язку 
Норми амортизації за видами основних засобів: 

Н(А)1 = 100 : 50 = 2(%);  Н(А)2 = ?     Н(А)3 = ?  Н(А)4 = ? 
Суми амортизаційних нарахувань за видами основних засобів: 

А1 = (1340 - 40) ⋅ 2 : 100 = 26 тис. грн./рік 
А2 = ?                  А3  = ?            А4  = ?       

Загальна сума річних амортизаційних нарахувань: А = 26 + ...  + ...  = ? 
 

Задача 2. 
За наведеними в таблиці  даними визначити: 

1) рентабельність кожного виду продукції - R (i)   (%); 
2) валові доходи підприємства від виробництва і реалізації продукції - D 
(тис.грн.); 
3) собівартість всієї продукції – C  (тис. грн.); 
4) рентабельність всієї продукції  - R  ( %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12

Резюме. Виробництво якої продукції варто збільшити, а якої – зменшити 
з метою отримання більших прибутків? 

 

№ 
з/п 

Показники Види продукції 
А В С 

1 Ціна, грн./шт. 200,0 80,0 500, 
2 Собівартість одиниці продукції, грн./шт. 190,0 60,0 450,0 
3 Обсяги реалізації (продажу) продукції в 

натуральному вираженні, шт./квартал 
1000,0 2000,0 400,0 

Схема розв’язку 
Рентабельність окремих видів продукції: 

RА = (200 -190) ⋅100 : 190 = 5,2  (%);     RВ = ?       RС  = ? 
Валові  доходи: 

D = 200 ⋅ 1000 + ...+ ...   =   ? (грн.) 
Собівартість продукції: 

С = 190 ⋅  1000 +... + ...  = ? (грн.) 
Загальна рентабельність: R = (D – C)  ⋅  100  : C = ? (%) 

Задача 3. 
У результаті ліквідації господарського товариства обсяг виручки від 

реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів 
до підприємства — 1,2 млн грн. Статутний капітал підприємства дорівнює 
100 тис. грн і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників 
товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 
70 %, а частки решти учасників є однаковими. Приватне майно 
найбільшого учасника — 200 тис. грн., а інших - по 70 тис.грн.  

Визначити джерела погашення вимог кредиторів і розрахувати 
якою мірою вони будуть задоволені, якщо підприємства є : 
1) ТзОВ 

800+100=900 тис.грн. (джерела погашення вимог кредиторів) 
1,2 млн.грн - 900тис.грн=300тис.грн (непогашені борги підприємства) 

2) ТзДВ 
(800+100) =900 тис.грн. (власність товариства) 
900+200+30+30+30 = 1,19 млн.грн. (джерела погашення вимог 

кредиторів) 
(300*70/100) = 210 тис.грн. – але є всього 200 тис.грн 
(300*10/100) = 30 тис.грн 
1,2 млн.грн – 1,19 млн.грн  = 10тис.грн (непогашені борги 

підприємства) 
3) ПТ 

(800+100) =900 тис.грн. (власність підприємства) 
1,2 млн.грн - 900тис.грн=300тис.грн (залишковий борг ) 
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Солідарна участь300тис.грн./4 = 75 тис.грн. 
Але три учасника мають лише по 70 тис.грн., тож: 
70+70+70+90 = 300 тис.грн. 
1,2 млн.грн - 900тис.грн. - 300тис.грн = 0 (борг повністю погашений) 

4) КТ (учасник з найбільшою часткою у статутному капіталі є 

вкладником) 
(800+100) +70+70+70=1,11 млн.грн. (джерела погашення вимог 

кредиторів) 
1,2млн.грн -1,11млн.грн.= 90 тис.грн (непогашені борги підприємства) 

 

ТЕМА 3.   ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1.Що означає поняття „управління”? 
2.Які відмінності сучасного менеджменту від традиційного  управління? 
3.Спільні та відмінні ознаки формальних і неформальних організацій. 
4.Розкрийте сутність поняття „організація”. 
5. В чому полягає сутність місії організації? Наведіть приклади місії. 
6. Що можна віднести до головних цілей організації (підприємства)? 
7. Що таке стратегія підприємства? 
8. Які функції менеджменту ви знаєте? 
9. Що таке функціональна система менеджменту? 
10. Які функції відносяться до загальних? 
11. Розкрийте сутність аналізу. 
12. Розкрийте сутність планування.  
13.Основні форми планових документів. 
14. Розкрийте сутність організації. 
15. Розкрийте сутність контролю. 
18. Що відноситься до основних об’єктів управління? 
19. Розкрийте сутність спеціальних функцій менеджменту. 
20. Що означає слово „маркетинг”? 

 
ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 

Вправа 1. Виокремити з наведеного переліку приклади можливої 
місії,  корпоративної (загальної) цілі та конкурентної стратегії  
підприємства: 

а)  освоєння нової технології виробництва; 
б)  підвищення якості продукції; 
в)  створення робочих місць для інвалідів; 
г)  поглинання (приєднання) підприємства-конкурента; 
д)  забезпечення дітей екологічно чистими продуктами; 
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е)  завоювання домінуючої частки місцевого ринку м’ясних    продуктів; 
є)  придбання контрольного пакету акцій ВАТ; 
ж)  розширення асортименту продукції; 
з)   вирощування екологічно чистих овочів; 
и)  впровадження енергозберігаючих технологій; 
і)   збільшення експорту продукції в 1,5 рази. 

 
Вправа 2. У зв’язку з підписанням контракту із замовником про 

значне збільшення поставок продукції виникли потреби у поповненні 
виробничих ресурсів підприємства. Які функціональні відділи, зазначені на 
рис. 2.1, зобов’язані  визначити додаткові потреби і джерела поповнення 
виробничих ресурсів: 

а)  трудових; 
б)  матеріально – сировинних; 
в)  фінансових. 

         
Вправа 3. Виокремити загальні функції управлінського процесу в 

системі менеджменту: 
а)  підбір кадрів; 
б)  планування; 
в)  управління персоналом; 
г)  організація; 
д)  оплата праці; 
е)  контроль; 
є)  аналіз; 
ж)  фінансовий менеджмент; 
з)  маркетинг. 

 
Вправа 4. Розробіть місію, визначте основну мету діяльності та 

побудуйте «дерево цілей» Вашого підприємства.  
 
Вправа 5. Побудова організаційну структуру підприємства, що 

займається виробництвом продукції чи наданням послуг і за розмірами 
відноситься до великих. 
 

ТЕМА 4. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Що є предметом науки «Економіка праці»? 
2. Що таке праця? 
3. Коли праця вважається суспільною? 
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4. Що мається на увазі під поділом праці? 
5. Що мається на увазі під кооперацією праці? 
6. Кого відносять до трудових ресурсів? 
7. Кого відносять до економічно-активного населення? 
8. Обґрунтуйте нижню і верхню межі працездатного віку? Чому саме 

16 і 60 років? 
9. Що таке «робоча сила»? 
10. Що таке «людський капітал»? 
11. Розкрийте сутність поняття «персонал»? 
12. Розкрийте сутність поняття «кадри»? 
13. Охарактеризуйте сферу поширення понять що характеризують 

ресурси праці. 
14. Що означає словосполучення  «трудовий потенціал»? 
15. Яким чином можна оцінити трудовий потенціал країни, регіону, 

підприємства?  
16. Що таке продуктивність праці? 
17. Які показники продуктивності праці ви знаєте?  

 
ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 

Вправа 1. Виділити коректні (логічні) словосполучення: 
а)  персонал регіону; 
б)   потреби персоналу; 
в)  наукові кадри регіону; 
г)  вартість робочої сили; 
д)  вартість персоналу; 
е)  інвестиції в людський капітал; 
є)  зарплата трудових ресурсів; 
ж)  ринок персоналу; 
з)  ринок робочої сили. 

ЗАДАЧІ 

Задача 1.  
Визначити і порівняти продуктивність праці персоналу підприємства – 
середнього виробітку чистої продукції (доданої вартості) на одного 
працівника. 

Резюме. Від яких величин і чинників залежить продуктивність праці? 
 

№ 
з/п 

 
Показники 

Види продукції 

2010 р. 2011 р. 
А В А В 
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1.  Ціна одиниці продукції (Ц), грн./шт. 200 300 220 310 

2. Виробниче споживання придбаних 
ресурсів на одиницю продукції (ВС), 
грн./шт. 

 
100 

 
160 

 
120 

 
180 

3. Кількість продукції (N), тис. шт. 3,0 5,0 3,5 7,0 

4. Середня чисельність працівників 
підприємства упродовж року (L), осіб. 

55 57 

 

Схема розв’язку  

Обсяги чистої продукції: 
а) у 2010 р.    Q(10) = (200 - 100)*3 + ...= ? (тис. грн.); 
б) у 2011 р.    Q(11) = ? (тис. грн.). 

Продуктивність праці: 
а) у 2010 р.    Р(10) = Q(4) / 55 = ? (т. грн. / люд.); 
б) у 2011 р.    Р(11) = ? (т. грн. / люд.). 

Індекс продуктивності праці у 2006 році: 
І(р) = Р(11) / Р(10) = ? 
 
Задача 2.   
Визначити та порівняти продуктивність праці (за рівнем виконання 

норм)  та тарифну зарплату робітників-відрядників (А і В) за місяць при 
однаковій годинній тарифній ставці (С=6,5 грн./год.) і відпрацьованому часі 
Т=160 год./міс. 

Резюме. Чому відрізняється зарплата робітників, з якою величиною 
вона знаходиться в прямій залежності? 

 
№ 
з/п 

Показники Види виконаних робіт 

І ІІ ІІІ 
1 Норма часу на одиницю роботи,  

н-год. / шт. 
0,5 0,4 0,6 

 
2 

Кількість виконаної роботи  шт. /міс.    

- робітником А - 180 160 
- робітником В 200 220 - 

 

Схема розв’язку  

Нормативна трудомісткість виконаної роботи: 
а) робітником А      Т(А) = 0,4*180 +...= ? (н-год./міс.); 
б) робітником В      Т(в) = ? (н-год./міс.). 

Тарифна зарплата: 
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а) робітника А         З(А) = 6,5* Т(А) = ? (грн./міс.); 
б) робітника В         З(В) = 6,5* Т(В) = ? (грн./міс.). 

Коефіцієнт виконання норм: 
а) робітником А      К(А) = Т(А) / 160 = ? 
б) робітником В      К(В) = Т(В) / 160 = ? 
 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Що таке «заробітна плата»? 
2. Що мається на увазі під умовами праці? 
3. Що означає термін «якість праці»? 
4. Які способи обчислення кількості праці ви знаєте? 
5. Які функції покладено на заробітну плату? 
6. Розкрийте сутність соціальної функції. 
7. Розкрийте сутність мотиваційної функції. 
8. Розкрийте сутність регулюючої функції. 
9. Розкрийте сутність відтворювальної функції. 
10. Розкрийте сутність оптимізаційної функції. 
11. Яким чином зарплата впливає на формування платоспроможного 

попиту населення? 
12. Які форми оплати праці вам відомі? 
13. В чому полягає відмінність відрядної оплати праці від погодинної? 
14. Що таке розцінка? 
15. Що таке годинна тарифна ставка? 
16. Які системи погодинної форми оплати праці ви знаєте? 
17. Які системи відрядної форми оплати праці ви знаєте? 
18. Які комбіновані системи оплати праці вам відомі? 
19. З чого складається тарифна система? 
20. Що таке „тарифна угода”?  
 

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 
Вправа 1. Виділити коректні (логічні) словосполучення: 
а)  тарифна норма; 
б)  тарифний коефіцієнт; 
в)  тарифна угода; 
г)  колективний договір; 
д)  преміальна оплата праці; 
е)  почасова оплата праці; 
є)  зарплата робочої сили; 
ж)  стимулювання людського капіталу; 
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з)  зарплата персоналу. 
 
Вправа 2. Завершити формування тарифної сітки, враховуючи розмір 

законодавчо встановленої  мінімальної заробітної плати для розрахунку 
тарифної ставки першого розряду. 

 

№ 
з/п 

Умови праці і форми 
оплати 

Годинні тарифні ставки за кваліфікаційними 
розрядами, грн./год. 

І ІІ ІІІ IV V VI 
 Тарифний коефіцієнт 1,0 1,09 1,20 1,33 1,50 1,70 
 
1 

Нормальні умови праці       
- почасова оплата       
- відрядна оплата       

 
2 

Важкі і шкідливі умови 
праці 

      

- почасова оплата       
- відрядна оплата       

 
 
3 

Особливо важкі і 
шкідливі умови праці 

      

- почасова оплата       
- відрядна оплата       

 

ЗАДАЧІ 

Задача 1.  
Визначити і порівняти тарифну зарплату (З) двох робітників (А і В) при  

простій почасовій оплаті і прямій відрядній, якщо годинна тарифна ставка є 
однаковою С=7 грн./л.-год., а тривалість робочого дня Тф = 8 год.   

Резюме. Яка форма оплати праці справедливіша і чому? 
 

№ 
з/п 

Показники Види робіт (операцій) 
І ІІ ІІІ 

1. Норма часу на одиницю роботи,  н-год./шт. 0,6 0,1 0,9 

 
 
2. 

Кількість виконаної роботи за робочий день, 
шт. 

   

- робітником А 6 15 - 
- робітником В - 10 10 
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Схема розв’язку  

Зарплата при почасовій оплаті: 
робітника А         З(п)А = 7 ⋅ 8 = 56 грн./день; 
робітника В          З(п)В = ? (грн./день). 

Зарплата при прямій відрядній оплаті: 
робітника А         З(в)А = 7 ⋅ (0,6 ⋅ 6 + 0,1 ⋅ 15) = ? грн./день; 
робітника В         З(в)В = ? (грн./день). 

 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

1. Складові системи управління персоналом? 
2. Що виступає об’єктом в управлінні персоналом? 
3. Хто є суб’єктом управління персоналом? 
4. В чому полягає сутність управління персоналом? 
5. Які колективні (системні) характеристики персоналу  організації? 
6. Які індивідуальні характеристики персоналу? 
7. Що відносять до трудових характеристик працівника? 
8. Що таке мотив? 
9. Що таке стимул? 
10. Які види стимулів вам відомі? 
11. Розкрийте сутність мотивування? 
12. За якою ознакою персонал поділяється на робітників і службовців? 
13. Яких робітників відносять до основних, а яких до допоміжних? 
14. Перерахуйте загальні функції управління персоналом. 
15. Охарактеризуйте загальні функції управління персоналом. 
16. Які  спеціальні функції управління персоналом вам відомі? 
17. Які види бригад існують? 
18. Які показники механічного руху персоналу свідчать про  позитивні 

зміни, а які – про негативні? 
19. Які зміни відносяться до якісного руху персоналу? 
20. Які і для чого розробляються норми праці? 
21. Що відноситься до соціальної інфраструктури  підприємства? 
22. В яких формах проявляються конфлікти персоналу? 
23. Які витрати відносіть до таких, що пов’язані з утриманням 

персоналу? 
24. Хто виконує функції управління персоналом на малих та великих 

підприємствах? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ 
Вправа 1. Виділити коректні логічні словосполучення: 

a) мотивація робочої сили; 
b) мотивування персоналу;  
c) потреби персоналу; 
d) потреби в робочій силі; 
e) трудові ресурси регіону; 
f) персонал м. Рівне; 
g)  ринок персоналу; 
h) ринок робочої сили; 
i) безробіття персоналу; 
j) використання персоналу; 
k) використання робочої сили; 
l) кваліфікація людського капіталу; 
m)  кваліфікація персоналу. 

 
Вправа 2. Виділити спеціальні функції управління персоналом: 

a) планування праці персоналу; 
b) управління рухом персоналу; 
c) організація праці персоналу; 
d) облік праці і витрат на персонал; 
e) управління соціально-трудовими відносинами; 
f) мотивування персоналу; 
g) управління трудовими процесами. 

 
Вправа 3. Виділити показники руху персоналу – коефіцієнти: 

а)   виконання норм обслуговування; 
б)   плинності кадрів; 
в)   продуктивності; 
г)   зайнятості; 
д)  стабільності; 
е)  обороту за звільненням; 
є)   використання робочого часу; 
ж)  виконання норм праці; 
з)   оновлення персоналу; 
і)    постійності персоналу. 

 
Вправа 4.  Виділити спеціальні структурні  підрозділи (відділи чи 

бюро) середніх і великих підприємств, які зазвичай виконують функції 
управління персоналом: 

а)  виробничо-диспетчерський; 
б)  планово-економічний; 
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в)  фінансово-економічний; 
г)   праці й заробітної плати; 
д)   кадрів; 
е)  соціального розвитку; 
є)   загальний відділ; 
ж)  охорони й безпеки праці; 
з)   бухгалтерія. 
 

Вправа 5. Придумайте соціальний пакет для працівників різної 
статі віку та сімейного стану. 

 
ЗАДАЧІ 

Задача 1. 
Визначити на наступний місяць:  

а) чисельність необхідних робітників;  
б) видатки на заробітну плату за тарифними ставками почасової оплати;  
в) середню зарплату робітників. 

Резюме. Від яких величин залежить зарплата найнятих робітників? 
 
 

№ 
з/п 

Показники Види  продукції 
А В С 

1. Трудомісткість одиниці продукції, л.-год./шт. 40 30 42 
2. Обсяги виробництва продукції за місяць, шт./міс. 100 300 500 
3. Середня годинна тарифна ставка, грн./год. 4,2 5,0 4,5 
4. Місячний фонд робочого часу одного робітника, 

год./міс. 
170  

 

Схема розв’язку  

Планова трудомісткість місячного випуску продукції: 
Т = 40 ⋅ 100 + ...= ? (люд.-год./міс.); 

Чисельність необхідних робітників: 
L = T : F = ? (осіб); 

Видатки на зарплату робітників: 
З = 4,2 ⋅ 40 ⋅ 100 +...= ? (грн./міс.); 

Середня тарифна місячна зарплата робітника: 

З  = З : L = ? (грн./люд.-міс.); 
      

Задача 2.  
За наведеними в таблиці даними визначити і порівняти показники 

механічного руху персоналу. 
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Резюме. В якому цеху і що, на вашу думку, спричинило надмірну 
плинність і нестабільність персоналу? 

 
№ 
з/п 

Показники 2010 р. 2011 р. 
Цех 

1 
Цех 

2 
Цех 

1 
Цех 

2 
1 Чисельність працівників на початок року 240 290 260 310 
2 Чисельність працівників на кінець року 260 310 280 330 
3 Чисельність працівників, які вибули 

упродовж року, в т.ч. за причинами: 
40 50 36 60 

а) закінчення чинності трудової угоди; 4 5 3 5 
б) вихід на пенсію, призив на військову 
службу 

6 10 8 7 

в) за власним бажанням 20 30 15 40 
г) за порушення трудової дисципліни 10 5 10 8 

4 Чисельність працівників, прийнятих 
впродовж року 

60 70 56 80 

Схема розв’язку 

1. Коефіцієнт обороту за прийомом: .. =
Чс

Чп
пКо  

2. Коефіцієнт обороту за звільненням: .. =
Чс

Чз
зКо  

3. Коефіцієнт загального обороту: ..
+

=
Чс

ЧзЧп
оКз  

4. Коефіцієнт плинності: .
+

=

Чс

ЧзптдЧзвб
Кп  

5. Чс. = (Чпр +Чкр) / 2 

де Чп. – чисельність прийнятих працівників; Чз. – чисельність звільнених 
працівників; Чс. – середньо облікова чисельність працівників; Чзвб. – чисельність 
працівників звільнених за власним бажанням; Чзптд. – чисельність працівників 
звільнених за порушення трудової дисципліни; Чпр – чисельність працівників на 
початок року; Чкр - чисельність працівників на кінець року. 

№ 
з/п 

Відносні показники руху персоналу  2010 р. 2011 р. 
Цех 

1 
Цех  

2 
Цех 

1 
Цех  

2 
1 Середньо облікова чисельність працівників 250 300 270 320 
2 Коефіцієнт обороту за прийомом 0,24 0,23 0,21 0,25 
3 Коефіцієнт обороту за звільненням 0,16 0,17 0,13 0,19 
4 Коефіцієнт загального обороту 0,40 0,40 0,34 0,44 
5 Коефіцієнт плинності 0,12 0,12 0,09 0,15 
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