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Самостійна робота № 1
Тема: Підприємство в економічній системі сучасного суспільства
Мета: Сформувати та закріпити знання про сутність підприємства як суб’єкта господарювання в ринковій економіці, його організаційну і виробничу структуру та
різновиди підприємств й організаційно-правові форми їх об'єднань

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1) Підприємство як економічний суб'єкт господарювання
2) Особливості створення підприємства підприємницького типу
3) Функції та мета підприємства
4) Підприємство та його служби
Практичне завдання:
За даними таблиці визначити темпи зростання обсягу реалізованої продукції в
окремих галузях промисловості у 2014 р. порівняно з 2009 р. і виявити основні тенденції щодо зміни галузевої структури промислового виробництва за цей період.
Галузь промисловості

Паливна
Хімічна
Машинобудівна
Лісова і деревообробна
Будматеріалів
Скляна і фарфорофаянсова
Легка
Харчова
Поліграфічна

Рік
2009
100,0
100,0
100,0
100,0

2010
125,7
109,8
113,4
114,1

2011
104,1
120,7
110,8
100,4

2012
158,6
109,6
123,4
115,4

2014 р.,
у % до 2015 р.
2013
149,8
108,7
145,6
94,4

2014
133,8
112,1
122,6
105,7

100,0 103,8 104,1 108,2 104,2 105,2
100,0 126,5 110,0 111,3 111,8 114,5
100,0 124,8 111,7 113,4 115,8 116,4
100,0 114,3 104,9 114,4 91,7

105,9

100,0 107,3 104,8 108,8 109,3 107,5

Тести
1. Загальний поділ праці передбачає:
а) поділ праці на підприємстві;
б) поділ праці між підприємствами;
в) поділ суспільного виробництва на галузі народного господарства;
г) поділ праці між галузями промисловості.
2. Частковий поділ праці передбачає:
а) поділ праці між підприємствами;
б) поділ праці між галузями промисловості;
в) поділ суспільного виробництва на галузі народного господарства;
г) поділ праці на підприємстві.

3. Одиничний розподіл праці передбачає такі види поділупраці:
а) всередині підприємства;
б) між галузями народного господарства;
в) між галузями промисловості;
г) між підприємствами певної галузі.
4. Галузь промисловості — це сукупність підприємств, що
характеризуються:
а) однорідністю сировини, яка споживається;
б) спільним організаційним типом виробництва;
в) єдністю економічного призначення продукції, що вироб
ляється;
г) однаковими умовами постачання і збуту;
д) спільністю технологічної бази та технологічних процесів;
є) особливим складом кадрів.
5. Галузева структура промисловості характеризується:
а) співвідношенням між окремими галузями промисловості;
б) складом галузей, їх кількісними співвідношеннями та
взаємозв'язками між ними;
в) диференціацією промисловості на галузі.
6. Галузева структура промисловості вивчається за таки
ми показниками:
а) кількістю самостійних галузей і часткою кожної з них у
загальному обсязі промислового виробництва;
б) часткою основних фондів;
в) темпами зростання питомої ваги галузі;
г) галузевими коефіцієнтами випередження;
д) чисельністю працюючих.
7. Чинники, що визначають галузеву структуру:
а) науково-технічний прогрес;
б) розвиток структури суспільного виробництва;
в) спеціалізація і кооперування;
г) природні ресурси країни;
д) структурні зміни в основних виробничих фондах.
8. Показники галузевої структури за часом:
а) статичні;
б) динамічні;
в) стабільні.
9. Поділ промисловості на групи А і Б здійснюється за такими ознаками:
а) важливість галузей у системі народного господарства;
б) виготовлення продукції для сільськогосподарського та промислового споживання;
в) економічне призначення продукції.
10. До групи Б промисловості віднесено такі галузі:
а) які виготовлять предмети праці народного споживання;
б) які виготовляють засоби праці;
в) які виготовляють предмети праці.
11. До групи А віднесено такі галузі:
а) металургійна;
б) рибна;
в) лісозаготівельна;
г) легка;
д) харчова;
є) електронна; є) швейна; ж) цукрова.
12. Продукція народного споживання, яка виготовляється галузями важкої індустрії,
належить до групи:
а) А;
б) Б;
в) А чи Б залежно від її фактичного використання.
13. Цукор-пісок відносять до продукції групи:
а) А;

б) Б;
в) А чи Б залежно від фактичного використання.
14. Тканини відносять до продукції групи:
а) А;
б) Б;
в) А чи Б залежно від фактичного використання.
15. Електроенергію відносять до продукції групи:
а) А;
б) Б;
в) А чи Б залежно від її фактичного використання.
15. Учасники ТОВ відповідають за борги товариства:
а) у межах належних їм акцій;
б) у межах належних їм внесків;
в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;
г) усім належним їм майном;
д) усі відповіді неправильні.
16. Учасники товариства з повною відповідальністю відповідають за борги товариства:
а) у межах належних їм акцій;
б) у межах належних їм внесків;
в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;
г) усім належним їм майном;
д) усі відповіді неправильні.
17. Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства:
а) у межах належних їм акцій;
б) у межах належних їм внесків;
в) частина учасників — усім майном, інші — в межах належних їм внесків;
г) усім належним їм майном;
д) усі відповіді неправильні.
18. Промислове підприємство — це ланка, яка характеризується:
а) стабільністю показників роботи;
б) виробничо-технічною єдністю;
в) ритмічністю випуску продукції;
г) економічною єдністю;
д) правами юридичної особи;
є) організаційною єдністю;
є) статутним фондом.
19. Промислові підприємства за характером виробничого процесу поділяються на підприємства з виробництвом:
а) неперервним;
б) поточним;
в) сезонним;
г) дискретним;
д) партіонним;
є) одиничним.
20. Підприємство функціонує на основі:
а) Положення про підприємство;
б) Закону України "Про підприємства в Україні";
в) інструкцій, що затверджуються міністерством.
21. Статутний фонд підприємства включає:
а) борги споживачів;
б) основні засоби підприємства;
в) кредити Нацбанку;
г) доходи від діяльності комунального господарства;
д) оборотні засоби підприємства.
22. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня:

а) державної реєстрації;
б) виготовлення печатки підприємства;
в) відкриття розрахункового рахунка;
г) укладання колективного договору;
д) підписання установчих документів.
23. Назвіть критерії, за якими в Україні підприємства відносять до малих:
а) форма власності;
б) чисельність працюючих;
в) галузева належність;
г) характер діяльності;
д)усі відповіді правильні.

Література:
[20] 5-17
[22] 9-30
[23] 7-37

Питання для самоконтролю:
1) Економічна мета підприємства
2) Різновиди підприємств за видом власності
3) Різновиди підприємств за способом формування статутного капіталу

Самостійна робота № 2
Тема: Організаційна і виробнича структура підприємства
Мета: Сформувати та закріпити знання організаційну і виробничу структуру підприємства, структурні підрозділи та їх особливості і призначення

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1) Характеристика структури підприємства
2) Організаційна структура підприємства
3) Виробнича структура підприємства

Практичне завдання:
Тести.
1. Виробнича структура промислового підприємства — це:
а) склад його виробничих підрозділів;
б) склад і співвідношення між виробничими та невиробничими підрозділами;
в) взаємозв'язки між виробничими підрозділами;
г) склад співвідношення між виробничими підрозділами та їх просторове розміщення;
д) співвідношення між організаціями, що обслуговують колектив підприємства;
є) апарат управління підприємством.
2. Загальна структура підприємства включає:
а) основні, допоміжні та обслуговуючі цехи;
б) виробничу структуру;
в) підсобні цехи та господарства;
г) організації та установи, що займаються обслуговуванням працівників підприємства;
д) апарат управління підприємством.
3. До основних цехів підприємства належать:
а) ремонтно-механічні;
б) ливарні;
в) транспортні;
г) складальні;
д) інструментальні;
є) санітарно-гігієнічні.
4. До допоміжних цехів належать:
а) ремонтно-механічний;
б) ковальсько-пресовий;
в) інструментальний;
г) гальванічний;
д) заготівельний; є) транспортний;
є) санітарно-гігієнічний.
5. До добувних галузей промисловості належать:
а) металургійна;
б) лісозаготівельна;
в) нафтопереробна;
г) газова;
д) легка;
є) соляна;
ж) рибна.

6. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції складається з таких частин:
а) розподіл продукції;
б) взаємозв'язок двох квадрантів;
в) чотирьох квадрантів;
г) надходження продукції;
д) попит на продукцію.
7. У третьому квадранті міжгалузевого балансу відображається:
а) розподіл кінцевого продукту галузей матеріального виробництва;
б) доходи працівників підприємств, організацій і закладів невиробничої сфери;
в) поточне споживання продукції галузей матеріального ви
робництва;
г) амортизація основних фондів і доходи працівників виробничої сфери та держави.
8. Кінцевий продукт галузі у міжгалузевому балансі показує частину валової продукції
галузі, яка спрямовується на:
а) формування експортно-імпортного сальдо;
б) переробку в галузі як матеріального виробництва;
в) збільшення товарних запасів і резервів;
г) виплату заробітної плати;
д) амортизацію.
9. Питома вага галузі визначається за:
а) обсягом випуску продукції;
б) чисельністю працюючих;
в) кількістю використаних матеріальних ресурсів;
г) вартістю основних фондів;
д) обсягом нормативно-чистої продукції.
10. Коефіцієнт випередження розвитку галузі визначається як:
а) співвідношення питомої ваги галузі у плановому і базовому періодах;
б) відношення темпів зростання галузі до темпів зростанняпромисловості;
в) різниця між питомою вагою галузі у базовому та плановому періодах.

Література:
[22]92-100

Питання для самоконтролю:
1.Що таке відокремлений підрозділ юридичної особи?
2. Чим філія відрізняється від представництва?
3. Які види виробничих структур вам відомі і в чому їх особливості?
Яка роль суспільного поділу праці у формуванні галузей?
4 Поняття і класифікація галузей промисловості.
5. Галузева структура промисловості та показники, що її характеризують.
6. Назвіть основні чинники, що визначають галузеву структуру.
7. Міжгалузеві виробничі зв'язки, міжгалузевий баланс.
8. Що таке підприємство, його види, об'єднання підприємств. Закон України "Про
підприємства в Україні".
9. Пояснити сутність виробничий процесу його роль у формуванні структури підприємства.
10.Пояснити сутність виробничої та загальної структури підприємства.

Самостійна робота № 4
Тема: Організаційно-правові форми підприємства
Мета: Сформувати та закріпити знання організаційно-правові форми підприємства, їх особливості, різновиди

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:
1) Поняття об’єднання підприємств та їх різновиди
2) Державне (комунальне) господарське об'єднання, асоціація та їх призначення
3) Корпорація, консорціум та концерн як різновиди об’єднань підприємств та їх
характеристика

Практичне завдання:
Тести.
1. Вкажіть види договірних об'єднань:
а) концерн;
б) асоціація;
в) корпорація;
г) консорціум;
д) трест;
є) картель.
2. Назвіть види статутних об'єднань:
а) концерн;
б) асоціація;
в) корпорація;
г) консорціум;
д) трест;
є) картель.
3. Назвіть добровільне об'єднання підприємств, суб'єкти якого повністю втрачають свою
юридичну і господарську самостійність:
а) асоціація;
б) корпорація;
в) консорціум;
г) трест;
д) холдинг.
4.Назвіть добровільне об'єднання підприємств, суб'єкти якого мають юридичну і господарську самостійність:
а) асоціація;
б) корпорація;
в) консорціум;
г) трест;
д) холдинг

Література:
[22] 92-100

Питання для самоконтролю:
1.Яка мета створення холдингу?

2. Які цілі переслідує об’єднання підприємств в асоціацію?
3. Що таке консорціум?

