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основі шаблону верстки - все це брав на себе комп'ютер. Пристроєм 
виведення для комп'ютера служив перфоратор, і продуктивність сис-
теми обмежувалася виключно швидкістю його роботи. 

BBR досягала приголомшуючою швидкості в 300 тисяч знаків 
на годину, що більш ніж у десять разів перевершувало швидкість 
самих передових рядковідливних машин. 

У 60 -ті роки перфострічку замінила магнітна стрічка, що до-
зволило підняти швидкість до ще більш неймовірної величини - 1000 
символів в секунду, або 3.6 мільйона символів на годину! Хоча така 
продуктивність і некорисна для механічних композерів, відливають 
літери або рядки зі свинцю, вона набуває найважливіше значення 
для пристроїв, не обтяжених тягарем свинцю і обмеженнями, що 
накладаються конструкцією механічних вузлів. 

 
 

21 століття 
Додрукарські, друкарські процеси змінилися за рахунок авто-

матизації та комп'ютеризації техніки. З’явилися цифрові друкувальні 
машини, які дуже компактні, зручні в управління, з підвищеною те-
хнікою безпеки, висока якість виготовленої продукції. 

 
 
 

Контрольні питання до теми: 
1. Розкрити значення НТП для розвитку поліграфічної галузі. 
2. Навести приклади вимову НТП на підприємстві де все про-

ходить виробничу практику. 
а) в додрукарських процесах; 
б) друкарських процесах; 
в) післядрукарських процесах. 
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ВСТУП 
В умовах ринкових відносин акцент економічної діяльності 

переміщується до основної ланки економіки – підприємства. Саме на 
цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надають-
ся необхідні послуги. На підприємстві зосереджені кваліфіковані 
кадри, вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, за-
стосування високопродуктивної техніки і технології. 

В умовах ринкової економіки виживає лише той, хто найбільш 
грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продук-
ції, яка користується попитом, і забезпечить високий рівень заробіт-
ної плати працівників підприємства. Для успішного вирішення цих 
завдань треба знати, як економіку підприємства, так і форми і систе-
ми оплати праці, міжнародну економіку, державне регулювання. 

Мета посібника – надати теоретичні та практичні основи для 
вивчення та викладання предмету «Основи галузевої економіки та 
підприємництва» з професійним спрямуванням. Показати професій-
ну спрямованість даного предмету. 

Сучасна система професійного навчання в поліграфічному 
училищі м. Києва зорієнтована на те, щоб задовольняти потреби по-
ліграфічної галузі, поліграфічних підприємств міста та області в 
кваліфікованих робітничих кадрах на рівні сучасних і перспективних 
вимог. Цього вимагає сучасний розвиток науково-технічного про-
гресу, який відбувається в поліграфічній галузі та ринкові відносини 
в економіці країни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

49 
 

Тема 1: Економічний розвиток України, його можливості 
План 

1. Показники залежності економічного розвитку країн; 
2. Можливості економічного розвитку України. 
3. Аналіз можливостей України для економічного розвитку. 

Розвиток кожної країни залежить від наявності корисних ко-
палин, родючості земель, географічного положення країн, чисельно-
сті населення та його професійної підготовки, культурного рівня, 
історичної спадщини, економіко-культурних зв’язків з іншими краї-
нами. 

Через ці обставини економіка країни складається з окремих галузей 
таких як: 

 Промисловість; 
 Сільське господарство; 
 Будівництво; 
 Торгівля; 
 Транспорт 
 Зв'язок, тощо. 

Потенційні можливості економіки України, у порівнянні з ін-
шими країнами світу, є значними, що дає підстави для оптимістич-
них прогнозів щодо економічного розвитку нашої країни. 

Україна розташована майже у центрі Європи і є другою за 
розміром території (603,7 тис. км) європейською державою. 

Її територія розташована у трьох природних зонах: змішаних 
лісів, лісостепу, степу. Більша частина країни лежить у басейні ріки 
Дніпро, рельєф рівнинний (95 відсотків загальної площі країни). 
Клімат на більшій частині території помірний, на крайньому півдні – 
субтропічний. Україна має дуже родючі землі має достатньою кіль-
кість корисних копален. 

За чисельністю населення Україна посідає шосте місце у 
Європі. На кінець 2014 року в ній проживало 45,5 млн. чоловік., що 
говорить про достатнью кількість трудових ресурсів в країні. 

Отже, Україна має всі передумови для того, щоб її 
економіка стала могутньою і динамічною, а країна перетворила-
ся на одну з розвинених країн світу. 
 
 

Датою народження офсетного друку можна вважати 1904-й 
рік, коли Рубель звернув увагу, що 
відбиток що перейшов із гумового 
полотна на папір має кращу якість, ніж 
той що одразу із форми. 

У 1907 році Самуель Смон із анг-
лійського міста Манчестер винайшов 
трафаретний друк. У ньому друкарська 
форма складається із натягнутої на рам-
ку сітки, через яку продавлюється фарба. 

В наш час друкування відбуваєть-
ся за допомогою сучасних друкарських машин які забезпечують від-
мінну якість при високій швидкості друкування. Всі процеси пере-
важно керуються та контролюються за допомогою комп’ютерів. 

 
ХХ століття - поліграфія 

У XX столітті розвиток друкарської справи відбувалося в на-
прямку швидкості, продуктивності і економічності друку. Початок 
цього процесу було покладено створенням методу офсетного друку. 
Винахід офсетного друку (початок XX століття) 

До початку XX століття 
літографський процес був значно 
вдосконалений. Після створення 
першого механічного друкарського 
преса літографія розвивалася за 
двома напрямками. Першим з них 
була печатка на тонких металевих 
листах (і перш за все, на жерсті, їх 
якої робилися консервні банки)  
 

Програмований набір (50- ті роки) 
Виготовлення перфострічки залишалося відносно повільним 

процесом, насамперед тому, що оператору доводилося самому вирі-
шувати, де і в якому слові в кінці рядка ставити перенос. Розвиток 
електроніки в другій половині минулого століття дозволило автома-
тизувати прийняття цих рішень. У 50- ті роки у Франції була створе-
на BBR - перша система програмного набору. Оператор і раніше ви-
готовляв перфострічку, але завдання визначення довжини рядка, ро-
зстановкою переносів у відповідності з правилами граматики, ви-
правлення орфографічних помилок і навіть відтворення тексту на 
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Тема 22: Науково-технічний прогрес в поліграфічній галузі 

В 1436 році німецький 
ювелір та підприємець Йоганн Гу-
тенберг винайшов друкарський 
верстат, його ще називали “прес 
Гутенберга”. Букви в цьому верстаті 

були 

дерев’яними (згодом металевими) і з них 
можна було набирати будь-який текст. 

Завдяки цьому винаходу виробни-
цтво книжок значно спростилося, що до-

зволило збільшити їх кількість. 
Через пару років Гутенберг вдосконалив свій верстат. Зокре-

ма, по буквах перед притисканням до паперу накочувався валик з 
фарбою. Винахідник на своєму верстаті в 1856 році надрукував пер-
шу друковані книгу, яку назвали “Біблія Гутенберга”. Йоган за до-
помогою свого верстату надрукував двісті примірників Біблії, і про-
дав на Франкфуртському книжковому ярмарку. 
 

В кінці 19-го століття поліграфісти вже могли друкувати ві-
дбитки з одночасним фальцюванням у два згини. 

5 
 

Контрольні питання і тести до теми: 
«Економічний розвиток України» 

 
Виберіть один із 9 варіантів відповідей: 

Тест 1. Розвиток кожної країни залежить від: 
1) Родючості земель; 
2) Географічного положення країни; 
3) Наявності корисних копалин; 
4) Професійної підготовки; 
5) Чисельності населення; 
6) Культурного рівня; 
7) Історичної спадщини; 
8) Економіко-культурних зв’язків з іншими країнами; 
9) Усі відповіді правильні. 
 
2. Які можливості України для економічного розвитку і як 

вона їх використовує? 
3. Проаналізувати можливості України для економічного ро-

звитку по усім показникам. 
 

Тема 2: Ринок, як форма існування товарного виробництва 
План 

1. Що таке ринкова економіка, її характеристика; 
2. Принципи ринкової економіки; 
3. Ринковий кругообіг товарів; 
4. Товарне виробництво – основа ринкової економіки. 

 

Ринкова економіка – система заснована на таких принципах: 
панування приватної власності, свобода вибору і конкуренція, осо-
бистий інтерес і обмежена роль держави. 

І принцип – економічна свобода – можливість індивіда реа-
лізувати свої інтереси і здібності шляхом активної участі в процесі 
відтворення. Грунтується економічна свобода на приватній власнос-
ті і свободі підприємництва: кожен індивід має право і можливість 
використовувати наявні ресурси і створені блага, розпоряджатися 
ними, виходячи з особистих інтересів. Необхідними атрибутами 
економічної свободи є економічна відповідальність і ризик. 

ІІ принцип – особистий інтерес, що виступає головним мо-
тивом і рушійною силою економіки. Для споживача – максимізація 
корисності, для підприємця – максимізація прибутку.  



Свобода вибору є основою конкуренції – суперництва за 
більш повну реалізацію особистого інтересу. Конкуренція назива-
ється досконалою, якщо на ринку існує безліч покупців і продавців, 
однорідність товарів і послуг, відсутність контролю над ціною, сво-
бода входу і виходу в дану галузь, вільний доступ до інформації. 

1623 року німецький 
вчений Вільгельм Шиккард 
запропонував свою модель, 
який мав складатися також із 
зубчатих коліщаток та міг би 
виконувати додавання, 
віднімання, а також множення 
та ділення. 

Класичній ринковій економіці властива обмежена роль держа-
вного втручання в економіку. 

Ринкова економіка забезпечує ефективність розподілу еконо-
мічних ресурсів, гнучкість, мобільність їх з метою задоволення по-
треб покупця, практична відсутність товарного дефіциту. Однак во-
на має й недоліки: 

Винаходи да Вінчі та 
Шиккарда були знайдені лише в наш час і залишилися тільки на 
папері.  1642 року 19-річний французький математик Блез Паскаль 
сконструював першу в світі працюючу механічну обчислювальну 
машину, відому як підсумовуюча машина Паскаля. Ця машина явля-
ла собою комбінацію взаємопов'язаних коліщаток та приводів. На 
коліщатках були зображені цифри від 0 до 9. Якщо перше коліщатко 
робить повний оберт від 0 до 9, автоматично починає рухатись друге 
коліщатко. Якщо і друге коліщатко доходить до цифри 9, починає 
обертатися третє і так далі. Машина Паскаля могла лише додавати та 
віднімати. 

1. Ринок не зацікавлений у виробництві суспільних благ; 
2. Економічний розвиток нестабільний (банкрутства, безробіт-

тя, інфляція, розшарування суспільства); 
3. Конкуренція має тенденцію до затихання і появи монополії. 
Основними діючими особами ринкової економіки є домогос-

подарства і фірми, що беруть участь в ринковому кругообігу як са-
мостійні й незалежні суб’єкти господарювання, що переслідують 
особисті інтереси. 
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Домогосподарства – власники різноманітних економічних ре-
сурсів виступають продавцями їх на ринку ресурсів і покупцями гото-
вих товарів і послуг на ринку товарів і послуг. Підприємства, здійс-
нюючи витрати, виступають 
покупцями на ринку ресурсів, 
забезпечуючи домогосподарствам 
відповідний вид доходу (заробітна 
плата, підприємницький дохід, 
відсоток, дивіденди), і продавцями 
готової продукції на ринку товарів і 
послуг. На схемі ринкового 
кругообігу рух за годинниковою 
стрілкою озна-чає рух грошей, а 
проти годинникової стрілки – рух 
ресурсів, товарів і послуг. Двоїстий 
зв'язок домо-господарств і підприємств через ринок ресурсів і ринок 
товарів і послуг забезпечує погодженість їхніх дій. Сучасна ринкова 
еко-номіка не може функціонувати без держави, і вона здійснює 
державне регулювання еко-номіки через юридичні регулюючі та 
контролюючі функції. Основою ринковою економіки є товарне виро-

Перші електронні комп'ютери з'явилися в першій половині XX 
ст. На відміну від попередніх, вони могли виконувати задану 
послідовність операцій за програмою, що була задана раніше, або 
послідовно розв'язувати задачі різних типів. Перші комп'ютери були 
здатні зберігати інформацію в спеціальній пам'яті. 

 
 

 
 

На сьогоднішній момент, технологія настільки далеко пішла, що те-
пер можна поєднати екран та комп’ютер, і при цьому, вони не бу-
дуть займати багато місця. 
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Соціальна інфраструктура – це сукупність одиниць націона-
льної економіки, функціонування яких пов’язане із забезпеченням 
нормальної життєдіяльності населення і людини. Іі роль у сучасній 
національній економіці постійно підвищується, а основне завдання 
залежить від забезпечення життєдіяльності населення в дедалі біль-
ше високому якісному рівні. Вплив соціальної інфраструктури на 
національну економіку у тому, що вона дозволяє забезпечити від-
творення трудових ресурсів – основного ресурсу економіки. 

Ринкова інфраструктура – це сукупність одиниць націона-
льної економіки , функціонування яких спрямоване забезпечення 
нормальної діяльності ринку та його розвитку. Вона представлена 
сукупністю різних організацій та установ, які забезпечують діяль-
ність різних галузей економіки. 

Промисловість – це основна й провідна галузь, що забезпечує 
потреби господарства в паливі, енергії, сировині, матеріалах, здійс-
нює постійне технічне переозброєння всіх сфер і галузей економіки, 
а також задовольняє різні потреби населення. 
 

Контрольні питання до теми: 
1. Надати визначення галузі промисловості; 
2. Пояснити від чого залежить вибір і форматування структури 

народного господарство країни. 
3. До якої сфери народного господарства належить поліграфіч-

на галузь? Пояснити чому. 
 
 
 

Тема 21: Науково-технічний прогрес 
в додрукарських процесах 

Невідомо як саме виникнув перший обчислювальний при-
стрій. Вважається, що 
перший у світі ескізний 
малюнок тринадцяти 
розрядного десятинного 
сумуючого пристрою на 
базі коліщаток з десятьма 
зубцями був виконаний 
Леонардо да Вінчі в одному 
з його щоденників. 
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бництво, де виготовлення товарів і продаж, як видно з малюнка, відбувається 
постійно. 
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Контрольні питання до теми: 
«Ринок, як форма існування товарного виробництва» 

 

1. На яких принципах заснована ринкова економіка? 
2. Назвати переваги і недоліки ринкової економіки. 
3. Вказати переваги і недоліки планової (командно-

адміністративної) економіки. 
4. Дописати речення: Основою ринкової економіки є… 

 
 
 

Тема 3: Підприємство як форма діяльності 
в умовах ринкової економіки 

План 
1. Сутність підприємництва; 
2. Функції та умови існування підприємства; 
3. Види підприємницької діяльності. 

Підприємництво – сукупність економічних, юридичних, по-
літичних, історичних та психологічних відносин. 

Підприємництво – це тип господарської поведінки щодо ор-
ганізації, розробки, виробництва і реалізації благ з метою отримання 
прибутку та соціального ефекту. 

Передумови підприємництва: 
1. Економічні – полягають у тому, щоб у суспільстві функціо-

нували різні власники приватні, колективні, державні – це сприяти-
ме свободі підприємницької діяльності. 

2. Політичні – полягають у створенні в країні сприятливого 
політичного клімату для підприємництва, що можливо досягти на 
основі розробки і здійснення стабільної економічної політики. 

3. Юридичні – ґрунтуються на законодавстві нормативно-правових 
актів, розроблених у країні. Закони мають створити для усіх учасників 
ринкових відносин однакові «правила гри». 

4. Психологічні – полягають в позитивній суспільній думці що-
до підприємництва і особливо в його економічній, матеріально-
технічній і організаційній підтримці. 
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частину національного багатства, впливає на характер взаємо-
зв’язків; 

b. Соціальна структура яка виходить із розподілу національ-
ної економіки визначені сектора, що є між собою у органічному вза-
ємозв’язку. Розподіл проводиться у разі різним критеріям, напри-
клад груп населення, підприємств, видам праці. зазвичай виділяють 
державний і приватний сектори економіки;   

c. Галузева структура передбачає виділення галузей економі-
ки та визначення характеру та сутність взаємозв’язку з-поміж них. 
Галузь національної економіки – це одиниці національної економіки, 
у процесі громадського виробництва виконують схожі функціональ-
ні завдання. Цей вид структурування національної економіки має 
значення, оскільки дозволяє реалізувати якісне прогнозування еко-
номічного розвитку; 

d. Територіальна структура, передбачає аналіз географічного 
розподілу продуктивних наснаги в реалізації рамок національної 
економіки – поділ національної економіки різні економічні райони; 

e. Інфраструктура національної економіки, яка виходить із 
визначення роду й характеру взаємодії сфер економіки; 

f. Структура зовнішньої торгівлі, передбачає аналіз характе-
ру співвідношень різних товарних груп, їх імпорту й експорту. 
Інфраструктура економіки: види й значення для національ-

ної економіки. 
Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По – перше, 

під нею розуміється сукупність систем обслуговування, основне за-
вдання  якої у забезпеченні роботи виробництва та наданні різних 
послуг населенню. По – друге, під інфраструктурою розуміється су-
купність одиниць, діяльність яких спрямовано забезпечення норма-
льного функціонування національної економіки. Інфраструктура має 
значення для функціонування національної економіки, бувши не-
від’ємну значна її частина. 

Виділяють такі основні види інфраструктури у зміцнілій наці-
ональній економіці: 

1. Виробнича інфраструктура; 
2. Соціальна   інфраструктура; 
3. Ринкова інфраструктуру. 
Виробнича інфраструктура – це сукупність одиниць націо-

нальної економіки, основна мета функціонування якого є забезпе-
чення нормально функціонувати виробничого процесу. Наприклад, 
вантажоперевезення, тонажнісудноперевезення тощо. 
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вельних організацій, виконують у процесі громадського відтворення 
однакові соціально – економічні функції незалежно від територіаль-
ного розташування відомчої підпорядкованості. Відповідно галузе-
вої структури має місце класифікація галузей народного господарст-
ва. 

Група однорідних галузей народного господарства утворює 
сферу народного господарства. Так було в відповідності зі специ-
фікою виробництва, і навіть розподілу і перерозподілу виробничих 
благ виділяються виробнича і невиробнича сфери. 

Виробнича сфера народного господарства – можна адресува-
ти галузі, що виробляють матеріальний продукт. 

Невиробнича сфера – галузі, що виробляють невиробничі по-
слуги. Виробничі галузі залежно від використання матеріального 
продукту та специфіки його створення діляться на: промисловість, 
сільське господарство й будівництво. 

Галузі важкої промисловості, куди входить електроенергети-
ка, паливна промисловість, металургія, хімічна промисловість та 
нафтохімічна галузі, деревообробна тощо. 

Галузі легкої промисловості: текстильна, швейна, взуттєва, 
хутряна. 

Галузі харчової промисловості: консервна промисловість, 
молочна промисловість, м’ясна промисловість, масложирова проми-
словість, макаронна промисловість, кондитерська промисловість, 
виноробна промисловість, пивоварна і безалкогольних напоїв про-
мисловість, рибна промисловість, соляна промисловість, цукрова 
промисловість. 

Галузі сільського господарства, своєю чергою, включає у 
собі галузі рослинництва і тваринництва. 

У цілому нині сукупність всіх структурних підрозділів і ста-
новить макроекономічну структуру народного господарства. 

Структура національної економіки – це сукупність історич-
но сформованих стійких,талановитих в відтворенні функціональних 
зв’язків між різними одиницями національної економіки. 
 
Вирізняють такі види структури національної економіки: 
a. Домашнє господарство, під розуміє розгляд структури на-

ціональної економіки як взаємозв’язку між домашніми господарст-
вами. Виділення цього виду структур пов’язана з тим, що домогос-
подарства є потужним економічним суб’єктом, виробляють значну 

Функції підприємництва: 
1. Творча – сприяння, генеруванню та реалізації нових ідей, 

здійснення техніко-економічних наукових розробок і проектів. 
2. Ресурсна – передбачає, що вона націлена на мобілізацію ма-

теріальних, людських та фінансових ресурсів та їх ефективне вико-
ристання. 

3. Організаційна – поєднання ресурсів виробництва в оптима-
льних пропорціях і здійснення контролю за їх раціональним викори-
станням. 

Згідно з законом України «про підприємництво» підприємства 
в Україні здійснюється за такими принципами: 

1. Вільний вибір діяльності на добровільних засадах. 
2. Самостійне формування програми діяльності та вибір поста-

чальників і споживачів виготовленої продукції, встановлення цін 
відповідно до законодавства. 

3. Вільне наймання працівників. 
4. Вільне розпорядження прибутком. 
 

Види підприємницької діяльності 
1. Виробниче підприємництво – здійснюється підприємцями, 

які виготовляють різноманітну продукцію, надають послуги, ство-
рюють духовні блага (навчання, музика). 

2. Комерційне – пов’язане з процесом реалізації готові продук-
ції (форми та продажу готові продукції). 

3. Посередницьке – має на меті налагодження зв’язків між ви-
робництвом продукції (послуг) та споживання. Представлене фірма-
ми, що надають інформацію створюють рекламу, досліджують ри-
нок, консультують ринок. 

4. Фінансове – виконує функції, які пов’язані з рухом грошей, 
цінних паперів, надання кредитів та страхування майна і ризиків 
(страхові компанії, інвестиційні фонди та інші фінансово-кредитні 
банки. Суб’єктами підприємництва можуть бути громадяни України 
і інших держав, які не обмежені законом у правоздатності, юридичні 
особи всіх форм власності; не допускається заняття підприємниць-
кою діяльністю таким категоріям громадян, військовослужбовцям, 
службовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, 
внутрішніх справ, а також органам державної влади і управління, які 
покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємства. 



Тема 20: Поняття та класифікація галузей промисловості 
України 

Не можуть бути зареєстровані як підприємці особи, які мають непо-
гашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі зло-
чини.           План 

Відповідальності підприємця 1. Галузь економіки. Він персонально відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з 
цією діяльністю усім своїм майном. 2. Поняття „ галузь ”. 

3. Структура національної економіки. Найманому працівнику, який втратить працездатність, зо-
бов’язаний відшкодувати витрати згідно з законом. 4. Інфраструктура економіки: види й значення для національ-

ної економіки. Підприємець визначається банкрутом, якщо майно, яке йому 
належить, не вистачає для покриття заборгованості та немає 
можливості для фінансового покращення підприємства. 

 
1. Галузь економіки 
Галузь економіки – сукупність підприємств, які мають спіль-

ністю готової продукції, технологій задовольняючих потреб. 
Сукупність національної економіки у тому, що вона становить 

собою сформовану систему національного й суспільного відтворен-
ня держави, у якій між собою взаємопов’язані галуз, види й форми 
громадської праці, сформовані внаслідок тривалого історичного ево-
люційного розвитку конкретної країни. Вплив на особливості націо-
нальної економіки надають історичні, залишались культурні тради-
ції, географічне розташування держави, його роль міжнародний по-
діл праці. Вивченню національної економіки присвячений ряд сумі-
жних із нею наук і навчальних дисциплін: 

 

Класифікація підприємств: 

 

 Економіка промисловості; 
 Економіка будівництва; 
 Економіка сільського господарства; 
 Економічна теорія. 
Структура народного господарства (від лат.structura – поря-

док) – комплекс виробництв в тій чи іншій країні, що виник з ураху-
ванням поєднання громадського поділу праці, природних ресурсів, 
історичних традицій і територіальної специфіки. 

Складна структура народного господарства визначається у ви-
гляді таких понять, як сектор, галузь, сфера народного господарства. 
Залежно від сформованих відносин власності в народному господар-
стві виділяються такі сектори, як приватний, державний, кооперати-
вний. Останнім часом це поняття використовують у зв’язку з специ-
фікою громадського поділу праці. Так, виділяється так званий реа-
льний сектор як сукупність галузей, у яких виробляється матеріаль-
ний продукт. 

Поняття „ галузь ” – основний структурний підрозділ народ-
ного господарства, яке є сукупністю підприємств, установ і закупі-
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Контрольні питання та тести 
1. Дописати речення: Товар – це річ або послуга, яка…… 
2. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального госпо-

дарства? 
Виберіть один із 3 варіантів відповідей 
а) наявність суспільства поділу праці. 
б) вільний вибір виро биком напряму діяльності. 
в) споживання життєвих засобів в середині господарської одиниці, 

де вони були створені. 
3. Що не впливає на величину вартості виробництва товару? 
Виберіть один із 3 варіантів відповідей 
а) продуктивність праці. 
б) інтенсивність праці. 
в) однорідність праці. 
г) складність праці. 
4. Які чинники зумовлюють зростання вартості товару робочої 
сили, а які – її зниження. 
а) підвищується ефективність суспільної праці у виробничій сфері; 
б) зниження вартості предметів споживання; 
в) зростають витрати на підготовку кваліфікованої робочої сили. 
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Контрольна робота по темі:  
«Основи підприємницької діяльності» 

 

Тести 
1. Основні види підприємництва: 
а) Торгово-закупівельні, експортно-імпортні, валютні; 
б) Промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, 

торгові; 
в) Продовольчі, промтоварні, квартирні, земельні, кредитні; 
г) Виробничі, комерційні, фінансові посередницькі. 
 
2. У процесі підприємницької діяльності підприємець взає-

модіє: 
а) З органами виконавчої, законодавчої та судової влади; 
б) З покупцями, власниками ресурсів, фінансовими органами; 
в) З найманими працівниками, з іншими підприємцями; 
г) З маклерами, дилерами, брокерами. 
 

3. Основні джерела для фінансування бізнесу: 
а) Початковий капітал, кошти засновників, спонсорські внески, 

особисті кошти робітників фірми; 
б) Прибутки, амортизація, кошти від продажі акцій, займи; 
в) Державні субсидії, податкові пільги, безвідсоткові кредити; 
г) Іноземна допомога, власні кошти власників фірми, банківські 

кредити, аванси від покупців. 
 
4. Підприємництво – це: 
а) Комерційна діяльність приватних осіб, зв’язана в основному з 

купівлею та продажем товарів; 
б) Ініціативна, самостійна діяльність громадян, яка спрямована на 

одержання прибутку та яка здійснюється на свій страх та ризик від 
свою відповідальність; 

в) Різна економічна діяльність, в результаті якої вдається 
реалізувати товар за ціну, яка перевищує витрати підприємця, тобто 
одержати прибуток; 

г) Тимчасова виробничо-комерційна діяльність, спрямована на 
досягнення високої рентабельності в будь-якій діяльності. 

 
5. Основою вільного підприємництва є: 
а) Індивідуальна праця, малі підприємства, господарська 

самостійність; 
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б) Низькі податки, невтручання держави в діяльність фірми, дер-
жавне сприяння малому бізнесу; 

в) Взаємодія виробника та покупця, відкритий ринок, підвищення 
виробництва товарів над їх споживанням; 

г) Приватна власність на засоби виробництва та майно, ринкова 
система ціноутворення, вільна конкуренція між продавцями та по-
купцями. 

 
 
 

Тема 4: Форми організації бізнесу: 
 

План: 
1. Форми організації бізнесу; 
2. Переваги і недоліки малого, середнього і великого бізнесу; 
3. Інші об’єднання, їх переваги і недоліки. 

І Малий бізнес 
1) Одноосібне володіння; 

 
Переваги: 

1. Це найпростіший та найдешевший спосіб організації бізнесу. 
2. Власник сам собі господар. 
3. Законодавством для одноосібного володіння встановленні 

мінімальні обмеження. 
4. Відсутність сплати спеціального податку. 

 
Недоліки: 

1. Повна майнова відповідальність. 
2. Обмеженість капіталу. 
3. У випадку смерті власника справа ліквідується. 
4. Складність менеджменту (одна людина виконує багато 

управлінських функцій). 
ІІ Середній бізнес 

2) Товариство; 
Переваги: 

1. Об’єднання партнерів дозволяю залучити додаткові засоби. 
2. Кожен партнер вносить у справу нові ідеї або свій талант. 
3. Порівняно просто організується. 
4. Не підпадає під спеціальний податок. 

 

2. Товарне виробництво 
Натуральне господарство – це форма господарювання, за 

якої родина (сім'я) змушена сама виробляти всі або майже все, що їй 
потрібно для життя. (Первинний лад, племена в Африці і Латинській 
Америці. Присадибні ділянки) 

Товарне виробництво – форма господарювання за якої люди 
спеціалізуються на певних видах діяльності для того, щоб виробляти 
товари з метою обміну ними і одержання від цього вигоди. 

Товар – це річ або послуга, яка завдяки своїм властивостям 
здатна задовольняти ті чи інші потреби і потрапляє до споживача 
через ринок. 

Товар має дві властивості: споживчу вартість і вартість. 
Споживча вартість означає корисні речі, тобто її здатність 

задовольняти якусь потребу людини.  
Вартість – це втілена в товарі праця. 
Всі товари є продуктами людської праці, і пропорції обміну 

залежать від того, скільки праці (живої і уречевленої) втілено у ви-
робництво кожного товару; тобто як вартості всі товари є 
однорідними. 

Праця – це фізична й духовна діяльність людей, спрямована 
на отримання доходу для задоволення потреб. 
Праця поділяється на: 

1. Фізичну. 
2. Розумову. 
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фондів 
Разом платежів: 
Асигнування з бюджету 
та позабюджетних 
фондів: 

1. Централізовані ка-
піталовкладення 

2. Інші витрати 
Разом асигнувань: 
Перевищення платежів 
до бюджету над асигну-
ваннями 
 

Асигнація – назва перших паперових грошей Росії. Почали 
випускатись в 1769р. Потім були замінені державними кредитними 
білетами, розмінними на срібло. 
 

Контрольні питання та тести: 
1. Розкрити сутність фінансового планування на підприємстві; 
2. Пояснити основні функції фінансів; 
3. З яких розділів складається бюджет підприємства 

Виберіть декілька із 5 варіантів відповідей: 
1. Доходи і надходження; 
2. Планування надходжень; 
3. Видатки і відрахування; 
4. Кредитні взаємовідносини з банками; 
5. Взаємовідносини з бюджетом. 

 
 
Тема 19: Форми господарювання. Товар та його властивості 

План: 

1. Форми ведення господарства. 
2. Що таке товар? 
3. Властивості товару. 
4. Що таке праця? 
5. Види праці. 

 
Є дві форми ведення господарства: 

1. Натуральне господарство 
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Недоліки: 
1. Кожен із партнерів несе необмежену майнову відповідаль-

ність. (Окрім ТОВ). 
2. Кожен партнер особисто відповідає за борги товариства. 
3. Якщо хтось із партнерів виходить зі справи (помирає), товарист-

во офіційно припиняє своє існування. Потрібно підписати нову угоду. 
4. Обмежений розмір капіталу, який визначається майном фірми, 

достатком партнерів та їх кредитною спроможністю. 
5. Партнери можуть мати різні погляди на управління фірмою, що 

заважатиме її діяльності. 
 

ІІІ Великий бізнес 
3) Корпорація – це форма організації підприємства з великою 

кількістю власників. Право на власність корпорації засвідчують ак-
ції, а співвласники корпорації називаються акціонерами. 
 
 

Переваги корпорації: 
1. Обмеження відповідальності. 
2. Спрощеність проведення операції. 
3. Необхідність існування. 
 

Недоліки: 
1. Організувати корпорацію дуже дорого і важко. 
2. Корпорації повинні платити спеціальні податки. 
3. Закон вимагає, щоб великі корпорації не давали інформацію 

про свої фінанси і операції всім зацікавленим особам, яку можуть 
використати конкуренти. Тому є корпорації відкритого і закритого 
типу. 
 

IV Інші об’єднання 
4) S-корпорація – корпорація для малого бізнесу і які не спо-

лучають спеціальний податок. 
Для отримання статусу S-корпорації фірма повинна мати не 

більше 35-ти акціонерів і не може володіти більш ніж 80% акцій 
корпорації. 

5) Кооперативи – це об’єднання окремих людей або компаній, 
які створені для виконання певних ділових функцій. 

Кількість членів кооперативу має бути не меншою, ніж три осо-
би, а максимальна кількість на обмежується (за українським законо-



14 
 

39 
 

давством). Кооперативи можуть бути житлові, споживчі (це підпри-
ємства, власники яких беруть участь у прибутках і купують товари і 
послуги за мінімальними цінами) та виробничі – це підприємства, 
які виробляють і продають продукцію в інтересах своїх працівників. 

6) Франчайзинг – це ліцензія, яка дає право приватній компа-
нії функціонувати у вигляді частки великої торгової мережі. Багато 
магазинів одягу, контор з продажу нерухомості, ресторанів, мотелів 
діють за принципом франчайзів. 
 

Переваги: 
1. Гроші за новий франчайз платить його покупець, продавець 

франчайза розширює справу, вкладаючи мінімум власних засобів. 
 

Недоліки: 
1. Продавець франчайза приділяє багато уваги контролю за сво-

їми покупцями. Може навіть диктувати свої методи управління бізне-
сом, стиль оформлення приміщення, навіть вид уніформи і значків. 

Приклади франчайзингу в Україні – McDonald’s (ресторан швидкого 
харчування), Yves Rocher (виробник косметичних засобів) тощо. 

 
 

Контрольні питання до теми: 
«Форми організації бізнесу» 

Вибрати один із варіантів відповідей 
Тест: 1. За формою організації підприємства можуть бути: 

1. Одноосібне володіння; 
2. Товариство; 
3. Корпорація; 
4. Кооператив; 
5. S-корпорація; 
6. Фрайчайзінг; 
7. Усі відповіді правильні. 

 
2. Розкрити переваги і недоліки 

а) малого бізнесу; 
б) середнього бізнесу; 
в) великого бізнесу; 

3. За якою організаційною формою ви хотіли б відкрити свою 
фірму і чому? 

виток 
 Соціальні по-

треби 
 Матеріальне 

заохочення 
5. Платежі вищесто-

ящій організації. 
6. Інші видатки з при-

бутку 
7. Податок на додану 

вартість, що спла-
чується підприємс-
твом постачальни-
кам. 

Разом видатки і 
відрахування: 
ІІІ. Кредитні 
взаємовідносини з банка-
ми: 

1. Одержання довго-
строкових кредитів 
на капіталовкла-
дення. 

2. Сплата боргів за 
кредитами, отри-
мані раніше 

3. Сплата процентів 
за користування 
кредитами 

IV. Взаємовідносини з 
бюджетом: платежі в бю-
джет і позабюджетні фон-
ди: 

1. Податок на додану 
вартість 

2. Податок на прибу-
ток 

3. Інші податки 
4. Внески прибутку 

до позабюджетних 
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І. Доходи і надходження 
1. Чистий прибуток 
2. Амортизаційні від-

рахування 
3. Приріст стійких 

пасивів 
4. Податок на додану 

вартість, що надхо-
дить у складі вируч-
ки від реалізації 
(податкове зо-
бов’язання). 

5. Інші джерела фі-
нансування капіта-
льних кладень (крім 
банківського креди-
ту). 

Разом доходи і надходжен-
ня: 
ІІ. Видатки і 
відрахування: 

1. Капітальні вкла-
дення у виробничі 
об’єкти, у тому чи-
слі: 
 З власного при-

бутку 
 З інших джерел 

2. Витрати на ремон-
тно-профілактичні 
заходи, які не 
включаються до 
валових витрат. 

3. Приріст нормативну 
власних оборотних 
коштів. 

4. Видатки з прибут-
ку, у тому числі: 
 Виробничо-

технічний роз-
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Тема 5: Правові акти про підтримку підприємств 
та підприємництва в Україні. Закони України 

«Про підприємство в Україні» 
План 

1. Основні положення закону; 
2. Правила створення, підприємства; 
3. Ліквідація діяльності підприємства. 
До законів України про підтримку підприємств і підприємни-

цтва відносяться Закон України «Про підприємництва», Закон Укра-
їни «Про підприємства в Україні», указ Президента України про 
державну підтримку малого підприємництва, тощо. Закон України 
«Про підприємства в Україні» прийнято 27 березня 1991 року. Цей 
Закон визначає: види і організаційні форми підприємств, правила їх 
створення і ліквідації, чітко фіксує їх права і відповідальність, регу-
лює відносини з іншими господарськими об’єктами та державою. 

 

Основні положення цього Закону такі: 
1. Створення; 
2. Реєстрація; 
3. Ліквідація; 
4. Реорганізація. 

 

Будь-яке підприємство може бути створене: 
1. Відповідно до рішення власника майна чи організаційного 

засновника; 
2. Внаслідок примусового поділу іншого підприємства згідно 

чинного антимонопольного законодавства; 
3. Шляхом відокремлення зі складу діючого підприємства, за 

рішенням їх трудових колективів, за згодою власника майна. 
Кожне підприємство підлягає державній реєстрації. Для цього 

підприємство подає органу місцевої влади заяву – рішення заснов-
ника підприємства про створення підприємства, статут та інші ви-
значені Кабміном України документи. 

 
Підприємство має бути ліквідовано у випадку: 

1. Прийняття відповідного рішення власником майна; 
2. Визначення його банкрутом; 
3. Заборони діяльності. 

Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення 
його з державного реєстру України. Управління підприємством 
здійснюється відповідно до його статуту. 
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Тема 6: Закон України 
«Про підприємництво в Україні» 

План 
1. Що визначає закон? 
2. Принципи підприємництва; 
3. Свобода підприємницької діяльності. 
Закон введено в дію з 1 березня 1991 року. Постановою Вер-

ховної Ради Української РСР від 26 лютого 1991 року № 785 – XII із 
відповідними змінами і доповненнями. 

Цей закон визначає загальні правові, економічні та соціальні 
засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) 
громадянами та юридичними особами на території України, встано-
влює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки. 

У разі, коли цей порядок спеціальним законодавством не вста-
новлено, підприємець користується цим Законом і своїм статутом. 

Згідно з Законом України «Про підприємництво в Україні» пі-
дприємництво здійснюється за такими принципами: 

1. Вільний вибір діяльності на добровільних засадах; 
2. Самостійне форматування програми діяльності та вибір по-

стачальників і споживав виготовленої продукції, встанов-
лення цін відповідно до законодавство; 

3. Вільне наймання працівників; 
4. Вільне розпорядження прибутком. 
Підприємці мають права без обмежень приймати рішення і 

здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чин-
ному законодавству. Перелік видів діяльності, підприємництво в 
яких не застосовується у зв’язку з підвищеними вимогами до безпе-
ки робіт, та необхідністю централізації функцій управління, встано-
влюється. Верховною Радою України. 
 

Контрольні питання 
По темам: Закон України «Про підприємництво в Україні» 

Закон України «Про підприємство в Україні» 
 

1. Які основні положення закону «Про підприємство в Україні»? 
2. В яких випадках може бути ліквідоване підприємство? 
3. З якого моменту підприємство вважається ліквідованим? 
4. Які принципи підприємництва? 
5. Хто може бути суб’єктом підприємництва? 

Тема 18: Сучасні підходи до формування фінансової політики 
поліграфічних підприємств 

План 

1. Що таке фінансове планування на промисловому підприємс-
тві; 

2. Бюджет підприємства (баланс доходів і видатків); 
3. Основні функції фінансової політики підприємства. 

Фінансове планування на промисловому підприємстві – 
це безперервний процес планування надходжень і використання 
фінансових ресурсів, становлення оптимального співвідношення 
у розподілі доходів підприємницької структури. 

Підприємства самостійно розробляють і схвалюють свої 
фінансові плани. Об’єктами планування є доходи підприємства, 
взаємовідносини з державним бюджетом, позабюджетними фон-
дами, інвестиційні та кредитні ресурси. 
Основні функції фінансів: 

1. Забезпечувати стабільне фінансування виробництва, тоб-
то управління грошовими засобами. 

2. Виділяти кошти для оплати довготермінового виробницт-
ва, тобто фінансування інвестиції та економічне зростання. 

3. Забезпечувати підприємство фінансами на найвигідніших 
умовах. 

Взаємозв’язок виробничого і фінансового планування за-
безпечується балансом доходів і видатків на поточний період, 
який включає такі розділи: 

 Доходи і надходження коштів. 
 Витрати і відрахування. 
 Кредитні взаємовідносини з банками. 
 Взаємовідносини з бюджетом. 

 

Баланс доходів та видатків (бюджет підприємства) 

У тому числі за квар-
талами Розділи і статті балансу Всього 

на рік I II III IV 
1 2 3 4 5 6 
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Контрольні питання 
1. З наведених видів податків виділіть прямі і непрямі: 

 а) Акцизи; 
 б) Податок на доходи фізичних осіб; 
 в) Податок на прибуток підприємства; 
 г) Мито; 
 д) Майновий податок; 
 е) Податок на додану вартість; 
 є) Податок на рекламу. 

2. Розкрити сутність ставки податку. 
3. Розкрити функції податків. 
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Тема 7: Ринок праці, можливості його 
формування та регулювання 

План 

1. Що таке ринок робочої сили, його сутність; 
2. Головні умови існування ринку робочої сили; 
3. Сутність і особливості міжнародної міграції робочої сили; 
4. Основні наслідки міграції робочої сили. 

Ринок робочої сили – це система економічних відносин між 
його суб’єктами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, які 
пропонуються найманими працівниками за цінами, що складаються 
під впливом співвідношення попиту і пропозиції. 

Робоча сила – це товар і, як будь-який товар, він має свій ри-
нок, на якому здійснюється його купівля-продаж. Суб’єктами ринку 
робочої сили є наймані працівники. Об’єктами – умови найму на 
роботу. Як і кожний товар, ціна на робочу силу визначається залеж-
но від попиту і пропозиції. 

 
Умови існування ринку робочої сили: 

1. Наявність економічного простору і можливості вільного пе-
реміщення громадян. 

2. Відсутність обмежень на заробітну плату, а також наявність 
житла і робочих місць. 

3. Єдність правових умов, функціонування ринку на основі ві-
льно обраного виду діяльності та конкурентоспроможності. 

4. Організація єдиної в межах території, ефективно функціо-
нуючої біржі праці. 

 
Міжнародна міграція робочої сили – переміщення працез-

датного населення в межах світового господарства. 
Міграція робочої сили в межах світового господарства 

постійно зростає і супроводжується певними якісними змінами. 
Міжнародна міграція робочої сили – переміщення працез-

датного населення в межах світового господарства і формування на 
цій основі сукупності економічних відносин з приводу організації 
цього процесу та привласнення створеного його працею необхідного 
та додаткового продукту. Інтернаціональна вартість робочої сили (як 
свідчить досвід країн ЄС) утворюється на основі середніх для регіо-
ну рівнів освіти та кваліфікації працівників, середньої складності 
праці, середніх умов відтворення робочої сили нормальної якості. 
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Щорічно в пошуках роботи за ліпших умов життя нині емігрує 
майже 25 млн. осіб, кількість іноземних працівників у США напри-
кінці 90-х років становила приблизно 8 млн., в країнах західної Єв-
ропи понад 14 млн. осіб. 

Позитивні наслідки: зменшення безробіття, набуття емігран-
тами нових знань і досвіду, поліпшення їх та членів їх сімей умов 
життя, отримання країною-експортером додаткового джерела валю-
тних доходів у формі грошових переказів від емігрантів. 

Негативні наслідки: відтік кадрів високої освіти та кваліфіка-
ції з країни-експортера. Щоб послабити негативний вплив цих 
процесів, використовують державне регулювання міжнародної 
робочої сили. 

Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили 
– це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу на 
міграційний рух працездатного населення, з метою його пристосу-
вання до потреб національної економіки. 

 
Контрольні питання і тести до теми: 

Ринок праці 
1. Дописати речення: Ринок робочої сили – це система еконо-

мічних відносин між. 
2. Вказати які умови існування ринку робочої сили названі 

правильно: 
а) Відсутність обмежень на заробітну плату, а також наявність 

житла і робочих місць; 
б) Організація єдиної в межах території, ефективно 

функціонуючої біржі праці; 
в) Єдність правових умов, функціонування ринку на основі 

вільно обраного виду діяльності та конкурентоспроможності; 
г) Усі відповіді правильні. 
3. Дописати речення: Робоча сила це товар… 
4. Назвати негативні та позитивні наслідки міжнародної мігра-

ції робочої сили. 
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9. Стимулююча – вилучення податків впливає на активізацію 
трудової активності, на краще використання основних фондів, сти-
мулювання тих чи інших галузей виробництва завдяки створенню 
податкових пільг. 
 

Елементи податкової системи: 
 Суб’єкт податку – особа, яка законом зобов’язана сплачува-

ти податки; 
 Носій податку – дохід або майно, з якого нараховується по-

даток (зарплата, прибуток, дохід з цінних паперів, нерухоме майно); 
 Ставка податку – величина податкових нарахування на оди-

ницю об’єкта податку (грошова одиниця, доходів, одиниця земель-
ної площі). 
 

Податкова система в Україні 
 Законодавством України визначені такі принципи побудови 

та призначення податкової системи: 
 Стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної 

активності; 
 Обов’язковість – впровадження норм сплати податків і збо-

рів, визначених на підставі достовірних даних; 
 Рівнозначність і пропорційність у справлянні податків; 
 Рівність, недопущення будь-яких виявів податкової дискри-

мінації; 
 Соціальна справедливість щодо різних верств населення; 
 Стабільність, забезпечення незмінності податків ті їхніх ста-

вок; 
 Рівномірність сплати, встановлення строків сплати податків і 

зборів; 
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Тема 17: Податки 
 

Податки – це обов’язкові платежі, вилучені державними і 
місцевими органами влади, фінансовими органами з 
підприємств, підприємців, населення. 
В залежності від різних ознак, податки діляться на групи: 
По механізму формування: 

1. Прямі; 
2. Непрямі. 

Від органа, що здійснює вилучення і розпорядження податком: 
1. Державні; 
2. Місцеві. 

Від порядку використання: 
1. Загальні; 
2. Спеціальні. 

Державні податки встановлюються і вилучаються органами 
управління на відповідній території. 

Місцеві податки встановлюються і вилучаються органами 
управління на відповідній території. 

Загальні податки знеособлені і поступають в єдину касу 
держави, що й визначає подальше їх використання. 

Види податків 
Залежно від встановлення ставок, розрізняють: 

 Пропорційні податки – ґрунтуються на твердих ставках, які 
встановлюють в однаковому відсотковому відношенні до об’єкта 
податку без урахування диференціації; 
 Прогресивні податки – передбачають підвищення величини 

ставок зі зростанням доходу. Сплачують особи, які мають великі 
доходи; 
 Регресивні податки – передбачають зниження величини 

ставки зі зростанням доходу. Він може й не вести до зростання абсо-
лютної суми надходжень до бюджету при збільшенні доходів фізич-
них і юридичних осіб, що платять податок. 

Функції податків: 
7. Фіскальна (казенний). Вона означає необхідність створення 

державної скарбниці для забезпечення існування держави та її уста-
нов, органів. 

8. Перерозподільна – податки є важливим інструментом розпо-
ділу і перерозподілу фінансових ресурсів. Відбувається через бю-
джетну систему. 
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Тема 8: Кадри поліграфічного підприємства, 
їх склад і структура 

План 

1. Що таке персонал; 
2. Відносні показники персоналу підприємства; 
3. Структура персоналу. 

У межах підприємства, для характеристики зайнятості у ньому 
робочої сили, можуть використовувати такі категорії «трудові ре-
сурси підприємства», «кадри», «персонал». Вони характеризують 
реальні ресурси праці, які використовуються на цьому підприємстві. 
У сучасних умовах найчастіше використовується категорія персо-
нал. 

Персонал – це сукупність працівників різних професійних 
кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його 
спискового складу. До останнього належать всі працівники, 
прийняті на роботу, і які пов’язані як з основною, так і не з основ-
ною діяльністю. 

«Кадри» або «Персонал підприємства» мають визначені 
кількісні, якісні та структурні характеристики, які можуть бути 
вимірювані й відображенні такими абсолютними і відносними по-
казниками: 

 Спискова і явочна чисельність працівників підприємства або 
його підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату; 
 Середньоспискова чисельність працівників підприємства або 

його підрозділів в окремий період; 
 Питома вага працівників окремих підрозділів в загальній чи-

сельності працівників підприємства; 
 Середній стаж роботи за фахом керівників і спеціалістів; 
 Середній розряд працівників; 
 Статево-вікова структура працівників; 
 Освіта працівників тощо. 

 



Системи відрядної форми оплати праці: 

 

1. Пряма індивідуальна. 
2. Непряма відрядна. 
3. Відрядно-преміальна. 
4. Відрядно-прогресивна. 
5. Акордна. 

 
 

 

Контрольні питання до теми 
«Форми і системи заробітної плати» 

Розв’язати задачу: 
1.За робочий день друкар зробив 30 тис. фарбо/відбитків. 

Розцінок за 1000 фарбо/відбитків – 15 грн. Робітник за місяць 
відпрацював 20 робочих днів. Порахувати загальний денний і 
місячний заробіток друкаря. Вказати яка форма оплати праці засто-
сувана? 

Структура персоналу 
 
 

Контрольні тести і завдання до теми: 
 Кадри підприємства, їх склад і структура 

Розв’язати задачу:  
1. Дописати речення: Персонал – це сукупність працівників… 2. Розрахувати денний і місячний заробіток палітурника, як 

що за кожну відпрацьовану годину він отримує 30 грн. Робочий день 
складає 8 годин. Робітник за місяць відпрацював 20 робочих днів. 
Додаткова заробітна плата складає 10 % від основної. Яка форма 
заробітної плати застосована? 

2. За характером участі у господарській діяльності поліграфіч-
ного підприємства персонал підрозділяється на: 

а) Виробничий і невиробничий; 
б) Робітників, службовців, спеціалістів, керівників; 
в) Висококваліфікований, кваліфікований, малокваліфікований; Розв’язати задачу: 
г) Усі відповіді правильні. 3. За робочий день оператор комп’ютерного набору в серед-

ньому набирає 35 сторінок. Розцінок за одну сторінку складності 
складає 5 гривень. Робітник за місяць відпрацював 20 робочих днів. 
Розрахувати загальний денний і місячний заробіток оператора. До 
якої системи заробітної плати відноситься та яку застосували на під-
приємстві? 

3. Які із зазначених категорій працівників не відносяться до 
виробничого персоналу? 

а) Працівники дитячого садку та бази відпочинку; 
б) Робітники друкарського цеху; 
в) Робітники транспортного цеху; 
г) Працівники складу підприємства.  
 Розв’язати задачу: 
 4. Робітник поліграфічної фірми 5-го розряду працював у цеху 

20 робочих днів. Тарифний коефіцієнт для робітника цього розряду 
– 1,8. Денна тарифна ставка робітника 1-го розряду визначена в роз-
міри – 50 грн. 

 
Тема 9: Поняття і необхідність управління підприємством 

План 

1. Що таке управління; Визначте денну і місячну заробітну плату робітника, а також 
вкажіть до якої системи заробітної плати належить така організація 
оплати праці? 

2. Суб’єкти і об’єкти управління; 
3. Сучасні методи управління та принципи управління. 
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теріальні виплати, які не передбачені чинним законодавством, або 
які проводяться понад встановлені чинним законодавством норми. 

Під структурою заробітної плати розуміють співвідношення 
окремих частин заробітної плати в загальному її обсязі. В 
економічно розвинутих країнах основна заробітна плата складає 85-
90% у структурі заробітної плати. В України через економічну кризу 
питома вага тарифних ставок у заробітній платі в середньому 
коливається у межах 65-70%, що є одним з проявів кризи в 
організації оплати праці. 

 
 
 
 

Тема 16: Форми і системи заробітної плати 

План 

1. Форми оплати праці; 
2. Система оплати праці. 

Форми і системи оплати праці – це способи встановлення 
залежності величини винагороди за працю від кількості і якості 
витраченої праці. 

Основне їх призначення – забезпечення правильного 
співвідношення між мірою праці і мірою її оплати. 

При погодинній формі заробітної плати (ЗППЧ) мірою праці 
виступає відпрацьований час, а заробіток працівнику нараховується 
згідно з його тарифною ставкою (ТС), чи посадовим окладом за фак-
тично відпрацьований робочий час (РЧ): 

ЗППЧ = ТС х РЧ. 
При відрядній формі заробітної плати (ЗПВ) мірою праці є ви-

роблена працівником продукція (або виконаний обсяг робіт) (ВП). А 
розмір заробітку прямо пропорційно залежить від її кількості та 
якості, виходячи із встановленої відрядної розцінки (ВР): 

ЗПВ = ВР х ВП. 
Системи заробітної плати характеризують взаємозв’язок 

елементів заробітної плати: тарифної частини, доплат, надбавок, 
премій. 
Системи погодинної форми оплати праці: 

1. Проста-погодинна. 
2. Погодинно-преміальна. 
3. Оплата праці за місячними посадовими окладами. 
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Управління – складна і давня сфера людської діяльності. Пе-
ред кожною країною з глибин тисячоліть стояло питання, як 
ефективніше, як краще управляти підприємством, організацією, 
державою. Управління виникло разом із спільною працею людей. З 
розвитком виробництва та його продуктивних сил, з ускладненням 
господарського механізму країн, управління перетворилося на 
провідну науку і стало надзвичайно важливою сферою діяльності. 

Управління – свідомий вплив людини на об’єкти і процеси, а 
також на зайнятих у них людей, що здійснюється з метою надати 
певної спрямованості, економічній діяльності і отримати певні ре-
зультати. 

Більшість економістів світу у галузі науки управління прий-
мають таке формування управління: 

Управління – це процес планування, організації, мотивації і 
контролю, який необхідний для визначення та досягнення визначе-
них цілей. 

В управлінні завжди присутні дві стороні: та, що управляє – 
суб’єкт управляння і та, якою управляють – об’єкти управління. 

Об’єкт управління – це переважно чинники виробництва, а 
також колективи, працівники, які діють згідно з вказівками та розпо-
рядженнями керівників. 

 
Принципи управління: 
1. Єдиноначальність; 
2. Принципи єдності стратегії і тактики в управлінні; 
3. Принципи науковості; 
4. Принципи планомірності; 
5. Принципи прогнозування; 
6. Принципи матеріального і морального стимулювання; 
7. Принципи використання економічних методів; 
8. Принципи соціальності рішень. 
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Тема 10: Сутність та основні поняття маркетингового ме-
неджменту на сучасному поліграфічному підприємстві 

План 

1. Менеджмент та мета менеджменту; 
2. Основне завдання менеджменту; 
3. Функції менеджменту; 
4. Концепція, прогноз, програма – засоби впливу управління. 

Менеджмент (англ. Management – управління, завідування, 
організація) – це управління виробництвом або комерцією; сукуп-
ність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробля-
ються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виро-
бництва і збільшення прибутку.  
Сучасний менеджмент включає дві невід'ємні частини:  
• - теорію керівництва; 
• - практичні способи ефективного управління або мистецтво 

управління. 
Основною ціллю менеджменту є забезпечення прибутковості, 

або дохідності в діяльності фірми шляхом раціональної організації 
виробничого процесу.  

Найважливішим завданням менеджменту є організація вироб-
ництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживачів, забезпе-
чення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного 
становища на ринку. У зв'язку з цим – завдання менеджменту це:  
• - забезпечення автоматизації виробництва і перехід до викори-

стання робітників, які мають високу кваліфікацію; 
• - стимулювання роботи працівників фірми шляхом створення 

для них кращих умов праці та встановлення більш високої 
заробітної плати; 

• - постійний контроль за ефективністю діяльності фірми, 
координація всіх підрозділів фірми;  

• - постійний пошук і освоєння нових ринків. 
Управління розглядається як процес взаємопов'язаних дій. Ці 

дії дуже важливі для успіху організації, їх називають 
управлінськими функціями. Кожна управлінська функція також є 
процесом, тому що складається із серії взаємопов'язаних дій.  

Процес управління – це загальна сума всіх функцій, а саме:  

Тема 15: Заробітна плата. Її економічний зміст 

План 

1. Що таке заробітна плата; 
2. Склад заробітної плати та її структура. 
Заробітна плата – це одна з найважливіших і найскладніших еко-

номічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом 
доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат виробниц-
тва для роботодавців і ефективним засобом мотивації працівників. 
В економічній теорії, заробітна плата – це ціна робочої сили, яка 

відповідає вартості предметів споживача і послуг, що забезпечують 
відтворення робочої сили, задовольняючи фізичні і духовні потреби 
працівників і членів його сім’ї. 
Функції заробітної плати: 

1. Відтворювальна; 
2. Стимулююча; 
3. Регулююча або ресурсно-розміщувальна; 
4. Функція формування платоспроможного попиту населення. 

Заробітна плата неоднорідна за своє. Природою і складається з 
декількох частин. Зокрема до її складу входять: основна заробітна 
плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні і 
компенсаційні виплати. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану працю 
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, об-
слуговування, посадових обов’язків). 

Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 
відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 
службовців. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад 
встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі 
умови праці. Включає доплати, надбавки, гарантійні та 
компенсаційні виплати,  

передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з вико-
нанням завдань і функцій. Виділяють такі види додаткової 
заробітної плати: за роботу надурочний час; сумісництво професій; 
за роботу в нічний час тощо. Крім того, до додаткової заробітної 
плати відносять надбавки і доплати по тарифних ставках і окладах. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це виплати 
у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціаль-
ними системам і положеннями, компенсаційні та інші грошові і ма-
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до інвесторних ресурсів. Рентабельність продукції характеризує 
ефективність витрат на її виробництво і збут: 

РП. = П Р.П : СР. П * 100%, 
Де РП – рентабельність продукції, 
ПР.П – прибуток від реалізації продукції, 
СР.П – повна собівартість реалізованої продукції. 
 
 

Контрольні тести та запитання на тему: 
Витрати, собівартість, прибуток і рентабельність 

 
1. В поліграфічній промисловості виділяються такі каль-

куляційні статті витрат: 
Виберіть один із 8 варіантів відповідей; 
1) Матеріали; 
2) Основна заробітна плата; 
3) Додаткова заробітна плата; 
4) Відрахування на страхування; 
5) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування; 
6) Інші витрати. 
7) Загальнозаводські витрати; 
8) Усі відповіді правильні. 
 
2. Види собівартості є: 
Виберіть один із 4 варіантів відповідей; 
1) Планова; 
2) Валова; 
3) Товарна; 
4) Реалізованої продукції. 
3. Дописати визначення загального прибутку: 
Загальний прибуток – це весь прибуток підприємства… 
 
4. Як вираховується прибуток на підприємстві? Які є види 

прибутку? 
 

5. Яка формула правильна для обчислення рентабельності 
підприємства? 
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• - планування;  
• - організація; 
• - мотивація; 
• - контроль. 
Функції управління – це конкретний вид управлінської 

діяльності, що здійснюється спеціальними прийомами і способами, а 
також відповідна організація робіт. 

Організація – процес координації завданій підприємця і дій 
працівникв. 

Мотивація – процес спонукання себе або інших до діяльності 
заради досягнення спільної мети. 

Планування – припускає рішення про те, якими повинні бути 
мета організації і що повинні робити її члени, щоб досягти цих ці-
лей. По суті – це підготовка сьогодні до завтрашнього дня, визна-
чення того, що потрібно і як цього домогтися. 

Планування, як основна функція менеджменту являє собою 
вид діяльності по формуванню засобів впливу, що забезпечують 
єдиний напрямок зусиль усіх членів фірми на досягнення загальних 
цілей. Планування як процес управління включає розробку і 
реалізацію засобів впливу: концепцію, прогноз, програму, план.  

Концепція – ідеї, теоретичні і методологічні основи її розроб-
ки, обґрунтування, методи й умови реалізації. Будь-яка теоретична 
економічна проблема до її втілення в економіці проходить стадію 
формування концепції.  

Прогноз – наукове передбачення можливого стану фірми, 
корпорації, економіки, суспільства в цілому. Прогнози в бізнесі роз-
робляються по складних соціально-економічних проблемах, як пра-
вило, на довгостроковий чи середньостроковий період. 

Програма – закінчений комплекс завдань, заходів, робіт, об'-
єднаних загальною метою, що має конкретний кінцевий результат, 
що вимагає залучення значних ресурсів, здійснюваний сукупністю 
взаємодіючих органів, організацій, обличчя різних функціональних 
сфер економіки. 

Контроль – це особливий вид діяльності на підприємстві, 
який зосереджений на спостереженні за процесом управління та на 
його оцінці. Контроль є кінцевою функцією менеджменту. У самому 
загальному виді контроль означає процес порівняння (зіставлення) 
фактично досягнутих результатів із запланованими. 
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• Контроль буває; 
• Попередній; 
• Поточний; 
• Завершальний. 
Менеджмент – найважливіше поняття в ринковій економіці. 

Його вивчають економісти, підприємці, фінансисти, банкіри і всі, 
хто стосується бізнесу. 

Управляти – означає вести підприємство до його мети, витя-
гуючи максимум можливостей з існуючих ресурсів”. Фахівцям ново-
го покоління необхідні глибокі знання по менеджменту, а для цього 
треба чітко представляти суть і поняття менеджменту. 
 
 

Контрольні тести і завдання до теми: 
«Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту» 

5. Дописати речення: Менеджмент – це управління виробництвом 
або комерцією: сукупність…… 

6. Сучасний менеджмент включає дві невід’ємні частини:  
Виберіть декілька із 3 варіантів відповідей: 

1. Теорію керівництва; 
2. Практичні способи ефективного управління; 
3. Теорію інтуїції. 
4. Що є основною метою менеджменту? 

4. До основних функцій менеджменту відносяться: 
Виберіть декілька із 5 варіантів відповідей? 
1. Планування; 
2. Організація; 
3. Мотивація; 
4. Контроль; 
5. Виробництво. 

5. Планування як процес управління включає розробку і реалізацію 
засобів впливу: 

Виберіть один із 4 варіантів відповідей: 
1. Концепцію; 
2. Прогноз; 
3. Програму; 
4. Усі відповіді правильні. 

 За єдністю складу витрат; 
 За видами витрат; 
 За календарними періодами; 
 За доцільністю витрачання, тощо. 

За видами витрат в поліграфії витрати групуються за такими елемен-
тами: 
 Матеріали; 
 Основна і додаткова зарплата; 
 Відрахування на соціальні потреби; 
 Утримання і експлуатацію обладнання; 
 Амортизацію обладнання; 
 Інші витрати; 
 Загальнозаводські витрати; 
 Втрати від браку. 

 
Собівартість – це всі поточні витрати підприємства на виго-

товлення та реалізацію, продукції, виражені у грошовій формі. 
Прибуток – це та частина виручки, яка залишається підпри-

ємству після відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом, 
реалізацією продукції та іншими видами діяльності. 

Прибуток виступає основним джерелом фінансування розвит-
ку підприємства, удосконалення його матеріально – технічної бази, 
забезпечення його усіх форм інвестування. 
Прибуток може бути таких видів: 
 Загальний (балансовий); 
 Чистий. 
Загальний (балансовий) прибуток – це весь прибуток пі-

дприємства, отриманий від усіх видів діяльності, до його оподатку-
вання та розподілу. Загальний прибуток = Виручка – Собівартість. 

Чистий прибуток – це прибуток після оподаткування, що ре-
ально поступає у розпорядження підприємства. Чистий прибуток = 
Загальний прибуток ПДВ – кредити. 

Ступінь ефективної діяльності підприємства вимірюється 
прибутковістю та рентабельністю. 

Рентабельність – це відносний показник ефективності робо-
ти підприємства, який у загальній формі обчислюється як 
відношення прибутку до витрат (ресурсів). 

Рентабельність має кілька форм, залежно від того, які саме 
прибуток і ресурси використовують у розрахунках. Поняття 
рентабельність застосовують як до продукції та виробництва, так і 
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включає склади паперу, фарби, хімікатів, готової продукції, змащу-
вальних матеріалів. 

Транспортне господарство має в своєму розпорядженні 
різноманітні внутрішні засоби транспортування матеріалів, 
продукції та напівфабрикатів, а також зовнішній транспорт. 

Безцехова структура характерна для невеликих друкарень 
типу міських і районних та сучасних поліграфічних структур 
недержавної форми власності. Найчастіше на таких підприємствах 
основною структурною ланкою є друкарська дільниця. Обробні про-
цеси можуть виконуватися по кооперації з іншими підприємствами 
або ж зосереджуватися лише на розрізуванні і оздобленні 
віддрукованої продукції (якщо підприємства виготовляє етикеткову 
та іншу аркушеву продукцію). 

 
 
 

Контрольні питання по темам: 
«Видавничо-поліграфічний комплекс» та 
«Структура поліграфічного виробництва» 

 
1. Хто вперше ввів в галузевій економіці поняття ВПК? 
2. Які зміни відбулись в ринкових умовах в управлінні ком-

плексом? 
3. Які цехи в поліграфії відносяться до основних цехів? 
4. Які цехи відносяться до допоміжних? 
5. Яких видів може бути структура підприємств в поліграфії? 
 
 

Тема 14: Витрати виробництва. Собівартість. 
Прибуток і рентабельність на поліграфічному підприємстві 

План 

1. Що таке витрати виробництва, елементи витрат; 
2. Що таке прибуток, його види; 
3. Рентабельність підприємства, вирахування рентабельності. 

Витрати виробництва – це те, у що обходиться виготовлення 
товару підприємству, фірмі або компанії. 
Витрати класифікуються за такими ознаками: 
 За центрами відповідальності; 
 За видами продукції, робіт, послуг; 

Тема 11: Організаційні структури управління 
підприємством 

В сучасних умовах виділяють 6 основних організаційних 
структур управління підприємством: 

1. Лінійна; 
2. Функціональна; 
3. Лінійно-функціональна; 
4. Програмно-цільова; 
5. Дивізіонна; 
6. Матрична. 

Лінійна структура управління – передбачає, що процес 
управління здійснюється у взаємовідносинах між начальником і 
підлеглим, за ієрархічною структурою з гори до низу. 

Недоліки: надто складна процедура прийняття управлінських 
рішень. 

Функціональна структура управління – означає, що загальні 
для кількох підрозділів функції управління передається одному ор-
гану (підрозділу) або виконавцю, тобто цей виконавець виконує 
вказівки від кількох керівників, але ці вказівки однорідні. 

Переваги: є уникнення дублювання діяльності виконавців. 
Недоліки: відсутність єдності при отриманні розпорядження; 

погіршення координації в управлінської діяльності зі зростанням 
складності виробничого процесу. 

Лінійно-функціональна структура – ця структура усуває 
недоліки двох попередніх управлінь. Рішення розробляють 
висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти. А розпорядження 
віддаються по лінійних ланках. 

Програмно-цільова структура – передбачає призначення 
керівників окремих проектів або підрозділів. 

Дивізіонна структура управління – головними елементами 
цієї форми є відділи, які наділені оперативною самостійністю, ця 
структура поєднує управління за продуктивними та регіональними 
принципами. (Коли материнська компанія відповідає за діяльність 
фірми у певній країні). (Коли дочірня компанія об’єднує філіали в 
інших країнах). 

Матрична структура управління – така форма управління 
поєднує лінійну, програмно-цільову та функціональну форми. 
Вибір форми управління залежить від: 

1. Історичних традицій; 
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2. Організації культури та цінностей країни; 
3. Типу виробництва; 
4. Характеру технологічних операцій; 
5. Поставленої мети. 

 
Контрольні питання до теми: 

«Організаційні структури управління підприємством» 
1. Які основні організаційні структури управління підприємст-

вом виділяють сьогодні? 
2. Розкрити їх недоліки і переваги. 
3. Від чого залежить вибір форми управління? 

 
 

Тема 12: Видавничо поліграфічний комплекс (ВПК) 

План 

1. Поняття про ВПК; 
2. Видавничо поліграфічний цикл. 

ВПК як систему вперше в галузевій економіці ввів професор 
економіки Українського поліграфічного інституту імені І.Федорова, 
Р.М. Машталір. За його теорією ВПК включала такі елементи: 
 Автор; 
 Видавництва; 
 Поліграфічне підприємство; 
 Книго-поширювальні заклади; 
 Читацьке середовище. 
Всі підсистеми були тісно взаємопов’язані, підпорядковува-

лись досягненню єдиної цілі і мали централізоване управління. 
Сьогодні зміст і форма функціонування ВПК суттєво змінили-

ся під дією ринкових важелів. Кожна з підсистем має свою ціль і 
свої інтереси. Якісні зміни відбулися в управлінні комплексом – від-
сутня централізація, змінився характер обмежень. 

Кожна з підсистем сьогодні прагне бути якомога менше зале-
жною партнерів, розвиває сферу нетрадиційної діяльності (автор 
самостійно видає і реалізує свій товар). 

Отже сьогодні поняття ВПК змінилось на більш виправдане – 
Видавничо Поліграфічна Галузь. 

 
 

Тема 13: Структура поліграфічного виробництва 
План 

1. Види поліграфічних продукцій; 
2. Структура поліграфічного виробництва; 
3. Розвиток поліграфічної промисловості. 

 

Види поліграфічної продукції: 
1. Газетна; 
2. Книжкова; 
3. Журнальна; 
4. Етикетна; 
5. Білова продукція. 

Виробнича структура поліграфічного підприємства включає 
основне виробництво та виробничу інфраструктуру (допоміжне ви-
робництво). 
 

До основного виробництва за цехової структури належать: 
 Відділення комп’ютерного складання (дільниця); 
 Друкарський цех; 
 Брошурувально-палітурний цех. 

 

В друкарському цеху можуть відокремлюватись дільниці: 
 Формна; 
 Фальцювальна; 
 Офсетного аркушевого друку; 
 Офсетного рулонного друку; 
 Флексо друку; 
 Дільниця різальних машин; 
 Дільниця оздоблення друкованої продукції. 

В брошурувально-палітурному цеху, дільниці побудовані за 
предметним принципом: 
 Виготовлення твердих палітурок; 
 Виготовлення книг зшитих нитками; 
 Виготовлення книг способом не зшивного скріплення; 
 Виготовлення брошур і книг кріплених дротом. 

 
До допоміжного виробництва (інфраструктура) належать: 
 Цех підготовки паперу; 
 Ремонтно-механічний цех. 
Крім того, поліграфічні підприємства мають розвинуте 

складське та транспортне господарства. Складське господарство 
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