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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА І 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 
МІЖГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ 
 
Вивчення економіки відіграє одну з ключових ролей 

економічної системи, ґрунтується на складній впорядкованій 
сукупності економічних зв'язків, що забезпечують матеріальні 
умови життєдіяльності суспільства і всього сучасного світоустрою. 

Протягом тривалого періоду промисловість розглядають як 
комплексну систему взаємопов'язаних галузей, виробництв і 
підприємств крізь призму економічної науки. Роль економічних 
досліджень і аналітичних процедур почала зростати зі створенням 
великої промисловості, яка виступає об'єктом даного вивчення. 
Одним з ключових індикаторів, що характеризують рівень 
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розвитку національного виробництва і описують загальний стан 
економічної системи країни, виступає валовий внутрішній 
продукт (ВВП). 

ВВП - макроекономічний показник, що відображає ринкову 
вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік у всіх 
галузях економіки на території держави для споживання, експорту 
та накопичення, в незалежності від національної приналежності 
використаних факторів виробництва. 

За результатами 2014-2015 рр. [1] можна спостерігати 
позитивну динаміку як номінальної, так і реальної величини 
даного показника: в 3 кв. 2015 р номінальний і реальний ВВП 
країни зросли, відповідно, на 27,8% і 19,9%. При цьому 
співвідношення реального ВВП до номінального за вказаний 
період суттєво змінилося. Якщо в 2014 р величина даного 
показника становила 87,2%, то в 2015 зменшилася до 72,6%. Для 
правильної інтерпретації отриманих річних результатів необхідно 
розуміти сутність даних економічних категорій. 

Номінальний ВВП показує загальний обсяг виробництва, 
який вимірюється в поточних цінах, тобто в цінах, що існують на 
момент виробництва, без урахування інфляції. Реальний ВНП 
показує загальний обсяг виробництва, який вимірюється в 
постійних (незмінних, базових) цінах, на величину цього 
показника впливає лише зміна обсягів виробництва. 

Одними з найбільш відомих вчених, в чиїх роботах 
досліджується сутність економіки підприємства і проводиться 
аналіз його господарської діяльності, стали: Г.В. Савицька [2], Н.Л. 
Зайцев [3], А.Н. Єфімов, Л.І. Ітін [4]. Однак проблема ефективного 
управління процесом виробництва, яка базується на економічних 
законах і механізмах, залишає ряд питань, що залишаються 
актуальними і сьогодні, а саме – питання раціонального 
використання природних ресурсів як сировинної бази 
промисловості, оптимізації планових і господарських рішень і 
методів вдосконалення управління промисловим виробництвом, 
його галузями і підприємствами. 

Економіка промисловості вивчає форми прояву об'єктивних 
економічних законів в ході реалізації виробничої діяльності 
підприємства, дозволяє розробляти нові методи господарського 
керівництва і вдосконалювати систему управління з метою 
підвищення ефективності і якості показників роботи всіх галузей і 
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ланок промислового виробництва. Представляючи собою досить 
змістовне поняття, дана категорія включає економіку окремих 
галузей: вугільної, нафтопереробної, газової, хімічної, легкої, 
харчової промисловості, енергетики, металургії, 
машинобудування. 

У зв'язку зі складністю виробничо-господарської діяльності на 
сучасних промислових підприємствах в самостійну наукову 
дисципліну виділилася економіка підприємства, яка розглядає 
комплекс питань економічної діяльності підприємства (об'єднання) 
і господарського управління їм з боку держави, методи 
раціонального поєднання всіх елементів виробничого процесу з 
метою найкращого їх використання . 

 
Список літератури: 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. Савицька Г.В. Аналіз господарської 
діяльності: Підручник / Г.В. Савицька. - М. : ИНФРА-М, 2012. 3. Зайцев Н. Л. Экономика 
промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев [6-е изд., перераб. и доп.] - М.: 2008. —
 414 с. 4. Insiders [Електронне джерело] Світовий банк. Україна. Web: http:/ 
/insiders.com.ua/ spravochnik/ valovoj-vnutrennij-produkt.  

 
 

    
    
   

 
 

  
     

 
 

      
      

      
      

     
        

     
 

      
        

     


