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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни: Формування наукового світогляду та сукупності знань і 
навичок використання наукового інструментарію, теорії та практики 
господарювання, конкретних форм і методів управління, принципів 
формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів 
ресурсів з використанням фундаментальних та спеціальних підходів та 
методів до підвищення ефективності управління підприємствами на основі 
аналізу, планування та контролю їх діяльності. 
 
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в економічній сфері, що 
передбачає застосування теорій та методів 
економічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності  ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу, наукових узагальнень. 
ЗК04. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК05. Знання та розуміння предметної області 
професійної діяльності. 
ЗК06. Здатність до усної та письмової професійної 
комунікації державною та іноземними мовами. 
ЗК07. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК09. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
ЗК10. Здатність до креативного та критичного 
мислення. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності спеціальності 
(визначені стандартом вищої 
освіти спеціальності) 

СК01. Здатність виявляти закономірності 
функціонування сучасної економіки на мікро-, 
макро-  та міжнародному рівнях. 
СК02. Здатність використовувати нормативні та 
правові акти, що регламентують професійну 
діяльність. 
СК03. Розуміння особливостей провідних наукових 
шкіл та напрямів економічної науки. 
СК04. Здатність пояснювати економічні та 
соціальні процеси і явища на основі теоретичних та 
прикладних моделей, аналізувати і змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 
СК05. Розуміння особливостей сучасної світової та 
національної економіки,  їх інституційної 



структури, обґрунтування напрямів соціальної, 
економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави. 
СК08. Здатність аналізувати та розв’язувати 
завдання у сфері регулювання економічних та 
соціально-трудових відносин. 
СК09. Здатність прогнозувати на основі 
стандартних теоретичних та економетричних 
моделей соціально-економічні процеси. 
СК11. Здатність використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для обґрунтування 
економічних рішень.  
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми 
економічного характеру при аналізі конкретних 
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
СК13. Здатність визначати сегментацію ринку 
праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості 
та безробіття. 
СК14. Здатність проводити аналіз функціонування 
та розвитку суб’єктів господарювання, стану 
функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ. 
СК15. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і 
явища в одній або декількох професійних сферах у 
межах спеціальності. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за вибірковим 
блоком 01 «Економіка бізнесу» 
(визначені закладом вищої освіти) 

СК1.1. Здатність визначати обґрунтований вибір 
сфери та напрямків діяльності, організаційно-
правові форми ведення бізнесу 
СК1.2. Здатність визначення напрямків організації 
власного бізнесу, вибору системи оподаткування та 
розрахунку суми податків. 
СК1.3 Здатність до визначення впливу факторів на 
рівень ефективності використання ресурсів 
підприємства та формування капіталу 
СК1.6. Здатність здійснювати діагностику бізнес-
структур та оцінювати їх конкурентоспроможність 
СК1.7 Здатність використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для обґрунтування 
управлінських рішень в логістичній діяльності 
організації бізнесу та керуванні ланцюгами 
постачання 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за вибірковим 
блоком 02 «Економіка 
підприємства» (визначені 
закладом вищої освіти) 

СК2.1. Здатність визначення господарських 
механізмів та процесів, що відбуваються у 
виробничо-комерційних системах сучасних 
підприємств 
СК2.2. Здатність аналізувати використання 
ресурсів, оцінювати складові потенціалу 
підприємства та рівень економічної безпеки 
СК2.4. Здатність визначати шляхи стратегічного 
розвитку підприємства  



СК2.6. Здатність аналізувати господарську 
діяльність, в тому числі зовнішньоекономічну, та 
системи управління підприємством 
СК2.7. Здатність використовувати аналітичний та 
методичний інструментарій для обґрунтування 
логістичних рішень у виробничо-господарській 
діяльності підприємства 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за вибірковим 
блоком 03 «Управління 
персоналом та економіка праці» 
(визначені закладом вищої освіти) 

СК3.1. Здатність визначати резерви підвищення 
продуктивності праці 
СК3.4. Здатність оцінювати ефективність діяльності 
організації у сфері ефективності використання 
персоналу та регулювання соціально-трудових 
відносин 
СК3.5. Здатність оцінювати рівень та виявляти 
резерви поліпшення використання робочого часу 
СК3.7. Здатність встановлювати норми чисельності, 
часу, виробітку, обслуговування, тривалості 
процесу 
СК3.14. Здатність планувати основні економічні 
показники розвитку підприємства 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за вибірковим 
блоком 04 «Економічна 
кібернетика» (визначені закладом 
вищої освіти) 

СК4.7. Здатність розробляти рекомендації щодо 
оптимізації та удосконалення системи управління 
підприємствам (установою, підрозділам) 
СК4.8. Здатність обґрунтовувати прийняття 
оптимальних рішень у сфері виробництва, 
організації ресурсного забезпечення 
СК4.9. Здатність розробляти рекомендації щодо 
організації планування і управління в економічних 
системах 
СК4.16. Здатність розраховувати економічну 
ефективність проектів інформатизації, оцінювати 
альтернативи з урахуванням ризиків 
 

Спеціальні (фахові) 
компетентності за вибірковим 
блоком 05 «Цифрова економіка» 
(визначені закладом вищої освіти) 

СК4.16. Здатність розраховувати економічну 
ефективність проектів інформатизації, оцінювати 
альтернативи з урахуванням ризиків 
 

 
 
 

Результати навчання: після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 

     – поняття підприємства, місію, цілі та завдання його створення; 
     – види підприємств та їх організаційно-правові форми; 
     – види і організаційно-правові форми підприємницької діяльності; 
     –  поняття, компоненти  та моделі  ринкового середовища 

функціонування підприємств та організацій;  
    – поняття організаційної структури управління підприємством та її типи; 
    – принципи та методи управління підприємством; 



    –  поняття маркетингу, його концепції та різновиди, принципи, задачі та 
функції, фактори макро-  і мікросередовища; 

   – сутність, мету, ознаки, об’єкти й принципи прогнозування;  
   – методологічні основи планування; 
   –  принципи планування;  
   –  систему планів підприємства;  
   – типовий зміст і методику розробки окремих розділів бізнес-плану; 
   – поняття виробничої програми підприємства, її завдання та показники; 
   –  поняття персоналу, його категорії , поділ за професіями і 

кваліфікацією, визначення чисельності; 
  – поняття продуктивності праці, методичні підходи до її розрахунку на 

виробничих підприємствах, чинники зростання;  
  – форми й системи оплати праці робітників та їх вибір на підприємствах 

різних форм власності; 
   – колективні форми організації та оплати праці; 
   – тарифну система оплати праці робітників;  
   – системи оплати праці керівників, спеціалістів і службовців; 
   – єдину тарифну систему оплати праці працівників бюджетних 

підприємств і організацій; 
    –  поняття виробничих фондів та їх роль у здійсненні процесу 

виробництва продукції, виконанні  робіт або наданні послуг; 
   – поділ виробничих фондів на основні й оборотні; 
   – основні фонди, їх класифікацію, методи  оцінювання, види зносу, 

амортизацію та методи її нарахування; 
   – систему показників ефективності відтворення та використання 

основних фондів підприємства;  
   – сутність оборотних коштів та їх елементний склад;  
   – джерела формування оборотних коштів; 
   –  обчислення нормативів окремих елементів та сукупного нормативу 

оборотних коштів підприємства; 
       –  основні показники рівня ефективності використання оборотних 

коштів; 
      – сутність, характеристику,  класифікацію та  джерела формування 

інвестицій підприємства; 
     – види цінних паперів, порядок їх випуску й обігу;  
     – сутність інноваційної діяльності та її організаційні форми; 
      – види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна і 

фінансова. –– характеристику різних типів виробництва; 
      – поняття якості продукції (робіт, послуг) її показники та методи 

оцінювання; 
     – поняття й визначення рівня конкурентоспроможності продукції; 
      – поняття витрат виробництва та реалізації продукції підприємств та їх 

класифікація за окремими ознаками; 
     – зміст і методику обчислення кошторису виробництва за окремими 

економічними елементами; 



     – суть калькулювання, його об’єкти та калькуляційні одиниці; 
    – поняття фінансової діяльності підприємства; 
    – джерела фінансування діяльності підприємства; 
    – прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів 

діяльності підприємства; 
      – рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 

підприємства та його обчислення; 
     – показники оцінювання прибутковості, ліквідності, оборотності, 

стабільності та ділової активності; 
      – загальні положення методології визначення ефективності 

виробничих і фінансових інвестицій; 
      – сутнісну характеристику, роль і значення розвитку підприємства та     

зміст основних його теорій і моделей; 
     – характеристику, принципи та методичні засади трансформації 

підприємств; 
   –  сутність реструктуризації бізнесу, її особливості, основні форми та 

види;  
   – особливості розроблення та реалізації проекту реструктуризації; 
   – суть механізму санації  та її цілі; 
   – технологічну характеристику економічної безпеки суб’єкта 

господарювання та основні ознаки її достатнього рівня; 
   – основні групи чинників, що формують відповідний рівень економічної 

безпеки підприємства; 
  – причини й симптоми банкрутства та визначення зон ризику настання 

кризового фінансово-економічного стану; 
  –  класифікацію чинників, що сприяють банкрутству.  

 
 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
                                          Обов’язкові компоненти 
                                              Загальна підготовка 
ЗП 1 Українська мова  
ЗП 2 Екологія  
ЗП 3 Вища математика  
ЗП 4 Економічна теорія  
ЗП 5 Економічна інформатика  
ЗП 6 Іноземна мова  
ЗП 7 Історія та культура України  
ЗП 8 Правознавство  
ЗП 9 Теорія ймовірностей  
і математична статистика 

 

ЗП 10 Мікроекономіка  
ЗП 11 Філософія  



ЗП 12 Макроекономіка  
ЗП      Фізичне виховання  
                                            Професійна підготовка 
ПП 1 Вступ до спеціальності  
ПП 2 Основи менеджменту  
ПП 3 Розміщення продуктивних сил  
 ПП 5 Маркетинг 
 ПП 6 Фінанси, гроші та кредит 
 ПП 7 Оптимізаційні методи та моделі 
 ПП 8 Інформаційні системи і бази даних 
 ПП 9 Управління грошовими потоками на 

підприємстві 
 ПП 10 Міжнародна економіка 
 ПП11 Інвестиційна діяльність підприємства 
 ПП 12 Управління персоналом 
 ПП 13 Облік та аудит 
 ПП 14 Економіка інформації 
 ПП15 Економіка та організація 

 інноваційної діяльності 
 ПП 16 Бізнес планування 
 ПП 17 Основи професійної безпеки та 

здоров'я людини 
              Вибіркові компоненти блоку 01 «Економіка бізнесу» 
 ВБ1.1 Управління ресурсами підприємства 
 ВБ1.2 Економетрика 
 ВБ1.3 Бізнес-економіка 
 ВБ1.4 Капітал підприємства 
 ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз 
 ВБ.1.6 Міжнародний бізнес 
 ВБ.1.7 Бізнес-діагностика 
 ВБ1.8 Бізнес-логістика 
 ВБ1.9 Конкурентоспроможність бізнесу 
 ВБ1.10 Електронна комерція 
 ВБ1.11 Оподаткування бізнесу 
 ВБ1.12 Економічна безпека бізнесу 
 ВБ1.13 Організація власного бізнесу 
 ВБ1.14 Бізнес-стратегія 
 ВБ1.15 Економічні ризики та страхування 
              Вибіркові компоненти блоку 02 «Економіка підприємства» 
 ВБ2.1 Економетрика 
 ВБ2.2 Управління витратами 
 ВБ2.3 Економіка підприємництва 
 ВБ2.4 Соціальна економіка 



 ВБ2.5 Обгрунтування господарських рішень 
та оцінювання ризиків 

 ВБ2.6 Державне регулювання економіки 
 ВБ2.7 Організація виробництва 
 ВБ2.8 Логістика 
 ВБ2.9 Проектний аналіз 
 ВБ2.10 Зовнішньоекономічна діяльність 
 ВБ2.11 Економічна безпека підприємства 
 ВБ2.12 Потенціал і розвиток підприємства 
 ВБ2.13 Стратегія підприємства 
 ВБ2.14 Ціноутворення 
 ВБ2.15 Оцінка вартості підприємства 
Вибіркові компоненти блоку 03 «Управління персоналом та економіка праці» 
 ВБ3.1 Економетрика 
 ВБ3.2 Етика ділового спілкування 
 ВБ3.3 Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 1 
 ВБ3.4 Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 2 
 ВБ3.5 Методи прийняття управлінських 

рішень 
 ВБ3.6 Мотивування персоналу 
 ВБ3.7 Організація виробництва 
 ВБ3.8 Нормування і організація праці 
 ВБ3.9 Діагностика і планування діяльності 

організації 
 ВБ.3.10 Управління трудовим потенціалом 
 ВБ.3.11 Конфліктологія 
 ВБ.3.12 Самомаркетинг 
 ВБ.3.13 Комерційна логістика 
 ВБ.3.14 Аудит персоналу 
 ВБ.3.15 Стратегія підприємства 

Вибіркові компоненти блоку 04 «Економічна кібернетика» 
 ВБ4.1 Економетрика 
 ВБ4.2 Сучасні технології програмування 1 
 ВБ4.3 Сучасні технології програмування 2 
 ВБ4.4 Засоби аналізу даних 
 ВБ4.5 Дослідження операцій 
 ВБ4.6 Wed технології 
 ВБ4.7 Інформаційні технології в управлінні 
 ВБ4.8 Моделювання економічних систем 
 ВБ4.9 Прогнозування соціально-економічних 

процесів 
 ВБ4.10 Діагностика бізнес-процесів 
 ВБ4.11 Імітаційне моделювання економічних 

систем 



 ВБ4.12 Теорія систем та системний аналіз 
 ВБ4.13 Моделі економічної дінаміки 
 ВБ4.14 Комп’ютерна графіка та дизайн 
 ВБ4.15 Інтернет технології в бізнесі 

Вибіркові компоненти блоку 05 «Цифрова економіка» 
 ВБ5.1 Економетрика 
 ВБ5.2 Технології програмування 1 
 ВБ5.3 Технології програмування 2 
 ВБ5.4 Статистичний аналіз даних 
 ВБ5.5 Дослідження операцій 
 ВБ5.6 Web технології 
 ВБ5.7 Інформаційні технології в економіці 
 ВБ5.8 Системи підтримки прийняття рішень 
 ВБ5.9 Прогнозування соціально-економічних 

процесів 
 ВБ5.10 Діагностика бізнес-процесів 
 ВБ5.11 Імітаційне моделювання економічних 

систем 
 ВБ5.12 Цифрова економіка 
 ВБ5.13 Моделі економічної динаміки 
 ВБ5.14 Маркетинг інформаційних технологій 

та послуг 
 ВБ5.15 Цифрові технології в сфері фінансів 
 
 Практика 
 Атестація 
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   Змістовий модуль № 1 – Підприємство в сучасній 

системі господарювання. Ресурсне забезпечення 
діяльності підприємства / 3 кредити (модульний 
контроль - 8 тиждень) 

 

1 ЛК1 2 Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва  
Питання: 
Поняття підприємства, місія, цілі і завдання його 
створення.  Підприємство як господарча система і 
форма реалізації підприємництва. 
Правові засади функціонування підприємств. 

3-26, 
конспект  

лекцій 



Господарський Кодекс України, його основні 
положення. Статут підприємства. Генеральна тарифна 
угода й колективний договір. 
Еволюція теорій економіки підприємства (класична, 
неокласична, інституціональна, еволюційна, 
підприємницька, інтегральна). 
Підприємництво як сучасна форма господарювання. 
Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької 
діяльності. 
Правове забезпечення підприємництва. 
Типи професійної підприємницької діяльності та їх 
особливості. Виробнича та посередницька діяльність.  
 Соціально-економічна роль і значення 
підприємництва в структурі ринкової економіки. 
Підприємницькі договори (контракти, угоди). 
Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий 
зміст, загальні й специфічні умови договору. 
Формулювання конкретних умов договору. 

Формування підприємницького середовища. 
Активізація підприємницької діяльності в Україні. 

2 ЛК2 2  Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові 
форми 
 Питання: 
Класифікація підприємств: за метою та характером 
діяльності; за формами власності; за чисельністю 
працюючих; правовим статусом та формами 
господарювання; за технологічною і територіальною 
цілісністю; за галузево-функціональним видом 
діяльності. 
Організаційно-правові форми підприємств та їх 
характеристика. 
Об’єднання підприємств: асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни, картелі, синдикати,  трести, 
холдинги, промислово-фінансові групи. 
Тенденції розвитку підприємств та їх об’єднань в 
сучасних умовах. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

3 ПЗ1 2 Аналіз видів підприємств та їх організаційно-правових 
форм 

3-26, 
конспект  

лекцій 
4 ЛК3 2 Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання 

підприємств 
Питання: 
Поняття, компоненти  та моделі  ринкового 
середовища функціонування підприємств та 
організацій.  

3-26, 
конспект  

лекцій  



Фактори макросередовища  та їх вплив на діяльність 
підприємства. 
Технологія використання РЕSТ-аналізу для 
оцінювання факторів макросередовища  
підприємства. 
Поняття, компоненти  та моделі  ринкового 
середовища функціонування підприємств та 
організацій.  
Характеристика окремих складових макро- та 
мікросередовища підприємства.  
 

5 ПЗ2  Аналіз окремих складових макро- та 
мікросередовища підприємства. 

3-26, 
конспект  

лекцій 
6 ЛК4 2 Тема 4. Структура та управління підприємством 

Питання: 
Сутнісна характеристика структури підприємства. 
Виробнича структура підприємства та її  види. 
Чинники формування й зміни виробничої структури 
підприємства.  
 Характеристика загальної структури підприємства. 
  Поняття й функції системи технологічного 
обслуговування підприємства. Ремонтне 
господарство (ремонт і форми його організації, 
модернізація обладнання: ремонтні служби). 
Інструментальне господарство, його підрозділи та 
процеси управління. Необхідність та організація 
енергетичного господарства й транспортної 
служби. Складське господарство підприємства. 

 Об’єктивна необхідність і поняття управління 
суб’єктами господарювання. Планування, 
організація, мотивація, контроль як основні функції 
управління підприємствами. 
Принципи та методи управління підприємством. 
  Організаційна структура управління 
підприємством. Типи організаційних структур 
управління:  лінійно-функціональні, дивізіональні, 
матричні. 

3-26, 
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7 ЛК5 2 Тема 5.  Ринок і продукція 
Питання: 
Поняття маркетингу, його концепції та різновиди. 
Принципи, задачі та функції маркетингу. Фактори 
макро- і мікросередовища маркетингу. 
Загальна сутнісна характеристика продукції, її 
класифікація й вимірники обсягу. Номенклатура й 

3-26, 
конспект  

лекцій 



асортимент продукції (послуг). Алгоритм 
формування  та управління  товарним асортиментом. 
Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. 
Види цін та сфери їх застосування.  
Загальні специфічні чинники ціноутворення. 
Основні методи встановлення ціни: собівартість 
плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини 
прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за 
рівнем попиту тощо.  
Технологія розроблення цінової стратегії 
підприємства. 
Сутність та різновиди цінової політики 
підприємства. 

8 ПЗ3 2 Основні методи встановлення ціни: собівартість 
плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини 
прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за 
рівнем попиту тощо. 
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9 ЛК6 2 Тема 6. Прогнозування та планування діяльності 
підприємства 

Питання: 
Прогнозування як наукове обґрунтування 
можливого стану суб’єктів господарювання у 
майбутньому. Мета, ознаки, об’єкти й принципи 
прогнозування.  
Методологічні основи планування. Планування як 
домінантна функція управління, принципи 
планування. Система планів підприємства. Методи 
планування діяльності та розвитку підприємства. 
Сутність та основні етапи стратегічного планування 
на підприємстві. 
Бізнес-планування: сутність і призначення, Стадії 
формування. Типовий зміст і методика розробки 
окремих розділів бізнес-плану.  
Тактичне планування діяльності підприємства. 
Відмінність тактичного планування від 
стратегічного. 
Оперативне планування поточної діяльності: суть і 
завдання. Розробка оперативних планів та графіків 
виробництва. 
 Виробнича програма підприємства та основні її 
завдання. Формування вартісних показників 
виробничої програми: валова, товарна, чиста й 
реалізована продукція.  
 Схема формування виробничої програми 
підприємства, її ресурсне обґрунтування. 
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10 
 

ПЗ4 
 

2 Типовий зміст і методика розробки окремих 
розділів бізнес-плану. .Розрахунок показників 
виробничої програми 
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11 ЛК7 2 Тема 7.  Персонал підприємства, продуктивність 
і оплата праці 
Частина 1. 
Питання: 
Поняття персоналу в контексті економічних понять 
трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та 
ін. Категорії персоналу підприємства. Поділ 
персоналу за професіями і кваліфікацією. 
Визначення чисельності окремих категорій 
працівників. 
Продуктивність праці як економічна категорія. 
Методичні підходи до розрахунку продуктивності 
праці на виробничих підприємствах. Чинники 
зростання продуктивності праці. Розрахунки 
можливого зростання продуктивності праці за 
рахунок окремих і певної сукупності чинників. 

3-26, 
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12 ПЗ5 2 Форми й системи оплати праці робітників. 3-26, 
конспект  

лекцій 
13 ЛК8 2 Тема 7.  Персонал підприємства, продуктивність 

і оплата праці 
Частина 2. 
Питання: 
Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й 
додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх 
реалізація. Мінімальна заробітна плата. 
Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів 
і коефіцієнтів з оплати праці. Оплата праці 
керівників, спеціалістів і службовців.  
Форми й системи оплати праці робітників. Вибір 
форм і систем оплати праці на підприємствах різних 
форм власності. Можливість колективних форм 
організації та оплати праці. 
 Сучасна державна політика оплати праці. Механізм 
державного регулювання оплати праці та 
соціального захисту. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

14 ЛК9 2 Тема 8. Капітал підприємства 
Частина 1. 
Питання: 
Матеріальні активи як сукупність виробничих 
фондів підприємства. Поділ виробничих фондів на 

3-26, 
конспект  

лекцій 



основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу 
виробництва продукції або надання послуг. 
Класифікація основних фондів. Структура  основних 
фондів та її види. 
Оцінювання основних фондів. Первісна, відновна й 
залишкова вартість основних фондів. 

15 ПЗ6 2 Методи оцінювання вартості  основних  фондів. 
Методи нарахування амортизації 

3-26, 
конспект  

лекцій 
16 ЛК10 2 Тема 8.  Капітал підприємства 

Частина 2. 
Питання: 
Відтворення основних виробничих фондів. 
Розширене відтворення основних фондів. 
Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання 
основних фондів. Амортизація основних фондів та 
методи  її нарахування.  
 Система показників ефективності відтворення та 
використання основних фондів підприємства. 
Шляхи підвищення  ефективності використання 
основних виробничих фондів. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

17 ЛК11 2 Тема 8. Капітал підприємства 
Частина 3. 
Питання: 

  Сутнісна характеристика оборотних коштів як 
сукупності поточних витрат фінансових коштів. 
Елементний склад оборотних фондів.  
 Основні елементи фондів обігу.  

  Джерела формування оборотних коштів.  
  Основні показники рівня ефективності 
використання оборотних коштів.  Шляхи 
підвищення ефективності використання оборотних 
коштів. 

  

3-26, 
конспект  

лекцій 

18 ПЗ7 2  Розрахунок  показників ефективності використання 
оборотних коштів. 

3-26, 
конспект  

лекцій 
19 ЛК12 2 Тема 8. Капітал підприємства 

Частина 4. 
Питання: 
Нормовані й ненормовані оборотні кошти. 
Обчислення нормативів оборотних коштів в окремих 
їх елементах Визначення сукупного нормативу 
оборотних коштів підприємства. 
Змістова характеристика матеріально-технічного 

3-26, 
конспект  

лекцій 



забезпечення діяльності підприємства. Форми і 
системи матеріально-технічного забезпечення. 
Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріалів 
та їх регулювання. Оптимізація партій поставки 
матеріалів. 

20 ПЗ8 
 

2  Розрахунки нормативу  оборотних коштів. 
Модульна контрольна робота №1 

3-26, 
конспект  

лекцій 
 

   Змістовий модуль № 2 – Організація та економічні 
результати діяльності  
підприємства / 3 кредити 
(модульний контроль - 16 тиждень) 

 

21 ЛК13 2 Тема 9.  Інвестиції підприємства 
Частина 1. 
Питання: 
Сутність, характеристика інвестицій як 
найважливішого фінансового ресурсу для 
створення, функціонування й розвитку суб’єктів 
господарювання.  Класифікація  інвестицій 
підприємства.  
Джерела формування реальних інвестицій. 
Технологічна й відтворювальна структура 
капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі. 
Обґрунтування джерел фінансування та обчислення 
необхідного обсягу капітальних вкладень відповідно 
до можливих варіантів економічної ситуації на 
ринку і підприємстві. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

22 ЛК14 2 Тема 9.  Інвестиції підприємства 
Частина 2. 
Питання: 
Роль фінансових інвестицій у системі 
господарювання. Види цінних паперів, порядок їх 
випуску й обігу.  
 Державне регулювання й масштаби обігу цінних 
паперів в Україні. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

23 ПЗ9 2 Класифікація  інвестицій підприємства та джерела їх 
формування 

 3-26, 
конспект  
лекцій 

24 ЛК15 2  Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства 
Питання: 
Загальна характеристика інноваційної діяльності та 
інноваційних процесів. Локальні й глобальні 
новинки (нововведення). Взаємозв’язок між 

3-26, 
конспект  

лекцій 



окремими видами інноваційних процесів. 
Організаційні форми інноваційної діяльності 
(інноваційний центр, технопарк, технополіс, 
інноваційний бізнес-інкубатор тощо).  
Інноваційна політика підприємства та принципи її 
формування. Стратегія інноваційного розвитку 
підприємства: суть і види. 

25 ПЗ10 
 

2 
 

 Розрахунки економічної  ефективності інвестицій. 
Аналіз організаційних форм інноваційної 
діяльності. 

3-26, 
конспект  
лекцій 

26 ЛК16 2 Тема 11. Техніко-технологічна база та виробнича 
потужність підприємства 
Питання: 
Поняття і значення техніко-технологічної бази 
виробництва. Основні показники рівня розвитку 
техніко-технологічної бази підприємства. Проблеми 
планування  технічного розвитку підприємства.  
Загальна характеристика, види та чинники 
формування (нарощування) виробничої потужності 
підприємства. Основні методичні принципи 
розрахунку виробничої потужності підприємства. 
Баланс виробничих потужностей. 
Форми розвитку і трансформації техніко-
технологічної бази підприємства.  
Сутність і соціально-економічне значення 
застосування різних форм організації виробництва. 
Концентрація й розукрупнення виробництва. 
Спеціалізація, кооперування  та комбінування 
виробництва. 
Об’єктивна необхідність, сутність і тенденції 
розвитку диверсифікації виробництва. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

27 ЛК17 2 Тема 12. Організація виробництва і забезпечення 
якості продукції 
Питання: 
Види підприємницької діяльності: виробнича, 
комерційна і фінансова. Звичайна і надзвичайна 
діяльність підприємства. 
Операційна діяльність: поняття, сутність і цілі. 
Принципи організації операційної діяльності.  
Характеристика різних типів виробництва. 
Ресурси як вхідні фактори операційної діяльності.  
Якість продукції (послуг) як економічна категорія. 
Показники й методи оцінювання  якості продукції 
(послуг). 

3-26, 
конспект  

лекцій 



Поняття й визначення рівня 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних 
підприємств на ринку. Вплив підвищення якості 
виробів на економіку та імідж підприємства. 
Технічні, організаційні та соціальні заходи для 
підвищення конкурентоспроможності продукції 
(послуг) вітчизняних товаровиробників. 
Стандартизація та сертифікація продукції: складові 
елементи й принципи здійснення. Наявні в Україні 
стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. 
Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів. 
Сертифікація продукції, її економічне значення. 
Обов'язкова й добровільна сертифікація виробів. 
Міжнародні системи сертифікації. Національні 
системи якості. 

28 ПЗ11 2 Поняття й методи визначення рівня 
конкурентоспроможності продукції 

3-26, 
конспект  

лекцій 
29 ЛК18 2 Тема 13.  Витрати виробництва та реалізації 

продукції підприємства 
Частина 1. 
Питання: 
Поточні витрати, собівартість продукції як 
комплексний економічний показник.  
Класифікація витрат на виробництво за окремими 
ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом 
виробництва, способом обчислення на одиницю 
продукції). Структура поточних витрат за окремими 
групами первинних елементів на підприємствах 
різних галузей і тенденція її зміни з часом. Системи 
управління витратами. 
Формування витрат за центрами відповідальності та 
підприємства в цілому. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

30 ПЗ12 2 Класифікація витрат за економічними елементами. 
Класифікація витрат за  статтями калькуляції. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

31 ЛК19 2 Тема 13.  Витрати виробництва та реалізації 
продукції підприємства 
Частина 2. 
Питання: 
Зміст і методика обчислення кошторису 
виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за 
окремими економічними елементами. 

 

3-26, 
конспект  

лекцій 



32 ЛК20  Тема 13.  Витрати виробництва та реалізації 
продукції підприємства 

Частина 3. 
Питання: 
Калькулювання та його місце в економічних 
розрахунках. Об’єкти калькулювання й 
калькуляційні одиниці  

 

33 ПЗ12  Калькулювання собівартості  і  ціни  одиниці  
продукції (роботи,  послуг) 

3-26, 
конспект  

лекцій 
34 ЛК21 2 Тема 14. Фінансово-економічні результати 

діяльності підприємства 
Частина 1. 
Питання: 
Загальна характеристика фінансової діяльності 
підприємства. Джерела фінансування діяльності. 
Прибуток і дохід як основні показники фінансових 
результатів діяльності підприємства. Сутність, 
функції та види прибутку. Джерела формування 
загальної величини прибутку (доходу) підприємства. 
Типова схема використання прибутку (доходу) 
підприємства.  

3-26, 
конспект  

лекцій 

35 ПЗ13 
 

2 Визначення прибутку підприємства та  його 
розподіл. Показники оцінювання фінансово-
економічного стану підприємства. 

3-26, 
конспект  
лекцій 

 
36 ЛК22 2 Тема 14. Фінансово-економічні результати 

діяльності підприємства 
Частина 2. 
Питання: 

 Рентабельність як відносний показник ефективності 
діяльності підприємства. Обчислення 
рентабельності: виробничих фондів (виробництва); 
сукупних активів; власного (акціонерного) 
капіталу. Рентабельність певного обсягу продукції 
та окремих виробів. 

  Оцінювання прибутковості, ліквідності, 
оборотності, стабільності та ділової активності. 

 Загальні положення методології визначення 
ефективності виробничих і фінансових інвестицій. 
Сукупність чинників, що впливають на рівень 
ефективності інвестицій. Основні організаційно-
економічні чинники підвищення ефективності 
використання капітальних вкладень. 

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів 

3-26, 
конспект  

лекцій 



різних суб’єктів господарювання. Методика 
визначення ефективності технічних нововведень. 
Народногосподарський і внутрішньогосподарський 
(комерційний) економічний ефект від створення 
новинок і використання нововведень. 
Економічна суть і загальний методологічний підхід 
до вимірювання ефективності виробництва, 
господарської діяльності підприємства. Методика 
оцінювання ефективності діяльності підприємств. 

37 ПЗ14 2 Розрахунок показників рентабельності 3-26, 
конспект  

лекцій 
38 ЛК23 2 Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, 

трансформація та реструктуризація 
Питання: 
Сутнісна характеристика, роль і значення розвитку 
підприємства.         Зміст основних теорій розвитку 
підприємства: теорія «спрямованого розвитку 
підприємств»,  теорія «циклічного розвитку 
підприємств», теорія «життєвого циклу 
підприємств». 
Методичний інструментарій аналізу процесів 
розвитку на підприємстві. 
Загальні моделі розвитку сучасних підприємств. 
Характеристика, принципи та методичні засади 
трансформації підприємств. 
Реструктуризація бізнесу: особливості, основні 
форми та види. Особливості розроблення та 
реалізації проекту реструктуризації. 
Суть механізму санації  та її цілі. Програма 
санаційних заходів фінансово-економічного 
характеру. Особливості державної підтримки 
проведення санації потенційно 
конкурентоспроможних підприємств. 

3-26, 
конспект  

лекцій 

39 ЛК24 2 Тема 16. Економічна безпека та антикризова 
діяльність. 
Питання: 
 Технологічна характеристика економічної 
безпеки суб’єкта господарювання. Можливі 
загрози економічній безпеці суб’єкта 
господарювання. Основні ознаки достатнього 
рівня економічної безпеки підприємства за умов 
ринкової системи господарювання.  

. Обґрунтування стратегії створення належної 
економічної безпеки підприємства. Основні групи 

3-26, 
конспект  

лекцій 



чинників, що формують відповідний рівень 
економічної безпеки підприємства. 
Антикризова діяльність і банкрутство 
підприємств. Причини й симптоми банкрутства. 
Визначення зон ризику та реакція підприємства 
на настання кризового фінансово-економічного 
стану. Класифікація чинників, що сприяють 
банкрутству. Процедура оголошення банкрутства 
в засобах масової інформації. 

40 ПЗ16 
 

2 Аналіз шляхів забезпечення економічної безпеки 
підприємства 
Модульна контрольна робота №2. 

3-26, 
конспект  
лекцій 
 

Разом 
(годин) 

80   

 
 

 САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 5 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 
та модульних контрольних  робіт  5 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 5 

4 Виконання індивідуального завдання: КП 60 
5 Інші види самостійної роботи 5 
 Разом 80 

 
 

Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є 
раціональна організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення 
дисципліни «Економіка підприємства» включає самостійне опрацювання 
студентами певного кола питань. Самостійна робота студентів із 
літературними джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває 
здатність самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню 
матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
– конспектування та вивчення рекомендованої літератури; 
– опрацювання лекційного матеріалу; 
– ознайомлення з досвідом господарської діяльності підприємств; 
– вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 
– збір інформації для виконання курсового проекту; 



– вивчення методик проведення досліджень ефективності різних аспектів  
господарської  діяльності підприємств та проведення необхідних 
розрахунків; 
– розв'язування ситуаційних задач; 
– підготовку до захисту курсового проекту та складання іспиту. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 
теоретичного матеріалу дисципліни «Економіка підприємства», а й науково-
дослідна робота з вивчення різних аспектів господарської діяльності 
підприємств. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального 

процесу, що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, 
враховує його уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає: 
– в третьому семестрі навчання - виконання курсового проекту на тему:  
« Економічне оцінювання виробництва нового виробу на підприємстві», 

який виконується за окремими методичними вказівками. 
Індивідуальні завдання також можуть включати написання рефератів, 

виконання студентських науково-дослідних робіт, підготовку та участь у 
олімпіадах, конференціях, написання наукових  статей тощо. 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
 

Термін виконання  
(захисту) 

 3 семестр  
1 Курсовий проект на тему “ Економічне оцінювання 

виробництва нового виробу на підприємстві”. 
15 тиждень 

 
 

Орієнтовна тематика самостійних творчих (наукових) робіт студентів: 

1. Підприємство як господарча система і форма реалізації підприємництва. 
2. Підприємництво як сучасна форма господарювання.  
3. Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької діяльності. 
4. Тенденції розвитку підприємств та їх об’єднань в сучасних умовах. 
5. Фактори макросередовища  та їх вплив на діяльність підприємства. 
6. Особливості формування виробничої структуру підприємства в 

сучасних умовах господарювання. 
7.  Сучасні принципи та методи управління підприємством. 
8. Сутність бізнес-планування та методика розробки окремих розділів 

бізнес-плану. 
9. Планування, організація, мотивація та контроль як основні функції 

управління підприємствами. 
10. Сутність та різновиди цінової політики підприємства. 



11. Алгоритм формування  та управління  товарним асортиментом. 
12. Формування вартісних показників виробничої програми: валова, 

товарна, чиста й реалізована продукція.  
13. Планування чисельності окремих категорій промислово-виробничого  

персоналу. 
14. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на 

виробничих підприємствах. 
15. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм 

власності. 
16. Механізми державного регулювання оплати праці та соціального 

захисту. 
17. Особливості різних методів оцінювання основних фондів. 
18. Система показників ефективності відтворення та використання 

основних фондів підприємства. 
19. Амортизація основних фондів та методи  її нарахування.  
20. Джерела формування оборотних коштів.  
21. Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів. 
22. Обчислення нормативів оборотних коштів в окремих їх елементах та їх 

сукупного нормативу. 
23. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення.  
24. Запаси матеріалів та їх регулювання. Оптимізація партій поставки 

матеріалів. 
25. Сутність інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для 

створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. 
26. Джерела формування реальних інвестицій та економічне обґрунтування 

їх вибору. 
27. Організаційні форми інноваційної діяльності. 
28. Інноваційна політика підприємства та принципи її формування. 
29. Загальна характеристика, види та чинники формування виробничої 

потужності підприємства. 
30. Форми розвитку і трансформації техніко-технологічної бази 

підприємства. 
31.  Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм 

організації виробництва. 
32. Види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна і фінансова. 
33. Сутність і цілі операційної діяльності підприємства. 
34. Якість продукції (робіт, послуг) як економічна категорія. Показники й 

методи її оцінювання. 
35. Визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. 
36. Сертифікація продукції, її економічне значення. 
37. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками. 
38. Особливості різних систем управління витратами. 
39. Формування витрат центрів відповідальності та підприємства в цілому. 
40. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними 

елементами. 



41. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. 
42. Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на 

підприємствах України. 
43. Джерела фінансування діяльності підприємств. 
44. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів 

діяльності підприємства. 
45. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 

підприємства. 
46. Методологія визначення ефективності виробничих і фінансових 

інвестицій. 
47. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів. 

господарювання. 
48. Народногосподарський і внутрішньогосподарський (комерційний) 

економічний ефект від створення новинок і використання нововведень. 
49. Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання 

ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. 
50. Загальні моделі розвитку сучасних підприємств. 
51. Характеристика, принципи та методичні засади трансформації 

підприємств. 
52. Суть механізму санації  та її цілі. 
53. Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за 

умов ринкової системи господарювання.  
54. Антикризова діяльність і банкрутство підприємств. 

 
 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Економіка підприємства» є способи 
спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують 
вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою 
професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка підприємства». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, 
так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні 
(пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), 
практичні (рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Економіка підприємства» використовуються: пояснювально-наочний 
проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 



- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали 
в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного 
і систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Економіка підприємства» є 
поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять 
і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної  роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни 
є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

вивчення кожного змістовного модуля. 
            
Засоби для проведення поточного контролю 

 
Коли проводяться 

(№ занять) 

Варіанти і зміст модульних контрольних робіт 
(контрольних робіт) 

Модульна 
контрольна робота 

№1 (3-й семестр, 8-й 
тиждень) 

Тестові запитання по матеріалу тем 1-8 * 

Модульна 
контрольна робота 

№2 (3-й семестр, 16-
й тиждень) 

Тестові запитання по матеріалу тем 9-16 * 

* – тестові запитання із-за значної їх кількості та обсягу друкованих матеріалів 

не включені до тексту навчальної програми. 

 

 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий 
контроль з дисципліни «Економіка підприємства» включає семестровий 



контроль у формі захисту курсового проекту та екзамену (виконання 
письмових екзаменаційних завдань) в третьому семестрі. 

 
 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  Захист 
КП Іспит Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

2 2 2 2 2 2 4 8 4 2 2 2 6 4 2 2 24 28 100 

 
Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ «ХПІ» (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 
4-х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в 
такому порядку: 
 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 



№ 
п/п 

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог 
інформаційного і матеріального забезпечення 

1 2 
 13.1 Базова література 
1.  Господарський Кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003р. – К.: Істина, 2003. 
2.  Податковий Кодекс України: Прийнятий 01 грудня 2010р. – К.: Істина, 2010. 

3.  Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: Навч. 
посібник. – К.: Знання, 2009. – 390с. 

4.  Бондар Н.М. Економіка підприємства. – К: АСН, 2004.- 400с. 

5.  Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л.Г. – Суми: 2004. 
648с. 

6.  Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й.М. – Львів: Новий 
Світ , 2004. – 680с. 

7.  Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 
614 

8.  Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посібник для ВНЗ / Харів 
П.С. – К., 2006 

9.  Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. проф. С.Ф. Покропивного. – 
Вид. друге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с. 

10.  Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. – ( 
вид. 4-те, перероб. і доп.). – К.: КНЕУ, 2009. – 81 с. 

11.  Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посібник для  самост. 
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 160с. 

12.  Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 
2006. – 580с. 

13.  
Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та методика їх 
розв’язування: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2001. 

14.  Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, 
ефективність: Навч.посібник. – К: КНЕУ, 1998. 

15.  Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2001. –  178с. 

16.  Червона О.Ю., Урба С.І. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний 
посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 184 с.  

17.  Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 
2005. – 568с. 

18.  
Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для  
самостійного вивчення дисципліни / М.  В.  Афанасьєв, А. Б. Гончаров;   За ред. 
М. В. Афанасьєва . — X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. — 410 с. 

19.  Економіка підприємства / За ред. І. М. Бойчук. — К.: Каравела; Львів: Новий 
Світ, 2000. – 292 с. 

20.  Економіка підприємства: 36. практ. задач і конкретних ситуацій / За ред. С. Ф. 
Покропивного. — К.: КДЕУ, 2000. — 328 с. 

21.  Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни / За ред. Г. О Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2000. — 248 с. 
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2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua 
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua  
4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua  
5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua  
6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua  
7. Головне управління статистики України  http://www.ukrstat.gov.ua 
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