
 

 

 

 



 

 

 

 



1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є 

формування у студентів системи теоретичних знань, прикладних вмінь і 

навичок щодо використання основ прикладної економіки, методів організації 

ефективного господарювання, організації та ефективності господарювання на 

рівні основної ланки суспільного виробництва, необхідною сукупністю 

теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою на 

сучасному етапі її розвитку. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: основи 

підприємництва теорія економічного розвитку, особисті фінанси, 

мікроекономіка. 

 

3. Результати навчання 
Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 

ПРН 6. Вміти 

працювати в 

команді, мати 

навички 

міжособистісної 

взаємодії, які 

дозволяють 

досягати 

професійних 

цілей. 

 

Словесні,наочні, 

практичні,поясню- 

вально-

ілюстративні. 

Самостійна 

робота. 

Моделювання. 

Метод створення 

ситуацій. 

 

Усне та письмове 

опитування 

 ПРН 6.1. Здатність 

поставити завдання та 

організувати 

підприємницьку діяльність; 

ПРН 6.2. вміти формувати 

базу даних для прийняття і 

обґрунтування відповідних 

управлінських рішень. 

ПРН 6.3 знати  

господарський механізм 

функціонування  

підприємства. 

ПРН 11. 

Демонструвати 

базові й 

структуровані 

знання у сфері 

підприємництва, 

торгівлі та 

біржової 

діяльності для 

подальшого 

використання на 

практиці. 

 

Словесні,наочні, 

практичні,поясню- 

вально-

ілюстративні. 

Розв’язання задач. 

Конспектування 

лекцій. 

Самостійна 

робота. 

Моделювання. 

Виконання індиві- 

дуальних завдань 

(розрахунково-

гра- фічна робота, 

реферати). 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

розрахунково-

графічна робота, 

письмовий   

діф,залік 

ПРН 11.1.  знати  

взаємозв’язок понять й 

показників; 

ПРН 11.2 знати  методи 

кількісної та якісної оцінки 

економічних явищ; 

ПРН 11.3 вміти вибрати 

ефективні виробничі, 

технологічні та проектні 

рішення, які забезпечували б 

підвищення ефективність 

діяльності  підприємства. 

 

ПРН 13. 

Використовувати 

знання форм 

взаємодії 

суб’єктів 

ринкових 

Словесні,наочні, 

практичні,поясню- 

вально-

ілюстративні. 

Розв’язання задач. 

Конспектування 

лекцій. 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

розрахунково-

графічна робота, 

письмовий   

діф,залік 

ПРН 13.1 знати шляхи 

підвищення ефективності 

використання потенціалу в 

підприємницькій діяльності;  

ПРН 13.2 знати та 

використовувати в процесі 

професійної діяльності 



відносин для 

забезпечення 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та 

біржових 

структур. 

 

Самостійна 

робота. 

Моделювання. 

Виконання індиві- 

дуальних завдань 

(розрахунково-

гра- фічна робота, 

реферати). 

основні економічні 

показники в 

підприємницькій діяльності;  

ПРН 13.3 вміти виконувати 

економічний аналіз 

виробничо-господарської 

діяльності підприємства і 

виявляти резерви 

підвищення ефективності та 

використання трудових, 

матеріально-технічних й 

фінансових ресурсів. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Економіка підприємства 

 

Змістовий модуль 1 . Підприємство у ринковій системі господарювання. 

Характеристика сутності термінів «економіка» та «підприємство» як 

напрямку сучасного економічного розвитку. Обґрунтування цілей, місії, 

методів, завдання та напрямків підприємства у ринковій системі 

госпадарювання. Правові основи функціонування підприємств. Правове 

регулювання окремих напрямків діяльності підприємства. Види підприємств, їх 

організаційно-правові форми. Функції управління підприємством. 

Організаційна структура управління підприємством. Типи організаційних 

структур управління. Капітал підприємства. Економічна сутність, склад і 

класифікація основних засобів. Облік наявності та руху основних засобів. 

Амортизація та відтворення основних засобів. Економічна сутність, склад і 

класифікація оборотних коштів. Характеристика фондів обігу та грошовіх 

фондів. Нормативи оборотних засобів. Статті калькуляції собівартості 

продукції. Формування цін на продукцію підприємства. 

 

 Змістовий модуль 2 Підприємництво як основна сучасна форма 

господарювання. 

Розглянути сутність поняття «підприємницької діяльності». Визначити 

характеристику етапів розвитку підприємництва. Обґрунтувати основні риси 

підприємництва Визначити технологію здійснення комерційних сіделок. 

Розглянути сутність поняття франчайзинг як форма організації бізнесу. Зміст 

термінів «товар», «послуги» та їх класифікація. Визначення поняття 

«підприємницький ризик». Дослідження номенклатура продукції. Розглянути 

сутність поняття «інновацій», класифікацію інновацій. зміст «інноваційної 

діяльності підприємства», Обґрунтувати вплив інноваційних процесів на 

виробництво. Дослідження джерел фінансування інноваційної діяльності. 

Розглянути сутність поняття інвестицій та інвестиційної діяльності, види 

інвестицій. Визначити методику оцінки ефективності інвестицій. Обґрунтувати 

ризики інвестиційної діяльності. підприємств  

 

 

 



Змістовий модуль 3 Організація в умовах ринку.  

Розглянути сутність поняття «організація» та класифікація. 

Обґрунтування проблем виробничих процесів, їх класифікація і принципи 

організації. Характеристика сутності понять «персоналу підприємства», 

«продуктивності праці», «виробітку». «трудомісткості». Обґрунтування 

проблем продуктивності праці працівників різних галузей України та 

перспективи її зростання. Сутність термінів «контроль» , « якість продукції». 

Характеристика змісту поняття «конкурентоспроможність продукції». 

Обґрунтування економічної ефективностї підвищення якості продукції.  

Обґрунтування основ планування, принципів та  методів планування. 

Характеристика основних етапів стратегічного планування на підприємстві. 

Оперативне планування на підприємстві 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 8 8  134 

Змістовий модуль 1 32 4 4  24 

Змістовий модуль 2 28 2 2  24 

Змістовий модуль 3 30 2 2  26 

Індивідуальне завдання 

(РГЗ) 

35    35 

Підсумковий контроль 25    25 

 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 
 

Змістовий модуль 1 Підприємство у ринковій системі господарювання. 

Тема 1.1. Економіка та її 

місце в суспільному житті 

Визначення поняття економіка. Економічна система, 

її сутність, цілі й основні структурні елементи. 

Головні напрямки  та типи економічних систем. 

Головні напрямки економічних категорій, закони та 

принципи.  Економічні цілі суспільства  

1 

Тема 1.2. Підприємство, 

як господарський  

суб’єкт 

Правові основи функціонування підприємств – 

Господарський Кодекс України. Правове 

регулювання окремих напрямків діяльності 

підприємства. Види підприємств, їх організаційно-

правові форми Приватне підприємство. Орендне 

підприємство. Одноосібне підприємство. 

Господарські товариства: товариства з повною 

відповідальністю, товариства з обмеженою 

відповідальністю, командитні, акціонерні товариства. 

Приватні та публічні акціонерні товариства 

1 



Тема 1.3 Основні 

виробничі засоби 

підприємства 

Капітал підприємства. Економічна сутність, склад і 

класифікація основних засобів. Облік наявності та 

руху основних засобів. Первісна, відновна, 

залишкова та ліквідаційна вартість основних засобів. 

Фізичний та моральний знос ОФ. Амортизація та 

відтворення основних засобів. Методи нарахування 

амортизації – прямолінійний, зменшення залишкової 

вартості, прискореного зменшення залишкової 

вартості, кумулятивний, виробничий. Фондовіддача. 

Фондомісткість. Коефіцієнти використання 

виробничої потужності підприємства.  

1 

Тема 1.4. Оборотні кошти  

підприємства 

Економічна сутність, склад і класифікація оборотних 

засобів. Фонди обігу. Грошові фонди.  Нормативи 

оборотних засобів.  Ефективність використання 

оборотних  засобів. 

- 

Тема 1.5. Витрати 

підприємства.  

Собівартість продукції 

Поняття та класифікація витрат на виробництво та 

реалізацію продукції. Прямі та непрямі витрати. 

Основні та накладні витрати. Постійні та змінні 

витрати. Витрати підприємства в мікроекономічній 

теорії. Кошторис виробництва. Статті калькуляції 

собівартості продукції. Система управління 

витратами. Резерви зниження собівартості продукції. 

Формування цін на продукцію підприємства. 

 

1 

Змістовий модуль 2 Підприємництво як основна сучасна форма 

господарювання. 
Тема 2.1. Підприємницька 

діяльність суб'єктів 

господарювання 

Підприємництво як основна сучасна форма 

господарювання. Поняття і риси підприємницької 

діяльності.  Етапи розвитку підприємництва. 

Технологія здійснення комерційних сіделок.  

Франчайзинг як форма організації бізнесу 

- 

Тема 2.2. Підприємницькі 

ризики 

Визначення поняття підприємницькій ризик. Чим 

вимірюється у абсолютному та відносному 

вираженні підприємницькі ризики. Які види втрат 

може понести підприємці. Визначення зон ризику; 

Які виділяються зони для характеристики 

підприємницького ризику. Які функції виконує 

підприємницькій ризик в діяльності підприємств; 

Класифікація підприємницьких ризиків. Чим 

характеризується ризикова ситуація в 

підприємницькій діяльності. Які існують основні 

правила здійснення ризик- менеджменту. Як 

організувати ризик- менеджмент в підприємницькій 

діяльності. 

1 

Тема 2.3. Інвестиції та 

інновації в 

підприємницькій 

діяльності. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності, види 

інвестицій в підприємницькій діяльності.. Принципи 

інвестиційної діяльності. Джерела фінансування 

інвестиційної діяльності. Методика оцінки 

ефективності інвестицій в підприємницькій 

діяльності. Сутність інновацій. Класифікація 

інновацій. Зміст інноваційної діяльності у 

підприємництві, показники науково-технічного 

потенціалу підприємства. Інноваційний цикл. 

Правове поле регулювання інвестиційної діяльності.  

- 



Тема 2.4. Нематеріальні 

активи підприємства 

Нематеріальні активи: поняття та види. Особливості 

визнання нематеріальних активів відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Амортизація нематеріальних активів. Ефективність 

використання нематеріальних активів. Напрями 

використання нематеріальних активів та отримання 

додаткового доходу. 

1 

Тема 2.5 Фінансово - 

економічні результати 

підприємницької 

діяльності 

 

Фінансові результати діяльності підприємства. 

Валовий прибуток. Прибуток/збиток від операційної 

діяльності. Фінансовий результат від звичайної 

діяльності. Чистий прибуток. Напрями використання 

чистого прибутку підприємств різних форм 

господарювання. Ефективність як економічна 

категорія. Система показників оцінки ефективності 

господарської діяльності підприємства. Показники 

рентабельності. 

- 

Змістовий модуль 3 Організація в умовах ринку. 
Тема 3.1 Основи 

організації управління 

підприємством 

Виробнича структура підприємства. Інфраструктура 

підприємства. Сутність та складові системи 

управління підприємством. Керуюча та керована 

підсистеми. Функції управління підприємством. 

Організаційна структура управління підприємством. 

Типи організаційних структур управління: лінійна, 

лінійно-штабна, функціональна, лінійно-

функціональна. Проектування організаційної 

структури підприємства. 

 

 - 

Тема 3.2 Ринок і 

продукція 

 

Товар: поняття та класифікація. Товари 

індивідуального споживання. Товари виробничого 

призначення. Послуги. Класифікація послуг за 

Державним класифікатором товарів та послуг. 

Товарний ринок: оптовий, роздрібний. Показники 

обсягу продукції (послуг). Номенклатура продукції. 

-  

 Тема 3.3. Господарський 

комплекс країни 

Господарський комплекс країни та його структура    

 Загальна характеристика галузей матеріального 

виробництва 

- 

Тема 3.4 Персонал 

підприємства та 

продуктивність праці 

Поняття та структура персоналу підприємства. 

Керівники. Професіонали. Фахівці. Технічні 

службовці. Робітники. Рух персоналу. Абсолютні та 

відносні показники руху персоналу. Визначення 

чисельності персоналу підприємства. Продуктивність 

праці. Виробіток. Трудомісткість. Мотивація як 

фактор підвищення ефективності праці. 

Продуктивність праці працівників різних галузей 

України та перспективи її зростання.  

 

1 

Тема 3.5. Організація   

оплати праці працівників 

підприємства 

Оплата праці: сутність, функції і принципи. 

Структура загробної плати. Основна та додаткова 

заробітна плата. Доплати та надбавки. Тарифна та 

безтарифна моделі оплати праці. Державне 

регулювання оплати праці. Тарифна система оплати 

праці. Тарифна сітка. Тарифна ставка 

 1 

 

 



7. Теми практичних занять 
Тема 1.1. Економіка та її 

місце в суспільному житті 

Визначення поняття економіка. Економічна система, 

її сутність, цілі й основні структурні елементи. 

Головні напрямки  та типи економічних систем. 

Головні напрямки економічних категорій, закони та 

принципи.  Економічні цілі суспільства  

1 

Тема 1.2. Підприємство, 

як господарський  

суб’єкт 

Правові основи функціонування підприємств – 

Господарський Кодекс України. Правове 

регулювання окремих напрямків діяльності 

підприємства. Види підприємств, їх організаційно-

правові форми Приватне підприємство. Орендне 

підприємство. Одноосібне підприємство. 

Господарські товариства: товариства з повною 

відповідальністю, товариства з обмеженою 

відповідальністю, командитні, акціонерні товариства. 

Приватні та публічні акціонерні товариства 

1 

Тема 1.3 Основні 

виробничі засоби 

підприємства 

Капітал підприємства. Економічна сутність, склад і 

класифікація основних засобів. Облік наявності та 

руху основних засобів. Первісна, відновна, 

залишкова та ліквідаційна вартість основних засобів. 

Фізичний та моральний знос ОФ. Амортизація та 

відтворення основних засобів. Методи нарахування 

амортизації – прямолінійний, зменшення залишкової 

вартості, прискореного зменшення залишкової 

вартості, кумулятивний, виробничий. Фондовіддача. 

Фондомісткість. Коефіцієнти використання 

виробничої потужності підприємства.  

 1 

Тема 1.4. Оборотні кошти  

підприємства 

Економічна сутність, склад і класифікація оборотних 

засобів. Фонди обігу. Грошові фонди.  Нормативи 

оборотних засобів.  Ефективність використання 

оборотних  засобів. 

 

- 

Тема 1.5. Витрати 

підприємства.  

Собівартість продукції 

Поняття та класифікація витрат на виробництво та 

реалізацію продукції. Прямі та непрямі витрати. 

Основні та накладні витрати. Постійні та змінні 

витрати. Витрати підприємства в мікроекономічній 

теорії. Кошторис виробництва. Статті калькуляції 

собівартості продукції. Система управління 

витратами. Резерви зниження собівартості продукції. 

Формування цін на продукцію підприємства. 

 

1 

Змістовий модуль 2 Підприємництво як основна сучасна форма 

господарювання. 
Тема 2.1. Підприємницька 

діяльність суб'єктів 

господарювання 

Підприємництво як основна сучасна форма 

господарювання. Поняття і риси підприємницької 

діяльності.  Етапи розвитку підприємництва. 

Технологія здійснення комерційних сіделок.  

Франчайзинг як форма організації бізнесу 

- 

Тема 2.2. Підприємницькі 

ризики 

Визначення поняття підприємницькій ризик. Чим 

вимірюється у абсолютному та відносному 

вираженні підприємницькі ризики. Які види втрат 

може понести підприємці. Визначення зон ризику; 

Які виділяються зони для характеристики 

1 



підприємницького ризику. Які функції виконує 

підприємницькій ризик в діяльності підприємств; 

Класифікація підприємницьких ризиків. Чим 

характеризується ризикова ситуація в 

підприємницькій діяльності. Які існують основні 

правила здійснення ризик- менеджменту. Як 

організувати ризик- менеджмент в підприємницькій 

діяльності. 

Тема 2.3. Інвестиції та 

інновації в 

підприємницькій 

діяльності. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності, види 

інвестицій в підприємницькій діяльності.. Принципи 

інвестиційної діяльності. Джерела фінансування 

інвестиційної діяльності. Методика оцінки 

ефективності інвестицій в підприємницькій 

діяльності. Сутність інновацій. Класифікація 

інновацій. Зміст інноваційної діяльності у 

підприємництві, показники науково-технічного 

потенціалу підприємства. Інноваційний цикл. 

Правове поле регулювання інвестиційної діяльності.  

 - 

Тема 2.4. Нематеріальні 

активи підприємства 

Нематеріальні активи: поняття та види. Особливості 

визнання нематеріальних активів відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Амортизація нематеріальних активів. Ефективність 

використання нематеріальних активів. Напрями 

використання нематеріальних активів та отримання 

додаткового доходу. 

1 

Тема 2.5 Фінансово - 

економічні результати 

підприємницької 

діяльності 

 

Фінансові результати діяльності підприємства. 

Валовий прибуток. Прибуток/збиток від операційної 

діяльності. Фінансовий результат від звичайної 

діяльності. Чистий прибуток. Напрями використання 

чистого прибутку підприємств різних форм 

господарювання. Ефективність як економічна 

категорія. Система показників оцінки ефективності 

господарської діяльності підприємства. Показники 

рентабельності. 

- 

Змістовий модуль 3 Організація в умовах ринку. 
Тема 3.1 Основи 

організації управління 

підприємством 

Виробнича структура підприємства. Інфраструктура 

підприємства. Сутність та складові системи 

управління підприємством. Керуюча та керована 

підсистеми. Функції управління підприємством. 

Організаційна структура управління підприємством. 

Типи організаційних структур управління: лінійна, 

лінійно-штабна, функціональна, лінійно-

функціональна. Проектування організаційної 

структури підприємства. 

 

- 

Тема 3.2 Ринок і 

продукція 

 

Товар: поняття та класифікація. Товари 

індивідуального споживання. Товари виробничого 

призначення. Послуги. Класифікація послуг за 

Державним класифікатором товарів та послуг. 

Товарний ринок: оптовий, роздрібний. Показники 

обсягу продукції (послуг). Номенклатура продукції. 

- 

 Тема 3.3. Господарський 

комплекс країни 

Господарський комплекс країни та його структура    

 Загальна характеристика галузей матеріального 

виробництва 

 - 



Тема 3.4 Персонал 

підприємства та 

продуктивність праці 

Поняття та структура персоналу підприємства. 

Керівники. Професіонали. Фахівці. Технічні 

службовці. Робітники. Рух персоналу. Абсолютні та 

відносні показники руху персоналу. Визначення 

чисельності персоналу підприємства. Продуктивність 

праці. Виробіток. Трудомісткість. Мотивація як 

фактор підвищення ефективності праці. 

Продуктивність праці працівників різних галузей 

України та перспективи її зростання.  

 

1 

Тема 3.5. Організація   

оплати праці працівників 

підприємства 

Оплата праці: сутність, функції і принципи. 

Структура загробної плати. Основна та додаткова 

заробітна плата. Доплати та надбавки. Тарифна та 

безтарифна моделі оплати праці. Державне 

регулювання оплати праці. Тарифна система оплати 

праці. Тарифна сітка. Тарифна ставка 

 1 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено 

виконання студентами денної та заочної форми навчання розрахунково-

графічного завдання на тему: «Підприємництво в сучасній системі 

господарювання», виконується самостійно кожним студентом за завданням на 

проектування за індивідуальними варіантами, яке виконується згідно з 

«Методичними вказівками до самостійного вивчення, проведення практичних 

занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни « 

Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). –Укл. 

Соболєва Г. Г. – Харків: ХНУМГ,2019 – 30с. загальним обсягом 35 годин. 

Мета виконання РГЗ - закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

здобутих при вивченні курсу, освоєння методів виконання широкого кола 

економічних розрахунків та аналітичного обґрунтування одержаних 

результатів, формування вміння застосовувати їх у практичному вирішенні 

питань економіки підприємства 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 15 15 - - 

Змістовий модуль 2 20 15 - 5 

Змістовий модуль 3 20 15 - 5 

Індивідуальне завдання 15 - - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

 



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 15 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 10 

Змістовий модуль 2 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Реферат - 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 15 

Змістовий модуль 3 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Ситуаційне завдання 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 10 

Індивідуальне завдання (РГЗ)  15 

Підготовка розрахункової частини 7 

Презентація та захист РГЗ 8 

Підсумковий контроль – діф.залік   30 

Тест підсумкового контролю  15 

Задача 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ   100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 



10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1.Тестові завдання та тематика рефератів. 

2. Комплекти завдань до контрольних робіт. 

3. Комплексна контрольна робота. 

4. Комплект тестових завдань до діф.заліку. 

5. Соболєва Г.Г. Конспект лекцій  Економіка підприємства (для студентів 2 

курсу  денної  форми навчання та 3 курсу заочної форми, спеціальністі 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)  / Укл.:   Г.Г. Соболєва – 

Харків: ХНУМГ, 2019. - 125  с. 

6. Економіка підприємства: Методичні вказівки з виконання  РГЗ (для студентів 

2.3. курсів денної і заочної форми навчання спеціальністі 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»). Укл. Соболєва Г. Г. – Харків: ХНУМГ,2019 – 

30с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Аакер Д. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки 

беспроигрышных решений / Д. Аакер. – М.: Эксмо, 2017. – 464 с. 

2. Бібліотека корпоративного управління //www.corpgov.net 

3. Економіка підприємства : Підручник /  С.Ф.Покропивного.  - К.: КНЕУ, 2013. 

– 528 с. 

4. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до 

практичного впровадження: Монографія. – Харків: ХНАМГ, 2006 – 380 с. 

5. Нормативни акти України //www.nau.kiev.ua 

6. Онисько С.М., Марим И.М. Фінанси підприємств: навч. посіб./ С.М. 

Онисько. - Львів: Магнолія плюс, 2011. -448 с. 

7. Петрович Й. М., Захарчші Г.М., Теребух А. А. Організація підприємництва в 

Україні: Навч. посібник. /  Петрович Й. М., Захарчші Г.М., Теребух А. А -Львів: 

Оскарт, 2011, 164 с. 

8. Розвиток бізнесу www.devbusiness.ua 

9. РижиковВ. С, ПанковВ. А., РовенськаВ, В. Економіка підприємства: Навч, 

посіб. / РижиковВ. С, ПанковВ. А., РовенськаВ, В - К.: "Видавничий Дім 

"Слово", 2004, 264 с. 

10. Системи управління якістю/1 Збірник нормативно-правових документів. - 

Львів: Вид-цтво ЛДЦСМС, 2001. - Випуск 2 

11. Системи управління якістю/1 Збірник нормативно-правових документів. - 

Львів: Вид-цтво ЛДЦСМС, 2001. - Випуск 2. 

12. Черваньов Д.М., Нейкова Л.1. Менеджмент інвестиційно-Інноваційного 

розвитку підприємств України. - К.: Знання. - 2019. -  185 с. 

13. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни «Економіка 

підприємств»: Навч.посібник. – Х.:Лансум, 2020. – 100с. 

14. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / . Швайка 

Л.А -Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 241 с. 

15. .Шевчук В.Я. Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 

2017 

 



Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік 

переглянута та затверджена «Без змін» 

Економіка підприємства 

 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова,ОК  21 

семестр 3 

кількість кредитів ЄКТС 5,0 

форма підсумкового 

контролю 

діф.залік 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра  Економіки  

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання заочна 

  

  

 

Завідувач кафедри  економіки_____________ 
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«____»____________ 202_ року  ___________________ 

 (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________ 

 (_________________) 
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