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ВСТУП 

Анотація 

В умовах гострої конкурентної боротьби виживають лише 

ті підприємства, які компетентно вивчають вимоги ринку, 

випускають конкурентоспроможну продукцію, уміло 

здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці 

персоналу, ефективно управляють економічною політикою. В 

умовах ринкової економіки на перший план виходять 

компетенції фахівців, які здатні економічно мислити і системно 

опановувати сучасні технологічні, управлінські та інформаційні 

інновації для виконання завдань економічної діагностики 

діяльності підприємства, оцінювання ефективності 

використання ресурсного потенціалу, обгрунтування рішень 

щодо підвищення ефективності виробничо-комерційної 

діяльності. 

Ключові слова: економіка, підприємство, середовище 

господарювання, основні засоби, оборотні засоби, персонал, 

інвестиції, інновації, витрати, прибуток, 

конкурентоспроможність, ефективність, економічна безпека.  

 

Аbstract 

In conditions of intense competition, only those companies 

that competently study market demands, produce competitive 

products, skilfully motivate highly skilled personnel, effectively 

manage economic policy survive. In the conditions of a market 

economy, the competence of the specialists who are able to think 

economically and systematically master modern technological, 

managerial and informational innovations for the tasks of the 

economic diagnostics of the enterprise activity, assessment of the 

efficiency of the use of the resource potential, the substantiation of 

the decisions concerning the increase of the efficiency of production 

and commercial activity are given to the foreground. 

Key words: economy, enterprise, environment, fixed assets, 

circulating assets, personnel, investments, innovations, costs, profit, 

competitiveness, efficiency, economic security. 



 4 

1.Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показника 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 4,0 

Для галузей знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки» 

07 «Управління та 

адміністрування» 

29 «Міжнародні 

відносини» 

Нормативна 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 

2-й 2-й 

Загальна 

кількість годин  

- 120 

Семестр 

Тижневих годин 

для денної 

форми навчання: 

- лекційних – 2 

год 

- практичних – 2 

год 

 

Рівень вищої 

освіти: перший 

(бакалавр) 

3-й 3-й 

Лекції 

22 год. 2 год. 

Практичні 

20 год. 8 год. 

 

  

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Вид контролю: іспит  

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 35 % до 65 %; 

для заочної форми навчання – 8% до 91%. 
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2. Мета та завдання  навчальної дисципліни 
 
Мета: формування здібностей самостійно мислити, 

приймати управлінські рішення, виконувати комплексні 

економічні розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні підприємств. 

Завдання: вивчення господарських процесів, що 

відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; 

закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень 

теорії та практики управління підприємством; сформувати 

здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою 

обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів 

підвищення ефективності господарської діяльності підприємств; 

забезпечити засвоєння основ організації господарської 

діяльності підприємств, бізнес-проектування, маркетингових 

досліджень, фінансового аналізу та інших напрямків подальшої 

освіти. 

Предмет: форми і методи господарювання підприємства. 

Після вивчення дисципліни “Економіки підприємства” 

студенти повинні знати: 

 основні поняття та категорії економіки підприємства, на 

основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними 

дисциплінами; 

 принципи управління діяльністю сучасних підприємств 

та організацій; 

 сучасні технології розробки управлінських рішень, їх 

обґрунтування та впровадженні у бізнес-практику; 

 методичні основи аналізу ефективності формування та 

використання персоналу, активів (основних засобів, оборотних 

коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його 

виробничо-комерційної діяльності тощо. 

вміти: 

 розрізняти організаційно-правові форми підприємств та 

організацій, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та 

сфери бізнесу; 
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 розробляти плани розвитку підприємства та 

інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків; 

 аналізувати ефективність використання персоналу, 

основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, 

організації виробничої діяльності, інноваційних процесів тощо; 

 обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні 

управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;  

 запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та 

загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства; 

 визначати напрямки та обґрунтовувати загальний 

механізм здійснення реструктуризації підприємств та 

організацій. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки 

підприємства та ефективність використання виробничих 

ресурсів 

 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Теорії 

підприємства (класична, кейнсіанська, неокласична, 

інституціональна, еволюційна). Виробничо-технічна, 

організаційна та економічна єдність підприємства. Функції 

підприємства. Підприємницька діяльність. Передумови 

становлення і розвитку підприємництва. Технологія створення 

підприємства. 

 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові 

форми 

Поняття про підприємство і його види. Практичне 

значення класифікації підприємств за організаційно-правовими 

характеристиками. Виокремлення підприємств за окремими 

ознаками: залежно від форм власності (приватне, колективне, 

комунальне, державне, зі змішаною формою власності, іноземні 
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інші види), залежно від способу утворення (заснування) та 

формування статутного фонду (унітарні та корпоративні); за 

правовим статусом і формою господарювання (одноосібні, 

кооперативні, господарські товариства, орендні). 

 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання 

підприємств 

Поняття і характеристика зовнішнього середовища. 

Підприємство як відкрита система. Фактори зовнішнього 

середовища, їх характеристики і взаємопов’язаність. 

Особливість впливу макро- і мікрофакторів на підприємницьку 

діяльність підприємства.    

 

Тема 4. Структура та управління підприємством 

Організаційна і виробнича структура підприємства. 

Структурна реорганізація підприємств в процесі їх розвитку. 

Сутність організації управління підприємством. Цілі, завдання 

та функції управління підприємством. Методи управління 

підприємством. Організаційні структури управління 

підприємством. Вищі органи державного управління 

підприємствами та організаціями. 

 

Тема 5. Ринок і продукція 

Характеристика сучасної ринкової системи 

господарювання підприємств. Рушійні сили розвитку економіки 

підприємства в ринкових умовах. Засади раціонального 

формування ефективного ринкового середовища підприємства. 

Продукція підприємства на ринку. 

 

Тема 6. Планування діяльності підприємства 

Загальноекономічний та управлінський аспекти 

планування. Принципи та типи планування діяльності 

підприємства. Система планів на підприємстві. Організація 

внутрішньофірмового планування. Бізнес-планування.  
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Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність та 

оплата праці 

Поняття, класифікація і структура персоналу 

підприємства. Кадрова політика підприємства. Трудові ресурси 

підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними 

ознаками. Показники чисельності працюючих на підприємстві. 

Показники руху робочої сили на підприємстві. Плинність 

робочої сили. Облік затрат праці на підприємстві. Баланс 

робочого часу та його значення. Продуктивність праці як 

економічна категорія. Методи і показники її визначення. 

Специфіка їх застосування. Економічне і соціальне значення 

Підвищення продуктивності праці. Резерви і фактори росту 

продуктивності праці. Розрахунок впливу різних факторів на 

рівень продуктивності праці. Вплив підвищення продуктивності 

праці на собівартість одиниці продукції. Механізм впливу 

підвищення продуктивності праці на прибуток підприємства. 

Мотивація трудової діяльності.  Форми і системи оплати праці. 

Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. 

Державне регулювання мінімальної заробітної плати. 

Організація преміювання персоналу. Методичні інструменти 

аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства.  

 

Тема 8. Капітал підприємства 

Капітал підприємства: сутність, класифікація і структура. 

Тлумачення необоротних активів, основних засобів, основних 

засобів та  основного капіталу. Види і класифікація основного 

капіталу за функціональною ознакою, за характером 

обслуговування окремих видів діяльності, та участі у 

виробничому процесі за характером володіння. Джерела 

формування капіталу. Характеристика структури та стадій 

кругообігу основного капіталу. Визначення та особливості 

розрахунку первісної, залишкової, відновної, балансової, 

ліквідаційної та середньорічної вартості основного капіталу. 

Процеси фізичного, морального та економічного спрацювання. 

Відтворення матеріальних необоротних активів. Сутність 
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процесу амортизації і особливості нарахування амортизації у 

відповідності із законодавством України. Характеристика та 

алгоритм розрахунку коефіцієнтів зносу, придатності, оновлення 

та вибуття, швидкості оновлення основного капіталу; 

фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та 

рентабельності основного капіталу. Основні напрями 

інтенсифікації відтворення та підвищення ефективності 

використання необоротних активів підприємства. Поняття та 

класифікація нематеріальних активів підприємства. Визнання та 

оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних 

активів. Сутність оборотного капіталу і його класифікація. 

Нормування витрат і розрахунки необхідного обсягу оборотних 

активів підприємства. Методи розрахунку нормативів оборотних 

активів. Визначення нормативів оборотних активів за окремими 

елементами. Джерела фінансування оборотного капіталу. 

Показники ефективності використання оборотного капіталу. 

Джерела  та шляхи підвищення ефективності використання 

оборотного капіталу.  

 

Тема 9. Інвестиції 

Економічна сутність, класифікація та структура 

інвестицій. Визначення необхідного обсягу та джерел 

фінансування виробничих інвестицій. Формування і 

регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Поняття, 

види і форми здійснення іноземних інвестицій. Оцінка 

ефективності виробничих і фінансових інвестицій.  

 

Змістовий модуль 2. Економічні основи господарської 

діяльності підприємства. 

 

Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства  

Об’єктивна необхідність інноваційного розвитку 

підприємств у сучасних умовах. Основні напрямки науково-

технічного прогресу на підприємствах. Здійснення інновацій 

підприємства на основі досягнень НТП. Класифікація інновацій. 
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Інноваційне оновлення продукції підприємства. Реінжирінг як 

важливий напрямок інноваційної діяльності на підприємстві. 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності. 

 

Тема 11. Техніко-технологічна база і виробнича 

потужність підприємства 

Поняття і значення техніко-технологічної бази 

виробництва. Класифікація технологій, сучасні форми 

організації технологічних процесів на підприємствах. Джерела 

формування, особливості та тенденції техніко-технологічної 

бази різнотипних підприємств. Форми управління техніко-

технологічною базою та їх змістовна характеристика. 

Діагностика стану техніко-технологічної бази: сутність, методи, 

показники та способи їх розрахунку. Виробнича потужність 

підприємства та її види (планова, фактична, середньорічна). 

Фактори, які впливають на величину і рівень використання 

потужностей підприємств. Розрахунок величини виробничої 

потужності підприємства. Показники використання виробничих 

потужностей підприємства. Підвищення ефективності 

використання виробничих потужностей підприємств. 

 

Тема 12. Організація виробництва і забезпечення 

якості продукції 

Формування виробничого процесу та його структура. 

Принципи організації виробничих процесів. Організаційні типи 

виробництва. Організація виробничого процесу в часі. Методи 

організації виробництва. Підготовка виробництва.  Виробничий 

цикл та його характеристика. Якість продукції та показники її 

оцінювання. Методи оцінювання рівня якості продукції.  

 

Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію 

продукції 

Витрати як процес формування і використання ресурсів. 

Класифікація витрат. Структура сукупних витрат підприємства. 

Функції і побудова системи управління витратами. Важливість 



 11 

обґрунтування рівня витрат і контролю їх формування за 

центрами відповідальності. Нормування, планування, облік, 

аналіз витрат і формування їх зниження. Організаційна система 

управління витратами на підприємстві. Резерви і чинники 

раціонального використання резервів і зниження витрат. 

Калькулювання і його роль в управлінні витратами. Собівартість 

продукції на різних етапах операційного циклу: незавершеного 

виробництва, товарної і реалізованої продукції. 

 

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства  

Основні джерела фінансування діяльності підприємств. 

Складання фінансового плану підприємства (організації). 

Прибутковість і дохідність: їхня сутність, відмінність між ними. 

Джерела формування прибутку і доходу підприємства. 

Зростання прибутковості фірми під впливом дії окремих 

чинників. Економічна сутність і загальний методологічний 

підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської 

діяльності підприємства. Система показників ефективності 

виробництва (узагальнююча); показники використання праці 

(персоналу), виробничих засобів, фінансових ресурсів. 

Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності 

підприємства. Тлумачення і методичні підходи до оцінки 

загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи 

показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, 

стабільності та ділової активності, методи їх обчислення. 

Економічний ефект, диференціал (фінансовий ліверидж) і 

коефіцієнт плеча фінансового важеля. Накопичення обліково-

звітної інформації для оцінки фінансово-економічного стану 

підприємства. Рентабельність як відносний показник 

ефективності роботи підприємства. Класифікація чинників 

підвищення ефективності виробництва за певними ознаками: 

джерелами зростання; напрямами розвитку і вдосконалення 

виробництва; місцем реалізації у системі управління ви-

робництвом. Внутрішні і зовнішні чинники підвищення 
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ефективності виробництва.  

 

Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, 

трансформація та реструктуризація 

Сутнісна характеристика процесу реструктуризації 

підприємств. Види реструктуризації. Процес і процедура 

реструктуризації. Ефективність реструктуризації підприємств: 

загальні підходи до її оцінки. Санація підприємства: основні 

положення та механізм реабілітації підприємств. Особливості 

державної підтримки у здійсненні санації підприємства. 

 

Тема 16. Економічна безпека та антикризова 

діяльність підприємства   

Сутнісна характеристика економічної безпеки 

підприємства. Основні функціональні складові економічної 

безпеки. Способи оцінки економічної безпеки.  Криза як одна з 

фаз життєвого циклу підприємства. Кризові процеси. Основні 

ознаки кризової ситуації. Місце та відмінності 

неплатоспроможності та банкрутства. Загальні методи та 

методичні підходи до визначення кризи. Антикризове 

управління як особлива управлінська функція. Головні 

складники антикризової діяльності на підприємстві. Місце 

антикризової діяльності у загальному господарському механізмі 

фірми. Комплекси завдань та робіт процесів антикризового 

управління. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 
л п інд ср л п інд ср 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки підприємства та 

ефективність використання виробничих ресурсів 
Тема 1. Теорії 
підприємств і основи 
підприємництва 

6 2 - - 4 6 - - - 6 

Тема 2. Види 
підприємств, їх 
організаційно-правові 
форми 

2 - - - 2 2 - - - 2 

Тема 3. Зовнішнє 
середовище 
господарювання 
підприємств 

4 - - - 4 4 - - - 4 

Тема 4. Структура та 
управління 
підприємством 

4 - - - 4 4 - - - 4 

Тема 5. Ринок і 
продукція 

2 - - - 2 2 - - - 2 

Тема 6. Планування 
діяльності підприємства 

6 - 2 - 4 6 - - - 6 

Тема 7. Персонал 
підприємства, 
продуктивність та 
оплата праці 

8 2 2 - 4 8 - 2 - 6 

Тема 8. Капітал 
підприємства 

18 4 4 - 10 18 2 2 - 14 

Тема 9. Інвестиції 8 2 2 - 4 8 - - - 8 
Разом за змістовим 
модулем 1 

58 10 10 - 38 58 2 4 - 52 

Змістовий модуль 2. Економічні основи господарської діяльності 
підприємства 

Тема 10. Інноваційна 
діяльність підприємства 

8 2 2 - 4 8 - - - 8 

Тема 11. Техніко-
технологічна база і 
виробнича потужність 
підприємства 

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 12. Організація 
виробництва і 

4 - - - 4 4 - - - 4 



 14 
забезпечення продукції 
Тема 13. Витрати на 
виробництво та 
реалізацію продукції 

16 4 4 - 8 16 - 2 - 14 

Тема 14. Фінансово-
економічні результати 
діяльності підприємства 

14 2 4 - 8 14 - 2 - 12 

Тема 15. Розвиток 
підприємств: сучасні 
моделі, трансформація 
та реструктуризація 

6 - - - 6 6 - - - 6 

Тема 16. Економічна 
безпека та антикризова 
діяльність підприємства 

6 2 - - 4 6 - - - 6 

Разом за змістовим 
модулем 2 

62 12 10 - 40 62 - 4 - 58 

Усього годин 120 22 20 - 78 120 2 8 - 110 

 

5. Теми практичних  занять 

Назва теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 

Тема 1. Теорії підприємств і основи 

підприємництва 

- - 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-

правові форми 

- - 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання 

підприємств 

- - 

Тема 4. Структура та управління 

підприємством 

- - 

Тема 5. Ринок і продукція - - 

Тема 6. Планування діяльності підприємства 2 - 

Тема 7. Персонал підприємства, 

продуктивність та оплата праці 

2 2 

Тема 8. Капітал підприємства 4 2 

Тема 9. Інвестиції 2 - 

Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства  2 - 

Тема 11. Техніко-технологічна база і 

виробнича потужність підприємства 

- - 

Тема 12. Організація виробництва і - - 
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забезпечення продукції 

Тема 13. Витрати на виробництво та 

реалізацію продукції 

4 2 

Тема 14. Фінансово-економічні результати 

діяльності підприємства 

4 2 

Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні 

моделі, трансформація та реструктуризація 

- - 

Тема 16. Економічна безпека та антикризова 

діяльність підприємства 

- - 

Разом 20 8 

 

6. Самостійна робота 

Під час самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання шляхом опрацювання відповідної літератури та 

конспекту лекцій, готуються до практичних занять, контрольних 

робіт (модулів) та виконують індивідуальне навчальне завдання. 

Самостійна робота виконується студентом у вигляді 

розрахункового навчального завдання за конкретними 

вихідними даними на тему «Розрахунок та обґрунтування 

основних виробничо-економічних показників діяльності 

підприємства». Загальний обсяг розрахункового завдання має 

складати 15 сторінок комп’ютерного набору, разом з таблицями 

та списком використаної літератури. Розподіл годин самостійної 

роботи для студентів денної форми навчання : 

- підготовка до аудиторних занять –  21 год.; 

- підготовка до контрольних заходів  –  24 год.; 

- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які 

не викладаються на лекціях – 33 год. 

Усього годин – 78 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Тема 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Теорії підприємств і основи 

підприємництва 
4 6 
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2 
Види підприємств, їх організаційно-

правові форми 
2 2 

3 
Зовнішнє середовище господарювання 

підприємств 
4 4 

4 
Зовнішнє середовище господарювання 
підприємств 

4 4 

5 Структура та управління підприємством 2 2 

6 Планування діяльності підприємства 4 6 

7 
Персонал підприємства, продуктивність 

та оплата праці 
4 6 

8 Капітал підприємства 10 14 

9 Інвестиції 4 8 

10 Інноваційна діяльність підприємства  4 8 

11 
Техніко-технологічна база і виробнича 

потужність підприємства 
6 8 

12 
Організація виробництва і забезпечення 

продукції 
4 4 

13 
Витрати на виробництво та реалізацію 

продукції 
8 14 

14 
Фінансово-економічні результати 

діяльності підприємства 
8 12 

15 
Розвиток підприємств: сучасні моделі, 

трансформація та реструктуризація 
6 6 

16 
Економічна безпека та антикризова 

діяльність підприємства 
4 6 

  78 110 

 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 

презентація, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення 

проблемних питань.  

Проведення практичних занять передбачає: 

- розв’язування практичних завдань; 

- проведення тестового оцінювання з використанням 

програми «Asistent»; 

- дискусійне обговорення проблемних питань. 
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8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться наступним чином: 

1. Змістовні модулі 1 і 2 проводяться Навчально-науковим 

центром незалежного оцінювання з використанням 

комп’ютерного тестування. Оцінюється в 20 балів.  

2. Поточне оцінювання знань передбачає проведення 

поточного тестування з використанням програми «Asistent», 

оцінювання активності студентів на практичних заняттях та 

виконання навчально-наукового дослідного завдання. 

Оцінюється в 40 балів.  

Максимальна кількість балів, що може отримати студент 

під час поточного контролю становить 60 балів.  

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних занять – за допомогою перевірки 

розрахункового завдання. 

Підсумковий контроль знань відбувається у формі 

екзамену (або підсумкового тесту) через Навчально-науковий 

центр незалежного оцінювання з використанням комп’ютерних 

технологій.  

Структура екзаменаційного білету включає 24 питання, 

зокрема: 

- 18 питань 1 рівня складності (оцінюються в 1 бал з 

одним правильним варіантом відповіді); 

- 4 питання 2 рівня складності (оцінюються в 3 бали з 

двома варіантами правильних відповідей); 

- 2 практичних завдання 3 рівня складності (оцінюються 

по 5 балів). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінки. 



 18 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 т

ес
т 

(е
к
за

м
ен

) 

Сума 

Змістовий модуль 1  

(0-30) (в т.ч. через ЦНОЗ 

– 10 б) 

Змістовий модуль 2  

(0-30) (в т.ч. через ЦНОЗ 

– 10 б) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 40 100 

 

Т1, Т2, Т3, …, Т16 – теми змістових модулів  

 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 (для екзамену) 

90-100 відмінно 

82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно  з можливістю повторного 

складання 

1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Економіка 

підприємства» включає: 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни «Економіка підприємства». 

2. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять 

з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів галузі 
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знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та 

адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (в т.ч. зі 

скороченим терміном навчання) // Рівне: НУВГП, 2017. – 28 с. 

3. Методичні вказівки до самостійного вивчення 

дисципліни «Економіка підприємства» студентами для студентів 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,  

07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» 

(в т.ч. зі скороченим терміном навчання) // Рівне: НУВГП, 2017 – 

19 с. 

4. Пакети тестових завдань по кожній темі дисципліни з 

використанням програми Asistent.  

5. Пакет мультимедійних презентацій  

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. 

Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – Рівне: НУВГП, 2013. – 

315 с. 

2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Є.М. 

Палиги. - 2-ге вид., онов. та доп. – Львів: Українська академія 

друкарства, 2013. - 688с. 

3. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред.  

Г.О. Швиданенко. - Вид. 4-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2009. 

- 816 с. 

4. Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. 

Економіка підприємства: збірник тестів і задач:навч. посіб.-Київ: 

ЦУЛ, 2010. - 239 с. 

 

Допоміжна 

1. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Київ: 

А.С.К., 2004.- 400с. 

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: 

Навч. посіб. -Київ: ЦНЛ, 2006. - 488с. 

3. Економіка підприємства:Навч. посібник/За ред. А.В. 

Шегди. - Київ:Знання,2005. - 431с. 
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4. Економіка підприємства:Підручник/За заг. ред. С.Ф. 

Покропивного. - 2-е вид., перероб. та доп.-Київ: КНЕУ,2001. - 

528с. 

5. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб.-Київ: 

КНЕУ, 2000. - 248с. 

6. Економіка підприємства:Посібник / За заг. ред. В.Г. 

Герасимчука, А.Е. Розенплентера. - Київ: Політехніка,2003. - 

264с. 

7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. 

Покропивного. - Вид. 3-тє, без змін. - Київ: КНЕУ, 2006. - 528с. 

8. Економіка підприємства: Навч.посіб. / За заг. ред. 

А.В.Калини. - Київ: МАУП, 2006. - 351с. 

9. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М., ін. Економіка 

підприємства: Навч. посіб./За заг. ред. П.В.Круша. - Київ: Ельга - 

Н. КНТ, 2007. - 780с. 

10. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: 

Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Магнолія плюс, 

2006. - 208с. 

11. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: 

Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп.-Київ: ЦНЛ, 2006. - 356с. 

12. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 3-тє 

вид. - Київ: Каравела, 2006. - 584с. 

 

Електронний репозиторій НУВГП  

1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. 

Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня/ . – Рівне: НУВГП, 2013.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6165 

2. Кузнєцова Т. В. Економічний механізм стимулювання 

еколого-інноваційного розвитку промислових підприємств 

регіону : монографія / Т. В. Кузнєцова, Л. Г. Сіпайло. – Рівне : 

НУВГП, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4043 
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12. Інформаційні ресурси 

 

1. Державна служба статистики України / [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси  

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://lib.nuwm.edu.ua/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/

