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Силабус курсу «Економіка підприємства» 

2021/2022 навчального року 

 

Назва курсу «Економіка підприємства» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки бакалавра з 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

051 «Економіка» 

Адреса викладання 

курсу 

проспект Свободи,18, м. Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економіки підприємства 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

051 «Економіка» 

Викладачі курсу Гукалюк Андрій Федорович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки 

підприємства 

Тепла Мирослава Миронівна, асистент кафедри економіки підприємства 

Контактна інформація 

викладачів 

andrii.gukaliuk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Четвер, 16:40-18:00 год. (просп. Свободи,18, ауд. 323)  

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Дисципліна “Економіка підприємства” орієнтована на формування у 

студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо 

функціонування підприємств у сучасних бізнес-умовах, вироблення 

практичних навичок з управління і розвитку підприємницьких 

структур на засадах інноваційних моделей господарювання, а також 

здійснення   комплексних    економічних    розрахунків    для    

ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств, 

розвитку експлуатаційної діяльності, формування      виробничої      

програми,      управління      матеріальними,   трудовими, фінансовими  

ресурсами, поточними витратами, прибутком і рентабельністю, 

інвестиційною діяльністю підприємств. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Економіка підприємства» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 051 «Економіка» для освітньо-професійної програми 

бакалавра, яка викладається в IV семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є 

вивчення, узагальнення і систематизація теоретико-методологічних 

аспектів економіки підприємства, визначення особливостей організації 

та ефективного функціонування суб’єктів господарювання, 

систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного 

управління їх діяльністю в умовах ринкової економіки. 

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення особливостей діяльності 

та розвитку підприємства; набутті вмінь, спрямованих на отримання 

заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом 

ефективного використання трудових, матеріальних, нематеріальних, 

фінансових та інвестиційних ресурсів підприємства; дослідження 

сутності та сучасних тенденцій здійснення підприємницької діяльності; 
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оволодіння знаннями з організації діяльності та управління 

підприємствами; вивчення процесів формування і використання 

капіталу підприємства; формування практичних навичок з проведення 

розрахунків для оцінки результативності діяльності підприємства та 

обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства; набуття 

навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у 

практичній діяльності. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Податковий кодекс України № 2755VІ від 01.12.2010 // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Закон України “Про акціонерні товариства” // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Закон України “Про авторське право і суміжні права” // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” // http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Закон України “Про власність” // http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Закон України “Про господарські товариства” // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

8. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

9. Закон України “Про оплату праці” // http://zakon.rada.gov.ua. 

10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // 

http://zakon.rada.gov.ua. 

11. Закон України “Про стандартизацію” // http://zakon.rada.gov.ua. 

12. Березін О. В. Економіка підприємства: навч. посібник / О. В. 

Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. К.: Знання, 2009. 390 с. 

13. Бойчик І. М. Економіка підприємства: підручник / І. М. Бойчик. 

К.: Кондор-Видавництво, 2016. 378 с. 

14. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, 

стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / 

Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – Львів: В-во НУ 

“Львівська політехніка”, 2004. – 560с. 

15. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. 

посіб. – 2-ге видання. К.: Центр учбової літератури, 2010. 488 с. 

16. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка 

підприємства: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2010. 304 с. 

17. Гукалюк А. Ф., Тепла М. М. Створення та припинення діяльності 

підприємств в Україні: Навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 

2012. 188 с.  

18. Економіка і управління підприємствами у схемах і таблицях : 

навчальний посібник / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. − Львів : Вид-во 

ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

19. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. В. Романченко, Т. В. 

Кожемякіна, К. В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 304 c. 

20. Економіка підприємства: Підручник / С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. 

21. Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге 

file:///C:/work/user/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/кафедра/Господарський%20кодекс%20України%20№%20436-IV%20від%2016.01.2003
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http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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перероб. і доп. К. : Видавництво Ліра-К, 2017. 600 с. 

22. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. 

Мельника. Суми : Університетська книга, 2019. 864 с. 

23. Економіка підприємства: навч. посіб. / [І. М. Посохов, В. Г. 

Дюжев, С. В. Сусліков, К. О. Тимофєєва] ; М-во освіти і науки 

України, Нац. техн. ун-т. «Харків. Політехн. ін-т». Харків: НТУ 

«ХПІ», 2016. 380 с. 

24. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. 

Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. 

208 с. 

25. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. М. Бандурка, 

Є. В. Ковальов, М. А. Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. 

Бандурки. Харків: ХНУВС. 2017. 192 с. 

26. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г. О., Васильков 

В. Г., Гончарова Н. П. та ін.; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. К.: 

КНЕУ, 2009. 598 с. 

27. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / Є.В. Мних. – вид. 2-ге, 

перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. 

28. Оробчук М.Г., Лисий І. В. Задачі з економіки підприємства та 

методика їх розв’язування: Навчальний посібник / М.Г. Оробчук, 

І.В. Лисий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 

– 107с. 

29. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: 

Навч. посіб. / І.А. Павленко. – вид.2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 

2004с. 

30. Павлов В.І., Мишко О.В. та ін. Основи стандартизації, 

сертифікації та ідентифікації товарів. Навч. посіб. / В.І. Павлов, 

О.В. Мишко. – К.: Кондор, 2004. – 230с. 

31. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, 

організація, ефективність: Навч. посібник. / С.Ф. Покропивний, В.М. 

Колот. – К.: КНЕУ, 2005. 

32. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навч. посібник. / В.А. Сідун. – 

X.: ХДУХТ, 2002. 

33. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: 

Навч. посіб. /  Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: “Каравела”, 2003. –  

432с. 

34. Шаповал М.І. Основи стандартизації управління якістю і 

сертифікації. Підручник. / М.І. Шаповал. – К.: Європ. ун-т фінансів, 

інформ., систем, менедж. і бізнесу, 2012. – 320с. 

35. Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолоково 

А.Л. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. / О.В. 

Шимко, В.С. Рижиков, С.М. Грибкова та ін. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 296с. 

Тривалість курсу 90   год. 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 32 години 

практичних занять. 26 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності: 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, 

макро- та міжнародному рівнях. 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами.  

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин. 

СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

• Програмні результати навчання: 

ПР5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

ПР10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

ПР12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
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методи отримання соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

ПР21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення. 

ПР26. Аналізувати особливості процесу прийняття бізнес-рішень індивідами 

та фірмами, використовуючи адекватні конкретній ситуації теоретичні та 

практичні підходи. 
•  ПР29. Застосовувати сучасні технології діагностики фінансової сфери бізнесу 

та обґрунтовувати структуру і механізми реалізації фінансових та 

інвестиційних програм фірм. 

Ключові слова Економіка підприємства, підприємницька діяльність, управління 

підприємством, ресурсне забезпечення, основні засоби та капітал. 

організація виробництва, результати та ефективність діяльності. 

Формат курсу Очний/заочний  

Очний (денний) формат навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми здобуття освіти зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно 

з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою. Заочний формат навчання – це навчання, яке 

поєднує в собі риси самостійного й очного навчання. Характеризується 

етапністю. На першому етапі відбувається отримання бази знань і 

методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 

формування умінь (настановча сесія), на другому етапі здобувач освіти 

самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані 

індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня 

перевірка результатів навчання. 

Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми Додаток (СХЕМА КУРСУ) 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін 

Мікроекономіка, Макроекономіка, Господарське законодавство, 

Фінанси підприємств, Державне регулювання економіки достатніх для 

сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекційна форма навчання: - проведення лекцій з використання 

мультимедійного забезпечення; - пояснення та наведення прикладів з 

діяльності підприємств; - дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація.  

Практичне заняття: - доповідь, відповідь, обговорення, розв’язування 

практичних завдань; - комбіноване опитування; - взаємоконтроль.  

Самостійна робота студентів: перевірка відповідей на проблемні 

питання, опитування на семінарському занятті. 

Необхідне обладнання Мультимедійний пристрій 

Роздатковий матеріал 
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Інтерактивні методи 

Навчально-методичні рекомендації 
Програмне  забезпечення  для  роботи  з  освітнім контентом дисципліни  та  

виконання передбачених  видів  освітньої діяльності:  Microsoft  Teams, 

Moodle, Microsoft Outlook 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Приклад розподілу балів на практичних заняттях подається нижче* 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання з  курсу «Економіка підприємства» 

 

1. Підприємство, основне завдання, ознаки діяльності будь-якого 

підприємства, головні атрибути діяльності. 

2. Напрями діяльності підприємства. 

3. Місія підприємства, вимоги до формування загально-фірмових 

цілей. 

4. Фактори, що впливають на господарську діяльність підприємства. 

5. Умови створення підприємства, установчі документи. 

6. Особливості державної реєстрації підприємства. 

7. Поняття, зміст статуту та колективного договору підприємства. 

8. Класифікація підприємств за ознаками. Поняття структури 

підприємства 

9. Добровільні та інституціональні об`єднання підприємств. 

10. Ринок, функції ринку, види ринків. 

11. Підприємництво як сучасна форма господарювання. 

12. Принципи підприємницької діяльності, загальні гарантії прав 

підприємців. 

13. Державна підтримка підприємництва, відповідальність суб'єктів 

підприємництва, умови припинення підприємницької діяльності. 

14. Організаційно-правові форми господарювання, переваги та 

недоліки. 

15. Договір, види, структура. Оферта, види. 

16. Поняття посередницької підприємницької діяльності, 

характеристика основних форм посередництва, їх склад. 

17. Міжнародна підприємницька діяльність. 

18. Інфраструктура ринку та концепції управління підприємством. 

19. Сутність процесу управління, функції та стилі управління. 

20. Методи управління діяльністю підприємств та внутрішні 

взаємозв`язки. 

21. Характеристика типів організаційних структур управління 

підприємством. 

22. Персонал підприємства, склад, характеристика складових. 

23. Кадрова політика і система управління персоналом. 

24. Оцінка персоналу, види, функції та принципи. 

25. Сутність і види капіталу. 

26. Основні засоби, об’єкти та групи основних засобів. 

27. Виробнича структура основних засобів, фактори впливу. 

Амортизація, переваги і недоліки методів амортизації. 

28. Оборотні фонди, характеристика складових. 

29. Оцінка основних засобів, види оцінок. 
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30. Знос/спрацювання, види, фактори впливу та способи усунення. 

31. Показники ефективності використання основних засобів. 

32. Напрями підвищення ефективності використання основних засобів. 

33. Способи розширеного відтворення та ефективного використання 

основних засобів підприємства. 

34. Поняття та види нематеріальних ресурсів. Нематеріальні активи. 

35. Ліцензія, класифікація та види розрахунків за ліцензії. 

36. Оцінка вартості нематеріальних активів, обставини та процедура 

проведення. 

37. Оборотні кошти, стадії кругообігу та поділ. 

38. Нормування оборотних коштів, методи розрахунку, характеристика 

виробничих запасів. 

39. Способи підвищення ефективності використання оборотних коштів 

та розрахунок основних показників. 

40. Характеристика інвестицій, види. 

41. Капітальні вкладення, види, склад, структура. 

42. Характеристика цінних паперів та їх видів. 

43. Характеристика фондового ринку, функцій та принципів 

функціонування. 

44. Інвестиційний проект: цикл, фази, стадії.  

45. Фінансовий план інвестиційного проекту, характеристика розділів. 

46. Поняття та класифікація інноваційних процесів. 

47. Поняття, стадії та форми науково-технічного прогресу. 

48. Інноваційна діяльність, види, напрями здійснення. 

49. Виробничий процес, види, принципи організації. 

50. Характеристика організаційних типів виробництва, виробничий 

цикл та його структура. 

51. Потокова лінія, види. Операція, методи поєднання операцій. 

52. Якість: рівні, показники, методи оцінювання. 

53. Конкурентоспроможність: вимоги, параметри, показники. 

54. Методи організації виробництва, їх ознаки. 

55. Характеристика суспільних форм організації виробництва, види. 

56. Поняття, функції та види заробітної плати. 

57. Тарифна система, характеристика елементів. 

58. Характеристика форм і систем оплати праці. 

59. Поняття, види і фактори зниження собівартості продукції. 

60. Поняття і види прибутку підприємства, рентабельності. 

61. Економічний зміст і функції ціни, види цін згідно законодавства. 

62. Характеристика різновидів цін і тарифів. 

63. Поняття ціноутворення та методи ціноутворення в ринкових 

умовах. 

64. Суть і завдання фінансової діяльності підприємства. 

65. Показники ефективності фінансово-господарської діяльності, їх 

розрахунок. 

66. Мета планування фінансової діяльності, види фінансових планів. 

67. Банкрутство: суть, причини, ознаки. 

68. Основні етапи порушення справи про банкрутство, черговість 

задоволення претензій кредиторів, процедура ліквідації. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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* Приклад розподілу балів на семінарських заняттях з курсу «Економіка  підприємства»: 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Змістовий модуль 4 

 

Т1 

 

 

Т2 

 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

 

Т8 

 

Т9 Т0 Т11 Т12 Т13 Т14 

50 100 

3 3 3 3 3 3 

 

3 

 

3 4 4 4 4 4 6 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 F (FX) незадовільно  не зараховано  

 
Схема курсу «Економіка підприємства» 

Ти

ж. 

/ 

дат

а / 

год

. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

викона

ння 

 
Тема 1. Підприємство в системі 

національної економіки. 

Поняття підприємства як суб’єкта 

господарювання. Цілі й напрямки 

діяльності підприємств. Правові основи 

функціонування підприємств в Україні. 

Юридичні нормативно-правові акти, 

що є законодавчою базою 

функціонування підприємств. Порядок 

створення та ліквідації підприємств. 

Установчі документи підприємства. 

Класифікація підприємств та 

об'єднань. Ринкове середовище 

господарювання підприємств. 

Інфраструктура ринку, складові 

елементи. 

Лекція 1 Господарський кодекс 

України № 436-IV від 

16.01.2003  

2. Закон України “Про 

акціонерні товариства” 

3.Бойчик І. М. Економіка 

підприємства: підручник / 

І. М. Бойчик. К.: Кондор-

Видавництво, 2016. 378 с. 

4. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

5.Гукалюк А. Ф., Тепла 

М. М. Створення та 

припинення діяльності 

підприємств в Україні: 

Навчальний посібник. 

Львів : Ліга-Прес, 2012. 

2 год.  

 
Тема 1. Підприємство в системі 

національної економіки. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 1.  

 

file:///C:/work/user/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/кафедра/Господарський%20кодекс%20України%20№%20436-IV%20від%2016.01.2003
file:///C:/work/user/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/кафедра/Господарський%20кодекс%20України%20№%20436-IV%20від%2016.01.2003
file:///C:/work/user/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/кафедра/Господарський%20кодекс%20України%20№%20436-IV%20від%2016.01.2003
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 188 с.  

  

 

 

 

 
Тема 1. Підприємство в системі 

національної економіки. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Опрацювати 

положення глави 6 

«Загальні 

положення» та 

глави 7 

«Підприємство» 

Господарського 

кодексу України. 

2. Ознайомитися зі 

структурою та 

змістом статуту 

підприємства. 

 

 Тема 2. Підприємницька 

діяльність суб’єктів 

господарювання. 
Підприємницька діяльність як основна 

сучасна форма ринкового 

господарювання. Принципи здійснення, 

функції та моделі підприємницької 

діяльності. Виробнича та 

посередницька діяльність. Франчайзинг 

як особлива форма організацій бізнесу. 

Договірні взаємовідносини та 

партнерські зв'язки в підприємницькій 

діяльності: оферта, договір. 

Структура договорів, їх типовий 

зміст. Порядок укладання договорів. 

Лекція 

 

1. Березін О. В. Економіка 

підприємства: практикум 

/О. В. Березін, Н. В. 

Бутенко. К.: Знання, 2009. 

254 с. 

2.Бойчик І. М. Економіка 

підприємства: підручник / 

І. М. Бойчик. К.: Кондор-

Видавництво, 2016. 378 с. 

3. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

4.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

5.Покропивний С.Ф., Колот 

В.М. Підприємництво: 

стратегія, організація, 

ефективність: Навч. 

посібник. / С.Ф. 

Покропивний, В.М. Колот. – 

К.: КНЕУ, 2005. 

 

 

2 год. 
 

 

 Тема 2. Підприємницька 

діяльність суб’єктів 

господарювання. 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 2.  

 

 

 Тема 2. Підприємницька 

діяльність суб’єктів 

господарювання 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Опрацювати 

положення глави 4 

«Господарська 

комерційна 

діяльність 

(підприємництво» 

Господарського 

кодексу України. 

2. Ознайомитися зі 

структурою 

договору купівлі-

продажу. 
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 Тема 3. Управління 

підприємствами. 
Суть процесу управління. Основні та 

специфічні функції управління 

підприємствами. Методи управління 

діяльністю підприємств. Стилі 

управління на підприємстві. 

Організаційно-виробнича структура 

управління підприємством. Основні 

типи організаційних структур 

управління. 

Лекція 

 

1.Закон України “Про 

акціонерні товариства”. 

2.Бойчик І. М. Економіка 

підприємства: підручник / 

І. М. Бойчик. К.: Кондор-

Видавництво, 2016. 378 с. 

3. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

4.Економіка 

підприємства: навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

5.Економіка підприємства 

:Навч. посіб./Н. М. Яркіна. 

– Вид. 2-ге перероб. і доп. 

К. : Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

 

 

2 год. 
 

 

 Тема 3. Управління 

підприємствами. 
 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 3.  

 

 

 Тема 3. Управління 

підприємствами. 
 

Самостійна 

робота 
1 год. 

1. Проаналізувати 

переваги та 

недоліки основних 

типів 

організаційних 

структур 

управління 

підприємством. 

2. Дослідити стилі 

управління на 

підприємстві. 

 

 Тема 4. Планування діяльності 

підприємства. 
Планування як функція управління. Види 
планів на підприємстві. Стратегічне 
планування на підприємстві, різновиди 
стратегій. Тактичне й оперативне 
планування діяльності підприємства. 
Методи планування. Бізнес-планування: 
сутність і призначення. Типовий зміст і 
методика розробки бізнес-плану. 

Лекція 

 

1.Економіка 

підприємства:навч. 

посіб./за заг. ред. Л. С. 

Шевченко.Х.:Нац.ун-т 

«Юрид.акад. України ім. 

Ярослава Мудрого»,2011. 

208 с. 

2.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

2 год. 
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 Тема 4. Планування діяльності 

підприємства. 

 

Практичне 

заняття 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

3. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

4.Економіка 

підприємства: навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

5.Економіка підприємства 

:Навч. посіб./Н. М. Яркіна. 

– Вид. 2-ге перероб. і доп. 

К. : Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

2 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 4.  

 

 

 Тема 4. Планування діяльності 

підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
1 год. 

1. Проаналізувати 

структуру та зміст 

розділів бізнес-

плану 

підприємства. 

 

 Тема 5.  Персонал 

підприємства. 
Поняття, класифікація та структура 
персоналу. Категорії персоналу 
підприємства. Поділ персоналу за 
професіями, спеціальностями і 
кваліфікацією. Методи та показники 
визначення чисельності та руху 
персоналу на підприємстві. Баланс 
робочого часу працівника. Система 
управління персоналом на підприємстві. 
Оцінка персоналу як важливий елемент 
системи управління трудовим 
колективом. Сучасна система 
підвищення кваліфікації кадрів і 
забезпечення умов для 
високопродуктивної праці. 

Лекція 

 

1. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

2.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5.Економіка підприємства 

:підручник / за заг. ред. 

д.е.н., проф. Л. Г. 

Мельника.Суми: 

Університетська книга, 

2019. 864 с. 

 

2 год. 
 

 

 Тема 5.  Персонал 

підприємства. 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 5.  

 

 

 Тема 5.  Персонал 

підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Вивчити сучасні 

методи оцінки 

персоналу 

підприємства. 

2. Ознайомитися з 

основними 

положеннями 

Класифікатора 

професій. 
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 Тема 6.  Необоротні 

активи підприємства. 
Суть та склад необоротних активів 

підприємства. Капітал підприємства 

та його класифікація. Структура та 

класифікація основних засобів. Методи 

обліку та оцінки основних засобів. 

Спрацювання, амортизація та 

відтворення основних засобів. Основні 

методи нарахування амортизації 

основних засобів. Показники 

ефективності використання та 

відтворення основних засобів. Напрями 

підвищення ефективності 

використання та відтворення основних 

засобів. Нематеріальні ресурси. 

Нематеріальні активи. Оцінка 

вартості нематеріальних активів. 

Лекція 

 

1. Закон України “Про 

авторське право і суміжні 

права”. 
2.Економіка 

підприємства:навч. 

посіб./за заг. ред. Л. С. 

Шевченко.Х.:Нац.ун-т 

«Юрид.акад. України ім. 

Ярослава Мудрого»,2011. 

208 с. 

2.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

 

 

4 год. 
 

 

 Тема 6.  Необоротні 

активи підприємства. 

 

Практичне 

заняття 
4 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 6.  

 

 

 Тема 6.  Необоротні 

активи підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Проаналізувати 

методи 

амортизації 

основних засобів. 

2. Ознайомитися з 

етапами оцінки 

вартості 

нематеріальних 

активів. 

 

 Тема 7. Оборотні активи та 

оборотні кошти підприємства. 
Поняття оборотних активів 

підприємства та їх структура. 

Загальна характеристика та 

класифікація оборотних коштів. 

Основні стадії перетворення 

оборотних коштів. Джерела 

формування оборотних коштів. 

Поняття нормування та методи 

нормування оборотних коштів. Оцінка 

ефективності використання 

оборотних коштів підприємства. 

Лекція 

 

1. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

2.Економіка 

підприємства: навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

2 год. 
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 Тема 7. Оборотні активи та 

оборотні кошти підприємства. 

 

Практичне 

заняття 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Мних Є.В. Економічний 

аналіз: Підручник / Є.В. 

Мних. – вид. 2-ге, перероб. 

та доп. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 

2005. – 472с. 

5.Оробчук М.Г., Лисий І. В. 

Задачі з економіки 

підприємства та 

методикаїх розв’язування: 

Навчальний посібник / 

М.Г. Оробчук, І.В. Лисий. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2001. – 107с. 

2 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 7.  

 

 

 Тема 7. Оборотні активи та 

оборотні кошти підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

Опрацювати 

показники оцінки 

ефективності 

використання 

оборотних коштів 

підприємства. 

 

 Тема 8.  Інвестиційна 

діяльність на підприємстві. 
Поняття, склад і структура 

інвестицій. Визначення необхідного 

обсягу та джерел фінансування 

виробничих інвестицій. Оцінка 

ефективності виробничих і фінансових 

інвестицій. Чинники підвищення 

ефективності використання 

капітальних вкладень і фінансових 

інвестицій. Інвестиційні проекти 

підприємств та організацій. 

Інвестиційний клімат в Україні та 

інвестиційна привабливість 

підприємства. 

Лекція 

 

1.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

2. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

 

 

 

2 год. 
 

 

 Тема 8.  Інвестиційна 

діяльність на підприємстві  

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 8.  

 

 

 Тема 8.  Інвестиційна 

діяльність на підприємстві. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Опрацювати 

основні 

положення Закону 

України «Про 

інвестиційну 

діяльність». 

2. Проаналізувати 

інвестиційний 

клімат в Україні. 
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 Тема 9. Матеріально-технічне 

забезпечення на підприємстві. 
Завдання системи матеріально-

технічного постачання на 

підприємстві. Розрахунок потреби у 

матеріально-технічних ресурсах. 

Рішення «зробити або купити». 

Критерії вибору постачальників. 

Визначення оптимального 

(економічного) розміру замовлення. 

Види матеріальних запасів. Системи 

управління запасами. 

 

Лекція 

 

1.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

2 .Гукалюк А.Ф. 

Організація логістичного 

управління на 

підприємстві.- навчальний 

посібник. - Львів: 

Видавничий центр 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка, 2011. – 117 с. 

3 .Гукалюк А.Ф. 

Удосконалення ланцюгів 

постачання в умовах 

трендів міжнародного 

бізнесу.- Збірник наукових 

праць «Економічний 

аналіз» - 2015.- Том 21, № 

2. – с.48-55 

4. Andrii Gukaliuk. The 

Global Value of Distribution 

Networks and Logistic 

Opportunities. - Olha 

Y.Mayboroda, Liudmyla 

S.Bezuhla, Andrii 

F.Gukaliuk, Viktoria 

V.Shymanska, Tetiana 

V.Momont, Tetiana 

V.Ilchenko International 

Journal of Economics and 

Business Administration. 

Volume VIII. Special Issue 

1. 2020. pp.227-238. 

2 год. 
 

 

 Тема 9. Матеріально-технічне 

забезпечення на підприємстві. 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 9.  

 

 

 Тема 9. Матеріально-технічне 

забезпечення на підприємстві. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. 

Охарактеризувати 

основні системи 

управління 

запасами. 

2. Дослідити 

механізм 

визначення 

оптимального 

розміру 

замовлення. 

 

 Тема 10. Організація 

виробництва на підприємстві. 
Основні цілі та завдання організації 
виробництва. Поняття та види 
виробничих процесів. Принципи 
організації виробничого процесу. 
Організаційні типи виробництва. 
Організація виробничого процесу в часі. 
Методи організації виробництва. 
Виробничий цикл та його структура. 
Суспільні форми організації 
виробництва. 

Лекція 

 

1.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

2.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

2 год. 
 

 

 Тема 10. Організація 

виробництва на підприємстві. 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 

10.  
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 Тема 10. Організація 

виробництва на підприємстві. 

 

Самостійна 

робота 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5.Економіка підприємства 

:підручник / за заг. ред. 

д.е.н., проф. Л. Г. 

Мельника.Суми: 

Університетська книга, 

2019. 864 с. 

 

2 год. 
1. Провести 

порівняльну 

характеристику 

типів 

виробництва. 

2. Дослідити 

суспільні форми 

організації 

виробництва. 

 

 Тема 11. Якість і конкуренто-

спроможність продукції. 
Поняття якості і 
конкурентоспроможності продукції 
(послуг). Стандартизація та 
сертифікація продукції (послуг). 
Державний нагляд за якістю та 
внутрішньовиробничий технічний 
контроль. Вплив підвищення якості на 
результативність та імідж 
підприємства. Технічні, організаційні 
та соціальні заходи для підвищення 
якості й конкурентоспроможності 
продукції (послуг) національних 
товаровиробників. 

Лекція 

 

1. Закон України “Про 

стандартизацію”. 

2.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5. Економіка і управління 

підприємствами у схемах 

і таблицях : навчальний 

посібник / В. І. Куцик, О. 

І. Кліпкова. − Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2020. − 316 с. 

 

 

2 год. 
 

 

 Тема 11. Якість і конкуренто-

спроможність продукції. 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 

11.  

 

 

 Тема 11. Якість і конкуренто-

спроможність продукції. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Ознайомитися з 

методами оцінки 

якості продукції. 

2. Проаналізувати 

вплив підвищення 

якості продукції 

на імідж 

підприємства. 

 

 Тема 12. Продуктивність, 

мотивація й оплата праці. 
Продуктивність праці персоналу: 
сутність, методи визначення та 
чинники зростання. Структура 
заробітної плати. Тарифна система як 
основа організації оплати праці. Форми 
і системи оплати праці. Мотивація 
трудової діяльності. Сучасні системи 
мотивації персоналу. 

Лекція 

 

1.Економіка 

підприємства:навч. 

посіб./за заг. ред. Л. С. 

Шевченко.Х.:Нац.ун-т 

«Юрид.акад. України ім. 

Ярослава Мудрого»,2011. 

208 с. 

2.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

2 год. 
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 Тема 12. Продуктивність, 

мотивація й оплата праці. 

 

Практичне 

заняття 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

3.Економіка 

підприємства: Підручник / 

С.Ф. Покропивний / за ред. 

С.Ф. Покропивного. – К.: 

КНЕУ, 2005. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5.Економіка підприємства 

:підручник / за заг. ред. 

д.е.н., проф. Л. Г. 

Мельника.Суми: 

Університетська книга, 

2019. 864 с. 

 

2 год. 
1. Підготувати 

питання по темі 

12.  

 

 

 Тема 12. Продуктивність, 

мотивація й оплата праці. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Проаналізувати 

особливості 

змістовних та 

процесуальних 

теорій мотивації 

трудової 

діяльності. 

2.  

Ознайомитися з 

сучасними 

підходами та 

інструментами 

мотивації 

персоналу.  

 

 Тема 13. Витрати та ціни на 

продукцію (послуги). 
Загальна характеристика витрат на 
виробництво продукції (надання 
послуг). Класифікація витрат. 
Собівартість окремих виробів. Групи 
чинників (способів) зниження поточних 
витрат у розрахунку на одиницю 
продукції. Поняття, роль і функції ціни 
у ринковій економіці. Види цін 
(тарифів) і сфери їх застосування. 
Методи встановлення цін. 

Лекція 

 

1.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

2.Покропивний С.Ф., Колот 

В.М. Підприємництво: 

стратегія, організація, 

ефективність: Навч. 

посібник. / С.Ф. 

Покропивний, В.М. Колот. – 

К.: КНЕУ, 2005. 

3.Сідун В.А. Економіка 

підприємства: Навч. 

посібник. / В.А. Сідун. – X.: 

ХДУХТ, 2002. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5.Економіка підприємства 

:підручник / за заг. ред. 

д.е.н., проф. Л. Г. 

Мельника.Суми: 

Університетська книга, 

2019. 864 с. 

 

2 год. 
 

 

 Тема 13. Витрати та ціни на 

продукцію (послуги). 

 

Практичне 

заняття 
2 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 

13.  

 

 

 Тема 13. Витрати та ціни на 

продукцію (послуги). 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Дослідити 

фактори та 

резерви зниження 

витрат 

виробництва. 

2.  

Опрацювати та 

охарактеризувати 

види цін. 
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 Тема 14. Фінансово-економічні 

результати та ефективність 

діяльності підприємства. 
Суть та завдання фінансів 
підприємства. Джерела фінансових 
ресурсів підприємства. Склад 
фінансової звітності. Прибутковість і 
дохідність: їх сутність та різниця між 
ними. Види прибутку підприємства, 
механізм формування, та джерела 
формування. Рентабельність як 
відносний показник ефективності 
діяльності підприємства. 
Рентабельність продукції та окремих 
виробів. Чинники зростання 
ефективності виробництва (діяльності 
підприємства). Антикризове управління 
підприємством. Методичні основи 
визначення ймовірності банкрутства 
суб'єктів господарювання. 

Лекція 

 

1.Економіка 

підприємства:навчальний 

посібник /О. М. Бандурка, 

Є. В.Ковальов,М. А. 

Садиков, О. С. Маковоз; за 

заг. ред. О. М. Бандурки. 

Харків:ХНУВС.2017.192 с. 

2.Покропивний С.Ф., Колот 

В.М. Підприємництво: 

стратегія, організація, 

ефективність: Навч. 

посібник. / С.Ф. 

Покропивний, В.М. Колот. – 

К.: КНЕУ, 2005. 

3.Сідун В.А. Економіка 

підприємства: Навч. 

посібник. / В.А. Сідун. – X.: 

ХДУХТ, 2002. 

4.Економіка підприємства 

: Навч. посіб. / Н. М. 

Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. К. : 

Видавництво Ліра-К, 

2017. 600 с. 

5.Економіка підприємства 

:підручник / за заг. ред. 

д.е.н., проф. Л. Г. 

Мельника.Суми: 

Університетська книга, 

2019. 864 с. 

 

4 год. 
 

 

 Тема 14. Фінансово-економічні 

результати та ефективність 

діяльності підприємства. 

 

Практичне 

заняття 
4 год. 

1. Підготувати 

питання по темі 

14.  

 

 

 Тема 14. Фінансово-економічні 

результати та ефективність 

діяльності підприємства. 

 

Самостійна 

робота 
2 год. 

1. Дослідити 

механізм 

формування 

чистого прибутку 

на підприємстві. 

2. Ознайомитися з 

методичними 

основами 

визначення 

ймовірності 

банкрутства 

суб’єктів 

господарювання. 

 

 


