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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 4  

Галузь знань                                 
24  «Сфера 
обслуговування» 

 

Нормативна 
 

Модулів – 1  Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 

241 “Готельно-
ресторанна справа” 

 

4-й 4-й 
Курсова робота немає Семестр 

Загальна кількість годин -
120 

7-й 7-й 

Лекції 

 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: «бакалавр» 
 

32 год.    14 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 12 год. 
Лабораторні 

   
Самостійна робота 

56  год. 94 год. 
ІНДЗ: 

Вид контролю:  
іспит             іспит                        

 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання –53/47 . 
для заочної форми навчання - 22/78 

 
 
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економіка підприємства” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр”. 

Дисципліна “Економіка підприємства” вивчає процес господарської діяльності 
підприємства як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки.  

Знання з даної дисципліни будуть слугувати базою для накопичення майбутніми 
фахівцями знань, навичок та вмінь з інших економічних дисциплін. 

Під час вивчення дисципліни у студентів повинно формуватися економічне 
мислення, прагнення до поглиблення знань та практичних навичок аналітично-
розрахункової роботи, проведення економічних розрахунків та обґрунтувань. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни “Економіка підприємства” 
базується на засвоєнні студентами таких дисциплін, як “Економічна теорія”, 
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“Мікроекономіка”, “Статистика”, “Бухгалтерський облік” і тісно пов’язане з 
дисциплінами “Фінанси, грошовий обіг та кредит”, “Планування та контроль на 
підприємстві”, “Економічний аналіз”, “Менеджмент”. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є 
формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи 
спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності 
підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її 
характеризують.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є вивчення 
підприємства як суб'єкту господарювання та основних напрямів його господарсько-
фінансової діяльності; методологічних та методичних засад планування діяльності 
підприємства; формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення 
виробничої потужності підприємства; складових ресурсного потенціалу підприємства та 
шляхів його ефективного використання; теоретичних засад формування й використання 
трудових ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання, методичних 
підходів до їх аналізу та планування; теоретичних засад формування та використання 
майнових ресурсів (активів) підприємства, методичних підходи до їх аналізу та 
планування; теоретичних засад формування фінансових ресурсів (капіталу) підприємства, 
методичних підходів до їх аналізу та планування; механізмів формування економічних 
результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; оцінки ефективності 
господарської діяльності та шляхів її підвищення; сутності фінансового стану 
підприємства, його складових та методів оцінки; конкурентоспроможності підприємства 
та методів її оцінки; механізму розвитку підприємства, запобігання кризових явищ та 
банкрутства; забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 
компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 
        загальних:  

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
• здатність   вчитися і   оволодівати сучасними знаннями. 

фахових: 
• використовувати в практичній діяльності економічні основи функціонування 
підприємства; 
• вибирати ефективні рішення ресурсного забезпечення підприємства: основні 
засоби, оборотні засоби, персонал підприємства; 
• володіти методами оцінки та визначення ефективності інвестиційних 
проектів; 
• володіти засобами оцінки результатів та економічної ефективності  
діяльності підприємства; 
• здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії; 
• здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості  і  показники  
якості  продукції  та  послуг,  що впливають на рівень забезпечення 
вимог споживачів у сфері гостинності. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

• знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 
готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та 
діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних 
наук.   
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• аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства.  

• розуміти  економічні процеси  та  здійснювати планування,  управління  і 
контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Економіка підприємства» студентам, що 
навчаються за спеціальністю  241 “Готельно-ресторанна справа”  передбачено вивчення 
особливостей функціонування підприємств готельно-ресторанної бізнесу. 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання  
 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 
1. Основи підприємницької діяльності  
2. Правові основи  підприємницької діяльності  в Україні 
3. Порядок створення,  реєстрації та ліквідації  підприємств 
4. Форми співробітництва партнерів у бізнесі 
5. Форми міжнародної підприємницької діяльності  
 
Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми  
1. Сутність і призначення поділу підприємств на види 
2.  Характеристика організаційно-правових форм підприємств   
3. Класифікація підприємств за видами економічної діяльності  
4. Класифікація підприємств за просторово-структурними ознаками 
5. Об’єднання підприємств та асоційовані підприємства   

Тема 3. Структура та управління підприємством 
1. Структура підприємства: види та чинники впливу  
2.  Система управління: сутність, принципи та функції  
3. Змістова характеристика методів управління діяльністю підприємства та 

організаційні форми їх реалізації 
4. Принципи та етапи формування організаційної структури управління 

підприємством  
5. Особливості управління на підприємствах готельно-ресторанного господарства 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 
1. Сутнісна характеристика зовнішнього середовища підприємства 
2. Елементи мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства 
3. Класифікація та характеристика основних компонентів макросередовища 
4. Фактори зовнішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 
 

Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та оплата праці 
1. Поняття мотивації праці, її зміст і види.  
2. Соціально-економічна сутність заробітної плати. 
3. Особливості організації оплати праці на підприємстві. 
4. Продуктивність праці: поняття і види. 
5. Стимулювання праці на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
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Тема 6. Персонал підприємства 
1. Сутнісна характеристика персоналу підприємства. Склад, структура і 
класифікація персоналу 
2. Система показників для оцінки чисельності, стану і руху робочої сили на 
підприємстві 
3. Кадрова політика підприємства: елементи та напрями розробки 
4. Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанної сфери 
5. Стимулювання праці на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
 
Тема 7. Основні засоби підприємства 
1. Економічна сутність та класифікація основних засобів 
2. Види вартісної оцінки основних засобів  
3. Показники стану та руху основних засобів 
4. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування 

5. Основні фонди підприємств готельно-ресторанного господарства  

Тема 8. Оборотні активи підприємства 
1. Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів підприємства 
2. Показники використання та нормування витрат матеріальних ресурсів 
3. Оборотні кошти підприємства: поняття, класифікація і структура 
4. Ефективність використання оборотних активів підприємства готельно-
ресторанного бізнесу 
 

Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 
1. Нематеріальні ресурси: поняття, види, вплив на конкурентоспроможність 
товару 
2. Об’єкти інтелектуальної власності: їх види та специфічні особливості 
використання  
3. Поняття, охорона та реалізація права власності на нематеріальні активи 
підприємства 
4. Вартісна оцінка нематеріальних активів: види і методи розрахунку   
5. Репутаційний капітал як основа економічного зростання підприємств сфери 
готельно-ресторанного бізнесу 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 
1. Інвестиції: поняття, види і роль у відтворенні виробничого потенціалу 
підприємства 
2.  Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій 
3.  Чинники впливу на ефективність інвестицій 
4. Інвестиційна привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
5. Регулювання та ефективність залучення іноземних інвестицій в Україну  
 

Тема 11. Інноваційна діяльність підприємств 
1. Поняття та загальна характеристика інноваційних процесів  
2. Класифікація інноваційних процесів за різними ознаками  
3. Особливості оцінки економічної ефективності технічних інновацій, 
організаційних нововведень 
4. Інноваційна діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
 

Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 
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1.Сутнісна характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення 
2.Сутність фінансово-економічного результату діяльності підприємства. 
Класифікація фінансових результатів 
3. Система показників рентабельності та методика їх визначення 
4. Фінансовий стан підприємства та показники його оцінки 
5. Ефективність як економічна категорія. Види та класифікація ефективності 
господарської діяльності 
 
Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції                                                             
1. Поняття витрат підприємства, їх класифікація та значення у його господарській 
діяльності  
2. Собівартість продукції, її види, показники 
3. Характеристика чинників, що впливають на собівартість продукції 
4. Ціноутворення в готельно-ресторанному бізнесі 
 
Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 
реструктуризація 
 
1. Бізнес-процеси підприємства: сутність, структура і характеристика 
2. Моделювання бізнес-процесів підприємства 
3. Реінжиніринг в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства 
4. Бенчмаркінг як інструмент поліпшення практики ведення бізнесу 
5. Реструктуризація підприємства: види, форми і механізм здійснення 
 
Тема 15. Економічна безпека підприємства 
1. Сутність економічної безпеки підприємства та характеристика її видів 
2. Зовнішні та внутрішні фактори, що можуть призвести до кризового стану 

підприємства  
3. Положення про службу безпеки підприємства 
4. Завдання стратегії економічної безпеки підприємства  
5. Особливості розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу за форс-

мажорних умов 
 

Тема 16. Банкрутство та ліквідація підприємств                                           
1. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємств  
2. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство 
3. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання  
4. Порядок та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств 
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ( ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Усього у тому числі 

л п лаб. інд. с/р 
Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

 2 2 – – 4 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

 2 2 – – 4 
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Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

 2 2 _ _ 4 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства  2 2 – – 4 
Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та 
оплата праці 
 

 2 2 _ _ 4 

Тема 6. Персонал підприємства  2 2 – – 4 
Тема 7. Основні засоби підприємства  2 2 – – 4 
Тема 8. Оборотні активи підприємства   2 2 – – 4 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 
підприємства 

 2 2 _ _ 4 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств  2 2 – – 4 
Тема 11. Інноваційна діяльність на 
підприємстві 

 2 2   4 

Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

 2 2 – – 4 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

 2 2 – – 2 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

 2 2 _ _ 2 

Тема 15. Економічна безпека підприємства  2 2 – – 2 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

 2 2 – – 2 

Усього годин: 120 32 32 – – 56 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ( ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Усього у тому числі 

л п лаб. інд. с/р 
Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

 1 1 – – 6 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

 1 1 – – 6 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

 1 1 _ _ 6 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства  1 1 – – 6 
Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та 
оплата праці 
 

 1 1 _ _ 6 

Тема 6. Персонал підприємства  1 - – – 6 
Тема 7. Основні засоби підприємства  1 1 – – 6 
Тема 8. Оборотні активи підприємства   1 1 – – 6 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 
підприємства 

 1 - _ _ 6 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств  1 1 – – 6 
Тема 11. Інноваційна діяльність на  1 1   6 
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підприємстві 
Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

 1 1 – – 6 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

 - - – – 6 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

 1 1 _ _ 6 

Тема 15. Економічна безпека підприємства  - - – – 4 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

 1 1 – – 6 

Усього годин: 120 14 12 – – 94 
 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 у тому числі 
л 

Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

2 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

2 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

2 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 2 
Тема 6. Персонал підприємства 2 
Тема 7. Основні засоби підприємства 2 
Тема 8. Оборотні активи підприємства  2 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 
підприємства 

2 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 2 
Тема 11. Інноваційна діяльність на 
підприємстві 

2 

Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

2 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

2 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

2 

Тема 15. Економічна безпека підприємства 2 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

2 

Усього годин: 32 
 
 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

  
 п 

Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 
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Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

2 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

2 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

2 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 2 
Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та 
оплата праці 
 

4 

Тема 6. Персонал підприємства 2 
Тема 7. Основні засоби підприємства 2 
Тема 8. Оборотні активи підприємства  2 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 
підприємства 

2 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 2 
Тема 11. Інноваційна діяльність на 
підприємстві 

2 

Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

2 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

2 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

2 

Тема 15. Економічна безпека підприємства 2 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

2 

Усього годин: 32 
 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 у тому числі 
 п 

Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

1 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

1 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

1 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 1 
Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та 
оплата праці 
 

1 

Тема 6. Персонал підприємства - 
Тема 7. Основні засоби підприємства 1 
Тема 8. Оборотні активи підприємства  1 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи - 
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підприємства 
Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 1 
Тема 11. Інноваційна діяльність на 
підприємстві 

1 

Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

1 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

- 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

1 

Тема 15. Економічна безпека підприємства - 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

1 

Усього годин: 12 
 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
  у тому числі 

с/р 
Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

4 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

4 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

4 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 4 
Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та 
оплата праці 
 

4 

Тема 6. Персонал підприємства 4 
Тема 7. Основні засоби підприємства 4 
Тема 8. Оборотні активи підприємства  4 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 
підприємства 

4 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 4 
Тема 11. Інноваційна діяльність на 
підприємстві 

4 

Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

4 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

2 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

2 

Тема 15. Економічна безпека підприємства 2 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

2 



12 
 
 

Усього годин: 56 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 у тому числі 
с/р 

Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

6 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми                            

6 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

6 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 6 
Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та 
оплата праці 
 

6 

Тема 6. Персонал підприємства 6 
Тема 7. Основні засоби підприємства 6 
Тема 8. Оборотні активи підприємства  6 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи 
підприємства 

6 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 6 
Тема 11. Інноваційна діяльність на 
підприємстві 

6 

Тема 12. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

6 

Тема 13. Витрати на виробництво та 
реалізацію продукції 

6 

Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні 
моделі, трансформація та реструктуризація 

6 

Тема 15. Економічна безпека підприємства 4 
Тема 16. Банкрутство та ліквідація 
підприємств                                           

6 

Усього годин: 94 
 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Під час вивчення студентами навчальної дисципліни “Економіка підприємства” 

застосовують такі методи навчання:  
− наочні: презентації до лекцій, аналіз студентами економіки підприємства; 
− практичні: завдання для семінарських занять, індивідуальні завдання, написання 

есе. 
 

 МЕТОДИ КОТРОЛЮ 
 
Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється за 

допомогою таких видів контролю:  
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поточний, який передбачає поточне опитування студентів на семінарських 
заняттях, перевірку виконання самостійної роботи; 

проміжний, передбачає написання модульного контролю протягом семестру; 
підсумковий, що полягає у складанні семестрового іспиту. Іспит проводиться 

виключно у письмовій формі та передбачає теоретичну складову. 
 

За поточний і проміжний контроль студент може набрати до           50 балів 
(40 балів поточний контроль і 10 балів – модульний контроль) . 

За підсумковий контроль (іспит) студент може набрати до                   50 балів. 
У кінцевому підсумку студентом може бути набрано 100 балів. 

 
 

 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 
 

Поточне тестування та самостійна робота* 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1  
 
 

50 

 
 
 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 М 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 10 

 
*1, 2 ... 24 – теми змістових модулів; 
1, 2, 5 – бали; 
М – бали за модуль. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою : 
– максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 
50 балів; 

– при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

–  
–  

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 
 

В 81-89 
4 

Добре 
С 71-80 Добре 
D 61-70 

3 
Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 
 

Усне опитування (максимум 5 балів): 
5 балів – підготовка до відповіді є ґрунтовною, студент володіє темою дослідження, 

демонструє логічний, послідовний виклад матеріалу з відповідними висновками та 
аргументаціями, проаналізовано велику кількість літературних джерел (іноземної 
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літератури, вітчизняної, періодичні видання, інтернет-джерела тощо), відповіді на 
поставлені запитання правильні і обґрунтовані. 

4 бали – підготовка до відповіді є достатньо ґрунтовною, студент володіє темою 
дослідження, демонструє послідовний виклад матеріалу з відповідними висновками та 
аргументаціями, проаналізовано середній обсяг літературних джерел (іноземної 
літератури, вітчизняної, періодичні видання, інтернет-джерела тощо), відповіді на 
поставлені запитання правильні, можливо дещо не цілком обґрунтовані. 

3 бали – підготовка до відповіді є не досить вагомою, студент володіє темою 
дослідження, демонструє не цілком послідовний виклад матеріалу з відповідними 
висновками та аргументаціями, проаналізовано середній обсяг літературних джерел, 
відповіді на поставлені запитання практично правильні, можливо дещо не цілком 
обґрунтовані. 

2 бали – підготовка до відповіді є не досить вагомою, студент не достатньо володіє 
темою дослідження, демонструє не цілком послідовний виклад матеріалу з відповідними 
висновками без належної аргументації, проаналізовано малий обсяг літературних джерел, 
відповіді на поставлені запитання не цілком правильні, не цілком обґрунтовані. 

1 бал – підготовка до відповіді не є вагомою і ґрунтовною, студент не достатньо 
володіє темою дослідження, виклад матеріалу хаотичний, не зрозумілий без належних 
висновків та аргументації, проаналізовано надто малий обсяг літературних джерел, 
відповіді на поставлені запитання не цілком правильні і не обґрунтовані. 

0 балів – підготовка до відповіді не є на належному рівні, студент не володіє темою 
дослідження, виклад матеріалу хаотичний, не зрозумілий або ж повністю відсутній. 
Відповіді на поставлені запитання не правильні.  

 
Доповнення (максимум 2 бали): 
2 бали. Доповнення вагоме, стосується проблематики, що розглядається, 

інформація представлена на основі самостійної роботи та власних досліджень студента. 
1 бал. Доповнення вагоме, стосується проблематики, що розглядається, але 

інформація представлена на основі лекційного матеріалу. 
0 балів Інформація вже звучала попередньо, або вона абсолютно не стосується 

теми, що розглядається. 
 

10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

До системи методичного забезпечення належать: програма навчальної дисципліни, 
робоча програма навчальної дисципліни, конспект лекцій, плани семінарських занять, 
завдання для самостійної роботи, тестові завдання та навчально-методичні матеріали для 
студентів кафедри туризму географічного факультету. 

 
ТЕМИ ЕСЕ 

 
1. Формування законодавчої бази діяльності підприємств в Україні 
2. Еволюційна та революційна теорії підприємств 
3. Корпоративна модель управління сучасним бізнесом 
4. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність, форми і порядок здійснення 
5. Нормативно-правова база регулювання підприємницької діяльності в Україні 
6. Стратегічні програми розвитку підприємництва в Україні 
7. Малий бізнес в Україні, проблеми його розвитку і підтримки 
8. Міжнародна підприємницька діяльність та її вплив на економіку країни  
9.    Франчайзинг як форма підприємницької діяльності  
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10. Види підприємств за правовим статусом та формою господарювання в Україні 
та їх специфіка згідно із закордонною практикою 

11. Критерії віднесення підприємств до малих, середніх та великих у вітчизняній 
та світовій практиці, їх вплив на розвиток сектора малого і середнього підприємництва  

12. Роль об’єднання підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності, 
форми та види об’єднань підприємств   
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21. Кадрова політика на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
22. Шляхи підвищення кваліфікації персоналу підприємств готельно-

ресторанного бізнесу 
 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Нормативно-правова база 

1. Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями 
станом на 1 вересня 2016 р. – К. : Паливода А. В., 2016. –            208 с. 

2. Кодекс законів про працю : чинне законодавство із змінами та доповненнями 
станом на 05.10.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і 
суміжні права” Відомості Верховної Ради України, 2016, №46, ст. 781 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

4. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань” / Відомості Верховної Ради України, 2003, №31-
32, ст. 263. 

5. Закон України “Про зайнятість населення” із змінами та доповненнями станом 
на 30.08.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 

6. Закон України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” Відомості 
Верховної Ради України, 2016, №46, ст. 781 [Електронний              ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

7. Закон України “Про оплату праці” із змінами та доповненнями станом на 
16.01.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/108/95-%D0%B2%D1%80 

8. Закон України “Про підприємництво” / Відомості Верховної Ради України від 
16.01.2003, №19–20, ст. 144. 

9. Закон України від 05.10.2017 р. №2164-VIII «Про внесення змін до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 



16 
 
 

10. Про прийняття за основу проекту Закону України про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні 
Постанова Верховної Ради України від 15.01.2015 р. №125-VIII [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/125-19. 

Базова література 
 

11. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навчальний посібник /                         
М. В. Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 

12. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  

13. Бондарь Н. М. Економіка підприємства : навчальний посібник /               Н. М. 
Бондарь. – К. : А.С.К., 2004. – 400 с. 

14. Крайник О. П. Економіка підприємства : навчальний посібник /              О. П. 
Крайник, Є. С. Барвінська. – Львів : НУ “Львівська політехніка”,               2005. – 296 с. 

15. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навчальний 
посібник / В. В. Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 

16. Манів З. О. Економіка підприємства : навчальний посібник /                 З. О. 
Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2004. – 580 с. 

17. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник /                   І. Р. 
Михасюк. – К. : Атіка : Ельга-Н, 2000. – 592 с. 

18. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації : 
монографія / І. Р. Михасюк, З. М. Залога, О. Є. Сухай ; за наук. ред. І. Р. Михасюка. – 
Львів : НВФ “Українські технології”, 2010. – 320 с. 

19. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : підручник /                                       
С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с. 

20. Примак Т. О. Економіка підприємства : навчальний посібник /                                       
Т. О. Примак. – К. : Вікар, 2003. – 219 с. 

21. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник /                              
О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів, 2014. – 334 с.  

22. Сідун В. А. Економіка підприємства : навчальний посібник /                    В. А. 
Сідун, Ю. В. Пономарьова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 436 с. 

23. Шваб Л. І. Економіка підприємства : навчальний посібник /                     Л. І. 
Шваб. – К. : Каравелла, 2004. – 568 с. 

24. Шегда А. Г. Економіка підприємства : навчальний посібник /                    А. Г. 
Шегда. – К. : Знання-Прес, 2001. – 336 с. 

25. Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге 
перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

 
 
 

Допоміжна 
 

25. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація : 
монографія. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с. 

26. Барановський О. І. Залучення інвестицій: питання теорії та практики : 
навчальний посібник / О. І. Барановський. – Донецьк, 1999. –          276 с. 

27. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие /               И. А. 
Бланк. – К., 1995. – 448 с. 



17 
 
 

28.  Бовыкин В. Н. Новый менеджмент. Управление предприятиями на уровне 
высших стандартов. Теория и практика эффективного управления. – М. : Экономика, 
1997. – 368 с. 

29. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навчальний посібник /                Д. П. 
Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 312 с. 

30. Варналій З. С. Мале підприємництво : основи теорії і практики /             З. С. 
Варналій. – К. : Знання, КОО, 2001. – 277 с. 

31. Горемыкин В. А. Стратегия развития предприятия : учебное  пособие / В. А. 
Горемыкин, Н. В. Нестерова. – М. : ИТК, 2004. – 594 с. 

32. Дуб М. Л. Розвиток нових видів підприємництва у міжнародній діяльності / М. 
Л. Дуб, О. Л. Дуб // Формування ринкових відносин в  Україні. – 2005. – №2. – С. 98–103.  

33. Дяків Р. А. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера /                Р. А. 
Дяків. – К., 2000. – 706 с. 

34.  Економіка підприємства: магістерський курс. Навч. посібник / А. І. Яковлєв [та 
ін.] / ред.: А.І. Яковлєв, Л.С. Ларка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. 
текстові дані. – Харків, 2018. – 515 с. – Режим доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35864 

34. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний 
посібник / Н. І. Єсінова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 432 с. 

35. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навчальний посібник /                          Г. Т. 
Завіновська. –    К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. 

36. Ковтун О. І. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів, Новий 
світ, 2005. – 385 с. 

37. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навчальний 
посібник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с. 

38. Коротенко Н. П. Проблеми розвитку підприємництва в Україні /                                  
Н. П. Коротенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – С. 96–104. 

39. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : 
навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової 
літератури, 2013. – 234 с. 

40. Мельник В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : навчальний посібник / В. В. 
Мельник, В. В. Козюк. – Тернопіль, 2003. – 280 с. 

41. Мильнер Б. М. Управление современной компанией : учебное пособие / Б. М. 
Мильнер. – М. : ИНФРА, 2001. – 586 с. 

42. Осовська Т. В. Управління трудовими ресурсами : начальний посібник / Т. В. 
Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 223 с. 

43. Сиксинець С. Й. Облік нематеріальних активів : навчальний посібник / С. Й. 
Сиксинець. – Львів, 2003. – 241 с. 

44. Шевеленко С. Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : навчальний 
посібник / С. Д. Шевеленко, І. І. Федів. – К. : Вища школа,                1997. – 224 с. 

 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
1. Президент України http://www.president.gov.ua 
2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua 



18 
 
 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 
4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua 
5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua 
6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua 
7. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 
 
 
 

                        ___________________________  д. е. н., проф. Шульц С. Л. 
                                                                         (підпис)                                                                       
(прізвище та ініціали)         
                        ___________________________  асист. Біланюк О.П.  
                                                                         (підпис)                                                                    
(прізвище та ініціали)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
 

напрям підготовки              241 “Готельно-ресторанна справа” 
 

галузь знань                         24 “Сфера обслуговування” 
 

освітньо-кваліфікаційний рівень       “Бакалавр” 
 
 

           
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 

2020 рік 



20 
 
 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:  
 
Львівський національний університет імені Івана Франка    
 
   
 
  
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  
Шульц С. Л., доктор економічних наук, професор кафедри туризму 
Біланюк О.П., асистент кафедри туризму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою університету 
 
 
“_____”___________________ 20___ року, протокол № ____ від  “ ___ ”   
 
  _____________  20__ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 
 

 
ВСТУП 

 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економіка підприємства” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр”. 

Дисципліна “Економіка підприємства” вивчає процес господарської діяльності 
підприємства як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки.  

Знання з даної дисципліни будуть слугувати базою для накопичення майбутніми 
фахівцями знань, навичок та вмінь з інших економічних дисциплін. 

Під час вивчення дисципліни у студентів повинно формуватися економічне 
мислення, прагнення до поглиблення знань та практичних навичок аналітично-
розрахункової роботи, проведення економічних розрахунків та обґрунтувань. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни “Економіка підприємства” 
базується на засвоєнні студентами таких дисциплін, як “Економічна теорія”, 
“Мікроекономіка”, “Статистика”, “Бухгалтерський облік” і тісно пов’язане з 
дисциплінами “Фінанси, грошовий обіг та кредит”, “Планування та контроль на 
підприємстві”, “Економічний аналіз”, “Менеджмент”. 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» є 
формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи 
спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності 
підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її 
характеризують.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є 
вивчення підприємства як суб'єкту господарювання та основних напрямів його 
господарсько-фінансової діяльності; методологічних та методичних засад планування 
діяльності підприємства; формування програми виробництва продукції та її реалізації, 
визначення виробничої потужності підприємства; складових ресурсного потенціалу 
підприємства та шляхів його ефективного використання; теоретичних засад формування й 
використання трудових ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання, 
методичних підходів до їх аналізу та планування; теоретичних засад формування та 
використання майнових ресурсів (активів) підприємства, методичних підходи до їх 
аналізу та планування; теоретичних засад формування фінансових ресурсів (капіталу) 
підприємства, методичних підходів до їх аналізу та планування; механізмів формування 
економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; оцінки 
ефективності господарської діяльності та шляхів її підвищення; сутності фінансового 
стану підприємства, його складових та методів оцінки; конкурентоспроможності 
підприємства та методів її оцінки; механізму розвитку підприємства, запобігання 
кризових явищ та банкрутства; забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 
компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 
        загальних:  

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
• здатність   вчитися і   оволодівати сучасними знаннями. 

фахових: 
• використовувати в практичній діяльності економічні основи функціонування 
підприємства; 
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• вибирати ефективні рішення ресурсного забезпечення підприємства: основні 
засоби, оборотні засоби, персонал підприємства; 
• володіти методами оцінки та визначення ефективності інвестиційних 
проектів; 
• володіти засобами оцінки результатів та економічної ефективності  
діяльності підприємства; 
• здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії; 
• здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості  і  показники  
якості  продукції  та  послуг,  що впливають на рівень забезпечення 
вимог споживачів у сфері гостинності. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

• знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 
готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та 
діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних 
наук.   

• аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного 
господарства.  

• розуміти  економічні процеси  та  здійснювати планування,  управління  і 
контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Економіка підприємства» студентам, що 
навчаються за спеціальністю  241 “Готельно-ресторанна справа”  передбачено вивчення 
особливостей функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

 
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання  
 
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 
1. Основи підприємницької діяльності  
2. Правові основи  підприємницької діяльності  в Україні 
3. Порядок створення,  реєстрації та ліквідації  підприємств 
4. Форми співробітництва партнерів у бізнесі 
5. Форми міжнародної підприємницької діяльності  
 
Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми  
1. Сутність і призначення поділу підприємств на види 
2.  Характеристика організаційно-правових форм підприємств   
3. Класифікація підприємств за видами економічної діяльності  
4. Класифікація підприємств за просторово-структурними ознаками 
5. Об’єднання підприємств та асоційовані підприємства   

Тема 3. Структура та управління підприємством 
1. Структура підприємства: види та чинники впливу  
2. Система управління: сутність, принципи та функції  
3. Змістова характеристика методів управління діяльністю підприємства та 
організаційні форми їх реалізації 
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4. Принципи та етапи формування організаційної структури управління 
підприємством  
5. Особливості управління на підприємствах готельно-ресторанного господарства 

Тема 4. Зовнішнє середовище підприємства 
1. Сутнісна характеристика зовнішнього середовища підприємства 
2. Елементи мікросередовища та їх вплив на діяльність підприємства 
3. Класифікація та характеристика основних компонентів макросередовища 
4. Фактори зовнішнього середовища підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 
 

Тема 5. Продуктивність праці, мотивація та оплата праці 
1. Поняття мотивації праці, її зміст і види.  
2. Соціально-економічна сутність заробітної плати. 
3. Особливості організації оплати праці на підприємстві. 
4. Продуктивність праці: поняття і види. 
5. Стимулювання праці на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
 
Тема 6. Персонал підприємства 
1. Сутнісна характеристика персоналу підприємства. Склад, структура і 
класифікація персоналу 
2. Система показників для оцінки чисельності, стану і руху робочої сили на 
підприємстві 
3. Кадрова політика підприємства: елементи та напрями розробки 
4. Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанної сфери 
5. Стимулювання праці на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу 
 
Тема 7. Основні засоби підприємства 
1. Економічна сутність та класифікація основних засобів 
2. Види вартісної оцінки основних засобів  
3. Показники стану та руху основних засобів 
4. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування 

5. Основні фонди підприємств готельно-ресторанного господарства  

Тема 8. Оборотні активи підприємства 
1. Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів підприємства 
2. Показники використання та нормування витрат матеріальних ресурсів 
3. Оборотні кошти підприємства: поняття, класифікація і структура 
4. Ефективність використання оборотних активів підприємства готельно-

ресторанного бізнесу 
 
Тема 9. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 
1. Нематеріальні ресурси: поняття, види, вплив на конкурентоспроможність товару 
2. Об’єкти інтелектуальної власності: їх види та специфічні особливості 
використання  
3. Поняття, охорона та реалізація права власності на нематеріальні активи 
підприємства 
4. Вартісна оцінка нематеріальних активів: види і методи розрахунку   
5. Репутаційний капітал як основа економічного зростання підприємств сфери 
готельно-ресторанного бізнесу 

Тема 10. Інвестиційні ресурси підприємств 
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1. Інвестиції: поняття, види і роль у відтворенні виробничого потенціалу 
підприємства 

2. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій 
3. Чинники впливу на ефективність інвестицій 
4. Інвестиційна привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
5. Регулювання та ефективність залучення іноземних інвестицій в Україну  

Тема 11. Інноваційна діяльність підприємств 
1. Поняття та загальна характеристика інноваційних процесів  
2. Класифікація інноваційних процесів за різними ознаками  
3. Особливості оцінки економічної ефективності технічних інновацій, організаційних 

нововведень 
4. Інноваційна діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

 
Тема 12. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 
1.Сутнісна характеристика доходів підприємства та джерел їх утворення 
2.Сутність фінансово-економічного результату діяльності підприємства. 

Класифікація фінансових результатів 
3. Система показників рентабельності та методика їх визначення 
4. Фінансовий стан підприємства та показники його оцінки 
5. Ефективність як економічна категорія. Види та класифікація ефективності 

господарської діяльності 
 
Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції                                                             
1. Поняття витрат підприємства, їх класифікація та значення у його господарській 

діяльності  
2. Собівартість продукції, її види, показники 
3. Характеристика чинників, що впливають на собівартість продукції 
4. Ціноутворення в готельно-ресторанному бізнесі 
 
Тема 14. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 

реструктуризація 
 
1. Бізнес-процеси підприємства: сутність, структура і характеристика 
2. Моделювання бізнес-процесів підприємства 
3. Реінжиніринг в системі підвищення конкурентоспроможності підприємства 
4. Бенчмаркінг як інструмент поліпшення практики ведення бізнесу 
5. Реструктуризація підприємства: види, форми і механізм здійснення 
 
Тема 15. Економічна безпека підприємства 
1. Сутність економічної безпеки підприємства та характеристика її видів 
2. Зовнішні та внутрішні фактори, що можуть призвести до кризового стану 
підприємства  
3. Положення про службу безпеки підприємства 
4. Завдання стратегії економічної безпеки підприємства  
5. Особливості розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу за форс-
мажорних умов 
 

Тема 16. Банкрутство та ліквідація підприємств                                           
1. Сутність, причини та ознаки банкрутства підприємств  
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2. Етапи та процедура порушення справи про банкрутство 
3. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання  
4. Порядок та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств 
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М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с. 
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42. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навчальний 
посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 
2013. – 234 с. 

43. Мельник В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : навчальний посібник / В. В. 
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44. Мильнер Б. М. Управление современной компанией : учебное пособие / Б. М. Мильнер. 
– М. : ИНФРА, 2001. – 586 с. 

45. Осовська Т. В. Управління трудовими ресурсами : начальний посібник / Т. В. Осовська, 
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ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Формою підсумкового (семестрового) контролю з навчальної дисципліни 
“Економіка підприємства” є семестровий іспит, який передбачає написання відповідей на 
основі екзаменаційного білету (теоретичних питань). 

 
4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 
До засобів діагностики знань студентів з навчальної дисципліни “Економіка 

підприємства” належать: перелік питань, винесених на іспит, завдання підсумкового та 
модульного контролю, які наведено у робочій програмі навчальної дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна 
проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту, в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені 
навчальним планом.  

Форма проведення іспиту – письмова. 
Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою екзаменаційних кредитів. 
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Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна кількість 
балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у 
шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 
кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 
 

Автори   
                        ___________________________  д. е. н., проф. Шульц С. Л. 
                                                           (підпис)                                                                        

 
             ___________________________ к.е.н.  Біланюк О.П. 

                                                           (підпис)                                                                    )         
 
 

Силабус курсу «Економіка підприємства» 
2020-2021 навчального року 

 
Назва курсу Економіка підприємства 

Адреса викладання 
курсу 

Географічний факультет, Львівського національного університету імені 
Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

241 “Готельно-ресторанна справа” 
24 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Шульц С.Л. д.е.н., проф., Біланюк О.П., к.е.н., асистент  
Контактна інформація 

викладачів 
swetshul@i.ua , bilanyuk.olha@gmail.com  

Консультації по курсу 
відбуваються 

Щовівторка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична агенція), 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 
слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про курс Дисципліна «Економіка підприємства» передбачає вивчення процесу 

господарської діяльності підприємства як суб’єкта господарювання та 
первинної ланки національної економіки. Курс розроблено таким 
чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для 
освоєння практичних та теоретичних  підходів у науковій роботи.  

Коротка анотація 
курсу 

Курс «Економіка підприємства»  формує у студентів належний рівень 
знань про сутність підприємництва, ресурсного забезпечення 
підприємства: основних засобів, оборотних засобів, оплати праці на 
підприємстві, планування, інвестиційної діяльності, фінансово-
економічних результатів діяльності та ефективності підприємства в 
ринкових умовах, набуття практичних вмінь і навичок щодо 
використання теорії економіки підприємства в управлінні діяльністю 
підприємств. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування знань і 
навичок здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і 
системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-
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фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх 
взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують. 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни «Економіка підприємства» полягає у 
формуванні здатності самостійно мислити, приймати управлінські 
рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для 
ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств. 
Головними цілями  вивчення  дисципліни є формування у студентів 
знань про фінансово-господарську діяльність підприємств 

Література для 
вивчення дисципліни 

Базова література: 
1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навчальний посібник /          
М. В. Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 409 
с. 
2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: 
Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.  
3. Бондарь Н. М. Економіка підприємства : навчальний посібник /     
Н. М. Бондарь. – К. : А.С.К., 2004. – 400 с. 
4. Крайник О. П. Економіка підприємства : навчальний посібник /              
О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. – Львів : НУ “Львівська політехніка”,               
2005. – 296 с. 
5. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : 
навчальний посібник / В. В. Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
6. Манів З. О. Економіка підприємства : навчальний посібник /                 
З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2004. – 580 с. 
7. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник /                   
І. Р. Михасюк. – К. : Атіка : Ельга-Н, 2000. – 592 с. 
8. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки в умовах 
глобалізації : монографія / І. Р. Михасюк, З. М. Залога, О. Є. Сухай ; за 
наук. ред. І. Р. Михасюка. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2010. 
– 320 с. 
9. Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – 
Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 
 Допоміжна література: 
10. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та 
комерціалізація : монографія. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с. 
11. Барановський О. І. Залучення інвестицій: питання теорії та практики 
: навчальний посібник / О. І. Барановський. – Донецьк, 1999. –  276 с. 
12. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / И. А. 
Бланк. – К., 1995. – 448 с. 
13. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навчальний посібник / Д. П. 
Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 312 с. 
14. Варналій З. С. Мале підприємництво : основи теорії і практики / З. 
С. Варналій. – К. : Знання, КОО, 2001. – 277 с. 
15. Горемыкин В. А. Стратегия развития предприятия : учебное  
пособие / В. А. Горемыкин, Н. В. Нестерова. – М. : ИТК, 2004. – 594 с. 
16. Дуб М. Л. Розвиток нових видів підприємництва у міжнародній 
діяльності / М. Л. Дуб, О. Л. Дуб // Формування ринкових відносин в  
Україні. – 2005. – №2. – С. 98–103.  
17. Дяків Р. А. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Р. А. 
Дяків. – К., 2000. – 706 с. 
18. 36. Економіка підприємства: магістерський курс. Навч. посібник / 
А. І. Яковлєв [та ін.] / ред.: А.І. Яковлєв, Л.С. Ларка ; Нац. техн. ун-т 
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"Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текстові дані. – Харків, 2018. – 515 
с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-
Press/35864 
19. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : 
навчальний посібник / Н. І. Єсінова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 432 с. 
20. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навчальний посібник /                          
Г. Т. Завіновська. –    К. : КНЕУ, 2000. – 200 с. 
21. Ковтун О. І. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – 
Львів, Новий світ, 2005. – 385 с. 
22. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : 
навчальний посібник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с. 
23. Коротенко Н. П. Проблеми розвитку підприємництва в Україні /                  
Н. П. Коротенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – С. 
96–104. 
24. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та 
практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. 
Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с. 
25. Мельник В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : навчальний 
посібник / В. В. Мельник, В. В. Козюк. – Тернопіль, 2003. – 280 с. 
26. Мильнер Б. М. Управление современной компанией : учебное 
пособие / Б. М. Мильнер. – М. : ИНФРА, 2001. – 586 с. 
27. Осовська Т. В. Управління трудовими ресурсами : начальний 
посібник / Т. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 
223 с. 
28. Сиксинець С. Й. Облік нематеріальних активів : навчальний 
посібник / С. Й. Сиксинець. – Львів, 2003. – 241 с. 
29. Шевеленко С. Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : 
навчальний посібник / С. Д. Шевеленко, І. І. Федів. – К. : Вища школа,                
1997. – 224 с. 

Тривалість курсу 120  год. 
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 семінарських 

занять та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
В ході вивчення дисципліни 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: 
• аналізувати результати господарської діяльності підприємства; 
• формувати шляхи підвищення ефективності діяльності 
підприємства; 
• працювати з науковою літературою; обґрунтовувати прийняті 
рішення; 
•  вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні 



31 
 
 

ситуації підприємств; 
• творчо вирішувати економічні, організаційні та виробничі завдання 
господарської діяльності підприємства; знати, розуміти і вміти 
використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та 
ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та 
діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також 
суміжних наук; 

• аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 
рекреаційного господарства.  

• розуміти  економічні процеси  та  здійснювати планування,  
управління  і контроль діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу; 

• використовувати в практичній діяльності економічні основи 
функціонування підприємства; 

• вибирати ефективні рішення ресурсного забезпечення 
підприємства: основні засоби, оборотні засоби, персонал 
підприємства; 

• володіти методами оцінки та визначення ефективності 
інвестиційних проектів; 

• володіти засобами оцінки результатів та економічної 
ефективності  діяльності підприємства; 

• формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички 
взаємодії; 

• виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості  і  
показники  якості  продукції  та  послуг,  що впливають на 
рівень забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності. 

Ключові слова Підприємництво, підприємство, основні засоби, оборотні активи, 
нематеріальні активи, інновації, інвестиції, персонал, кадрова політика, 
фінансова звітність, продуктивність праці. 

Формат курсу Очний /заочний  
 Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Представлені в таблиці* Схема курсу «Економіка півдприємства»  
Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит в кінці семестру письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 
і вибіркових дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 
апарату підприємницької діяльності. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Лекція, презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, спільні розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.) 
проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 
(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером 
пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, пошуковий. 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
– семінарські, практичні і самостійні – 50% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 40; 
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– контрольні заміри – модуль: 10% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 10; 
 іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів– 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт 
.Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак 
академічної не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом.  
Література.  Літературу, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

Тестові завдання на веб сайті факультету 

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

 
 

 
 
 
 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 

Поточне тестування та самостійна робота* 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 



33 
 
 

Змістовий модуль 1  
 
 

50 

 
 
 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 М 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 10 

 
*1, 2 ... 24 – теми змістових модулів; 
1, 2, 5 – бали; 
М – бали за модуль. 
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Схема курсу * «Економіка підприємства» 
 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

1 
тиждень 
Вересня  
 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт 
господарювання 

Лекція, 
семінарське 
заняття 
. 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. Кулішов. 
– К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

2 год. 
Підготувати:  
відповіді на 
питання подані по 
темі семінару 
 

Вересень 
2020р. 
 

2 
тиждень 

Тема 2. Види підприємств, їх 
організаційно-правові форми 

Лекція, 
семінарське 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 

2 год. 
Підготувати:  

Вересень 
2020р. 
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Вересня  заняття Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 
Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

відповіді на 
питання подані по 
темі семінару 
 

 
3 
тиждень 
Вересня  
 

Тема 3. Структура та управління 
підприємством 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Рекреаційні 
комплекси світу (в тому числі турресурси 
України)". Конспект лекцій. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://tourlib.net/books_ukr/pokolodna.htm. 
Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-
метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. - К.: 
Обрії, 2007. -96 с. 
 Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси 
України / О.О. Бейдик. - К.: ВЦ КНУ, 2001. - 
396 с 

2 год. 
Підготувати:  
мультимедійну 
презентацію по 
темі семінару 
. 
 
  
 

Вересень 
2020р. 
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4 
тиждень 
вересня  

Тема 4. Зовнішнє середовище 
підприємства 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 
Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

2 год. 
Підготувати:  
відповіді на 
питання подані по 
темі семінару 
 

Вересень 
2020р.. 

тиждень 
вересень -
жовтень 

Тема 5. Продуктивність праці, 
мотивація та оплата праці 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 

 2 год. 
Підготувати:  
відповіді на 
питання подані по 
темі семінару 
 

Жовтень 
2020р.. 
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Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 
Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

2 
тиждень 
жовтня 

Тема 6. Персонал підприємства Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 
Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

2 год. 
Підготувати:  
мультимедійну 
презентацію по 
темі семінару 
. 
 

Жовтень 
2020р. 

3 
тиждень 
 жовтня 

Тема 7. Основні засоби 
підприємства 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 

2 год. 
Підготувати:  
відповіді на 
питання подані по 

Жовтень 
2020р. 
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Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 
Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

темі семінару 
 

4 
тиждень 
жовтня 

Тема 8. Оборотні активи 
підприємства 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 

2 год. 
Підготувати:  
відповіді на 
питання подані по 
темі семінару 
 

Жовтень 
2020р. 
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Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

Тиждень 
жовтель-
листопад  
 

Тема 9. Нематеріальні ресурси та 
активи підприємства 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
ІНЖЕК, 2003. – 409 с. 
Бойчик І.М. Економіка підприємства: 
підручник. / І.М. Бойчик. – К.: Кондор -
Видавництво, 2016. – 378 с.  
Бондарь Н. М. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : 
А.С.К., 2004. – 400 с. 
Крайник О. П. Економіка підприємства : 
навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. 
Барвінська. – Львів : НУ “Львівська 
політехніка”,               2005. – 296 с. 
Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і 
практика : навчальний посібник / В. В. 
Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с. 
Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. 
посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. 
– К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с. 

2 год. 
Підготувати:  
відповіді на 
питання подані по 
темі семінару 

Листопад 
2020р. 

2 
тиждень 
листопада 

Тема 10. Інвестиційні ресурси 
підприємств 

Лекція, 
семінарське 
заняття 

Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : 
навчальний посібник /                         М. В. 
Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : 
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