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СИЛАБУС (SYLLABUS) 

“Недостатньо тільки отримати знання; їх треба застосувати.  

Недостатньо тільки бажати; треба діяти”  

( Йоганн Вольфганг фон Гете) 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліна: 

 

 

Освітній ступінь 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

 

Спеціалізація  

 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пререквізити 

 

 

 

 

Анотація 

 

 

 

 

 

Методи навчання 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

ECONOMY OF AN ENTERPRISE 

 

Бакалавр/ bachelor 

 

05 Соціальні та поведінкові науки  

 

051 Економіка  

 

05107 Корпоративні фінанси 

 

Кількість годин - 360 

Кількість кредитів – 12 

Курс  - 3 

Семестр: 5 та 6 семестри 

Формат курсу: очний (offline) / змішаний (blended) - 

курс, має супровід в системі Дистанційного навчання 

КНТЕУ, має структуру, контент, завдання і систему 

оцінювання; 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

 

Вивчення дисципліни «Економіка підприємства» базується 

на знаннях з таких дисциплін як: «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінансова 

статистика», «Фінансова математика» 

 

Дисципліна охоплює всі тематичні блоки, що необхідні для 

формування у студентів сучасного економічного мислення і 

системи спеціальних знань про базові поняття щодо 

економічних основ функціонування підприємства, змісту 

окремих напрямів діяльності підприємств та їх 

взаємозв‘язку, системи показників, що їх характеризують.  

 

Збалансоване поєднання аудиторної (лекції-дискусії, 

семінарські заняття, практичні заняття в малих групах, 

самостійна робота з інформаційними джерелами, 

консультації викладачів, дистанційне навчання)та 

самостійної роботи на засадах проблемно-орієнтованого, 

інтерактивного навчання та самонавчання. 



Результати навчанння 

(компетентності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати навчання:  Здатність визначати та 

розв’язувати складні економічні завдання  і проблеми, 

приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у 

сфері корпоративних фінансів або у процесі навчання, що 

передбачає проведення теоретико-прикладних досліджень із 

застосуванням інноваційних технологій та новітніх 

програмних продуктів. 

Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК1.  Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок 

безпечності відповідно до майбутнього профілю роботи, 

галузевих норм та правил., а також необхідного рівні 

індивідуального та колективного рівня безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК4. Вміння виконувати фінансово-економічні дослідження в 

групі під керівництвом лідера. 

ЗК5. Здатність до врахування дисциплінарних вимог, 

планування та управління часом. 

ЗК7. Здатність дотримуватись етичних принципів як з 

погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу фінансових рішень на соціальну сферу. 

ЗК9. Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати 

людей, працювати у команді. 

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

 

Фахові компетентності  спеціальності (ФК) 
ФК1. Здатність аналізувати фінансові явища та процеси на 

основі відповідних методів наукового пізнання з погляду 

фундаментальних економічних принципів та знань. 

ФК2. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач 

фінансової діяльності шляхом розуміння їх фундаментальних 

основ.  

ФК3. Здатність оцінювати рівень окремих фінансових 

показників, а також ефективність фінансових рішень на 

підприємстві за допомогою обраного методу;  

ФК4. Здатність розуміти та уміло використовувати 

математичні та числові методи, програмне забезпечення у 

фінансовому аналізі і плануванні. 

ФК5. Здатність виконувати наукові дослідження незалежно, а 

також описувати, аналізувати та критично оцінювати дані та 

інші матеріали, які зібрані в процесі дослідження. 

ФК6. Здатність описувати широке коло фінансових явищ та 

процесів, починаючи від світової фінансової системи та 

закінчуючи окремими фінансовими інструментами, що 

ґрунтується на глибокому знанні та розумінні сучасних 

фінансових та економічних теорій. 

ФК7. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові 

області, використовуючи здобуті фінансові та економічні 

знання. 

ФК8. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій для управління корпоративною 

діяльністю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Форма викладання 

ФК9. Здатність формулювати професійні задачі в сфері 

корпоративних фінансів, вибирати належні напрями і 

відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

ФК10. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

ФК11. Здатність оцінювати можливі ризики щодо 

використання фінансових інструментів в діяльності субʼєктів 

господарювання.  

ФК12. Здатність застосовувати теоретично-практичний 

підхід до формування та ефективного використання 

фінансових ресурсів в діяльності підприємства. 

ФК13. Здатність проводити  дослідження та презентувати 

результати. 

ФК14. Здатність до професійної комунікації в сфері 

корпоративних фінансів іноземною мовою. 

ФК15. Здатність збирати, аналізувати та обробляти 

статистичні дані та науково-аналітичні матеріали,які 

необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань. 

ФК16. Здатність розробляти ефективні рішення щодо 

фінансування операційної та інвестиційної діяльності 

підприємств. 

ФК17. Здатність проводити фінансово-інвестиційний аналіз 

та здійснювати фінансову діагностику бізнес-структур. 

ФК18. Здатність забезпечувати бюджетний контроль та інші 

види корпоративного фінансового контролю. 

 

ПРН 1. Володіння широким кругозором; 

ПРН 6. Володіння організованою структурою індивідуальних 

рис, визнаних цінностей та визначених позицій;  

ПРН 10. Знання та розуміння економічної теорії, правових 

норм, що регулюють підприємницьку діяльність;  

ПРН 12.Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у сфері фінансової діяльності 

підприємства та у процесі навчання;  

ПРН 13. Знання і розуміння теоретичних засад формування 

фінансового механізму діяльності підприємства;  

ПРН 14. Вміння розробляти фінансові плани, контролювати 

їх виконання, оцінювати ефективність фінансової діяльності 

підприємства;  

ПРН 16. Інтерпретувати результати аналізу звітної 

інформації підприємства, даних вітчизняної та зарубіжної 

фінансової статистики,  

ПРН 17. Обґрунтовувати вибір методів планування 

фінансових показників: 

ПРН 18. Виявляти резерви підвищення ефективності 

управління корпоративними фінансами підприємства 

 

Українська 

 

Очна, заочна, дистанційна 

  



 

 

 

 

Викладач 

 

Науковий ступінь 

 

Посада 

 

Адреса кафедри 

 

E-mail 

 

Контактний телефон 

 

Консультації  

 

 

 

 

Електронна сторінка 

курсу в системі 

дистанційного 

навчання КНТЕУ 

 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 
 

 

Андрєєва Вікторія Геннадіївна 

 

Кандидат економічних наук 

 

Доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

 

Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-456 

 

v.andryeyeva@knute.edu.ua 

 

(044)5314819 

 

відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на офіційному сайті КНТЕУ (сторінка кафедри 

економіки та фінансів підприємства). Інформація доступна за 

посиланням: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=656&uk 

 

http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=103 

 
 
 
 
 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (СХЕМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ) 
(5 семестр) 

4.  

зава теми 

Кількість годин 

Форми контролю 
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Розділ І. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових 

відносин 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових 

відносин 
20 8 4 8 

УД, Т, П 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства 20 6 8 6 УД, Т, П 

Тема 3. Основи планування діяльності 

підприємства 
18 4 6 8 УД, Т, РЗ, П 

Розділ ІІ. Продукція та обсяги діяльності підприємства 

Тема 4. Продукція підприємства 20 6 6 8 УД, Т, РЗ, П 

Тема 5. Планування виробництва та 20 6 6 8 УД, Т, РЗ, П, ІЗ 

mailto:v.andryeyeva@knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=656&uk
http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=103


реалізації продукції  підприємства  

Тема 6. Виробнича потужність 

підприємства 
14 4 2 8 УД, Т, РЗ, П, ІЗ 

Контрольна робота (Т.1-Т.6) 2  2  КР 

Розділ ІІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

Тема 7. Ресурсний потенціал 

підприємства 
14 2 2 10 УД, Т, П 

Тема 8. Трудові ресурси та матеріальне 

стимулювання праці на підприємстві  
22 8 8 6 УД, Т, Д, П, РЗ 

Тема 9. Майнові ресурси (активи) 

підприємства 
28 12 10 6 УД, Т, РЗ, П, ІЗ 

Контрольна робота (Т.7-Т.9) 2  2  КР 

РАЗОМ 180 56 56 68 - 

Підсумковий семестровий контроль – Іспит 
 

Умовні позначення: УД  - участь в дискусії; Т – тестування; П – підготовка 

презентації за матеріалами доповіді; РЗ – розв’язування практичних задач; ІЗ – 

індивідуальне завдання 

  

(6 семестр) 
1.  

Назви тем 

Кількість годин 
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Форми контролю 

Тема 10. Фінансові ресурси (капітал) 

підприємства 20 10 10 4 УД, Т, РЗ, ІЗ 

Частина 4. Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства 

Тема 11. Поточні витрати підприємства  16 6 6 6 УД, Т, РЗ 

Тема 12. Доходи та цінова політика 

підприємства. 14 6 6 6 УД, Т, РЗ, ІЗ 

Тема 13. Фінансові результати діяльності 

підприємства.  16 4 6 6 УД, Т, РЗ, ІЗ 

Контрольна робота (Т.10 – Т.13) 2  2  КР 

Частина 5. Інтегральна оцінка стану підприємства 

Тема 14. Конкурентоспроможність 

підприємства  16 4 4 8 УД, Т, РЗ 

Тема 15. Фінансово-майновий стан 

підприємства та методи його оцінювання.  20 6 6 4 УД, Т, РЗ, ІЗ 

Тема 16. Ефективність діяльності та 

методичні засади її оцінювання.  14 4 4 8 УД, Т, РЗ 

Частина 6. Розвиток підприємства та забезпечення його економічної безпеки 

Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку 

підприємства. Трансформація 

(реструктуризація) підприємств  в процесі 16 4 2 10 УД, Т 



розвитку 

Тема 18. Економічна безпека підприємства та 

його антикризова діяльність 16 6 6 8 УД, Т, РЗ 

Контрольна робота (Т.14-Т.18) 2  2  КР 

 Разом за 2-й семестр 180 52 52 76  

Підсумковий семестровий контроль - Іспит  

 
Умовні позначення: УД  - участь в дискусії; Т – тестування; П – підготовка презентації за 

матеріалами доповіді; РЗ – розв’язування практичних задач; ІЗ – індивідуальне завдання;  

КР - контрольна робота 

 
 

4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЇХ ОЦІНКА В БАЛАХ 

 

(5 семестр)  

Види робіт 
Форми 

контролю 
Максимальна 
кількість балів 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин 

- тестування: 2 б. 

- участь у дискусії: 3 б. 

УД, Т, П 5 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства 

- тестування: 2 б. 

-  участь у дискусії: 3 б. 

УД, Т, П 5 

Тема 3. Основи планування діяльності підприємства 

- тестування: 2 б. 

- участь у дискусії: 3 б. 

УД,  Т, РЗ, 

П 
5 

Тема 4. Продукція підприємства 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 3 б. 

УД,  Т, РЗ,  5 

Тема 5. Планування виробництва та реалізації продукції 

підприємства 

- тестування: 2 б. 

- участь у дискусії: 3 б. 

-  розв’язування практичних задач: 5 б 

УД, Т, РЗ, 

П 
10 

Тема 6. Виробнича потужність підприємства 

- тестування: 2 б. 

- участь у дискусії: 3 б. 

-  розв’язування практичних задач: 5 б 

Т, РЗ, П, ІЗ 10 

Контрольна робота (теми 1-6) КР 10 

Тема 7. Ресурсний потенціал підприємства 

- тестування: 2 б. 

- участь у дискусії: 3 б. 

УД, Т, П, 

РЗ 
5 

Тема 8. Трудові ресурси   та матеріальне стимулювання праці 

на підприємстві 

- тестування: 2 б. 

-  розв’язування практичних задач: 3 б. 

УД ,Т, П, 

РЗ 
5 

Тема 9. Майнові ресурси (активи) підприємства 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 2 б. 

УД, Т, П, 

РЗ, ІЗ 
15 



-  індивідуальне завдання: 10 б. 

Контрольна робота (теми 7-9) КР 10 

Презентація  за вибором студента (теми 1-9) П 5 

Наукова робота студентів  10 

РАЗОМ  100 

 

Умовні позначення: УД  - участь в дискусії; Т – тестування; П – підготовка презентації за 

матеріалами доповіді; РЗ – розв’язування практичних задач; ІЗ – індивідуальне завдання;  

КР - контрольна робота 

 

 

 

(6 семестр)  

Види робіт 
Форми 

контролю 
Максимальна 

кількість балів 

Тема 10. Фінансові ресурси (капітал) підприємства 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 2 б. 

- індивідуальне завдання: 6 б. 

Т, УД, РЗ, 

ІЗ 
10 

Тема 11. Поточні витрати підприємства  

- тестування: 2 б. 

- індивідуальне завдання: 3 б. 

УД, Т, РЗ 

5 

Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 2 б. 

-  індивідуальне завдання: 6 б. 

Т, УД, РЗ, 

ІЗ 
10 

Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 2 б. 

- індивідуальне завдання: 6 б. 

УД, Т, РЗ, 

ІЗ 
10 

Контрольна робота (тема 10-13) 
КР 

10 

Тема 14. Конкурентоспроможність підприємства  

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 3 б. 

УД, Т, РЗ 

5 

Тема 15. Фінансово-майновий стан підприємства та методи 

його оцінювання 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 3 б. 

- індивідуальне завдання: 10 б. 

УД, Т, РЗ, 

ІЗ 

15 

Тема 16. Ефективність діяльності та методичні засади її 

оцінювання 

- тестування: 2 б. 

-  розв’язування практичних задач: 3 б. 

УД, Т, РЗ 

5 

Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. 

Трансформація (реструктуризація) підприємств  в процесі 

розвитку 

- тестування: 2 б. 

-  розв’язування практичних задач: 3 б. 

УД, Т, РЗ 

5 



Тема 18. Економічна безпека підприємства та його 

антикризова діяльність 

- тестування: 2 б. 

- розв’язування практичних задач: 3 б. 

УД, Т, РЗ 

5 

Контрольна робота (тема 14-18) КР 10 

Наукова робота студентів  10 

РАЗОМ 
 

100 

Умовні позначення: УД  - участь в дискусії; Т – тестування; П – підготовка презентації за 

матеріалами доповіді; РЗ – розв’язування практичних задач; ІЗ – індивідуальне завдання;  

КР - контрольна робота 

 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Політика академічної доброчесності: під час навчання здобувачі мають 

дотримуватися положень Етичного кодексу здобувачів вищої освіти КНТЕУ 

(Інформація доступна за посиланням - 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf) 

Організація освітнього процесу: організація освітнього процесу та 

відвідування занять здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу студентів  (Інформація доступна за посиланням - 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf) 

Оцінювання знань: оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до 

переліку навчальних робіт студентів та оцінка їх у балах з даної дисципліни та  

Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів 

(Інформація доступна за посиланням -

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf) 

Відпрацювання пропущених занять: студент, який пропустив практичне 

заняття, самостійно опрацьовує матеріали за рекомендованими в розділі 6 силабусу 

джерелами; вразі пропуску самостійної, контрольної роботи чи тестування – на 

консультації (відповідно до графіка консультацій викладача) студент може 

виконати ці види робіт та отримати відповідні бали. 

Доступ до курсу в системі дистанційного навчання: Інформація доступна за 

посиланням: http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=103#section-1 
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6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 
 

Нормативно-правові акти 

 

1. Господарський кодекс України: Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р. з змінами 

та доповненнями // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

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

2. Класифікатор видів економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kved.com.ua/.  

3. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції, робіт, послуг у 

промисловості. Наказ Міністерства промислової політики України № 373 від 

09.07.2007р. з змінами та доповненнями – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua 

4. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні [з змінами та 

доповненнями]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000099.html  

5. Податковий кодекс України: Закон України № 2856-VІ  від 23.12.2010 р. з змінами 

та доповненнями // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

6. Про акціонерні товариства: Закон України №514-VІ від 17.09.2008 р. з змінами та 

доповненнями // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-

XIV від 16.07.1999 р. / Верховна Рада України. [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

8. Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19.09.1991 р. з змінами 

та доповненнями // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

9. Про захист економічної конкуренції: Закон України № 2211-ІІІ від 11.01.2001 р. з 

змінами та доповненнями // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

10. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560- XII від 18.09.1991 р. / 

Верховна Рада України. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

11. Про інноваційну діяльність : Закон України №40-IV від 04.07.2002 р. / Верховна Рада 

України. [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

12. Про оплату праці: Закон України № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. з змінами та 

доповненнями // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua  

13. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/  984_011 

 

Основні джерела 

 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства : підручник. / І. М. Бойчик. – К.: Кондор-

Видавництво, 2016.– 378 с.* 

2. Економіка підприємства. Підручник / І.О.Чаюн, Г.М. Богославець,  

Л.Л.Стасюк, та інші. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 569 с.* 

3. Економіка та фінанси підприємства: методика розв’язання практичних задач 

: навч. посіб. / [Л.О. Лігоненко, І.В. Височин, О.В. Корольова-Казанська та ін.]. - К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.  

4. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге 

перероб. і доп. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 596 с. 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.kved.com.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20%20984_011


Додаткові джерела 

 

1. Блакита Г. Інтегральна оцінка інноваційності діяльності підприємства / Г. 

Блакита, Г. Лановська // Вісник Киівського національного торговельно – економічного 

університету, 2017. - №6(116).- С. 52-61. 

2. Блакита Г. Методика CVP-аналізу: теорія та практика / Г. Блакита, В. 

Адаменко // Вісник Киівського національного торговельно – економічного університету, 

2019. - №2(124).- С. 76-90. 

3. Бланк И.А. Управление прибылью. 3-е изд. / И.А. Бланк. - М.: Ника-Центр, 2007. 

– 768 с.  

4. Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк.   – К.: Ника-

Центр, 2000. – 512 с. 

5. Гиль О.О. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. 

посіб. / О. О. Гиль. – К.: Ліра-К, 2015. – 248 с. 

6. Горбач Л.М. Економіка підприємства. Навч. пос. К.: – Ліра-К, 2018. – 284 с. 

7. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. 

посіб. / І. І. Грибик. – К.: Ліра-К, 2014. – 428 с. 

8. Економіка  підприємства: навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М. Шаповал. - К.: 

ЦУЛ, 2006. – 487 с. 

9. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. 

Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. :  Знання, 2013. – 446 с. 

10. Економіка підприємств : підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. 

Павленчик, А. О. Павленчик. – К. : „Знання”, 2010. – 463 с. 

11. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій / І.О.Чаюн, Г.М. 

Богославець,  Л.Л.Стасюк, та інші. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 124 с. 

12. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія / 

[Пономаренко В. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В. С. - Харків : 

ІНЖЕК, 2013. - 150 с.  

13. Економіка підприємства: методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів / І.В. Стояненко, В.Г. Андрєєва, Т.В. Ганущак та ін. - К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2018. – 176 с. 

14. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Шарко, 

Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2014 . – 483 c. 

15. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів : 

навч. посіб. / За заг ред М. В. Афанасьєва. – К. : Ліра-К, 2013. –  360 с. 

16. Економічна безпека підприємства: навч. посібник / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко 

– К: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.   

17. Економічна діагностика : навч. посіб. /[Косянчук   Т. Ф.,   Лук’янова В. В., 

Майоророва Н. І., Швид В. В.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 452 с. 

18. Залуцький, І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: навч. 

посібник / І.Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. - Львів : Новий Світ-2000, 

2011. - 320 с. 

19. Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних  операцій в 

EXCELL) : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Цул, 2014. – 256 с. 

20. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. [видання друге, 

доповнене і перероблене] / Н.П. Резнік, О.О. Непочатенко, Л.В. Транченко, О.М. 

Транченко, Р.І. Лопатюк. – К. : КиМУ, 2014. – 448 с. 

21. Чаюн І.О. Актуальні проблеми управління поточними витратами 

підприємства./Чаюн І.О.// Економічна студія.Науково-практичний економічний журнал 

Львівської економічної фундації.-2017.-№2. 



22. Ahuja H.L. Business Economics (Microeconomic Analysis), 13/e / S.  Chand 

Publishing, 2016. – 702 р. 

23. Taylor Mark P., Ashwin Andrew, Mankiw N. Gregory. Business Economics /  

Cengage Learning EMEA, 2013. - 640 р. 

 

 

Інтернет – ресурси 

 

1. База даних «Загальне законодавство». [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

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

2. База даних «Загальне законодавство». [Електронний ресурс].- Режим 

доступу: www.ligazakon.ua  

3. Довідкова, методична та аналітична інформація, яка стосується управління 

підприємствами. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.finance.ua  

4. Офіційний сайт державного комітету статистики України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http:www.ukrstat.gov.ua. 

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: www.minfin.gov.ua. 

6. Офіційний сайт міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/ 

7. Фаховий науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zt.knteu.kiev.ua/ 

8. Фаховий науковий журнал «Вісник КНТЕУ». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://visnik.knteu.kiev.ua/ 

 

                                                                                                            

* Джерела є в наявності в бібліотеці КНТЕУ 

 

 

Успіхів в навчанні! 
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