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Передмова 

 
         Методичний посібник підготовлений з метою надання допомоги 
студентам коледжу у  вивченні теоретичного матеріалу із дисципліни 
"Економіка підприємства". Посібник спрямований 
на засвоєння студентами теоретичних положень 
тем курсу, поглиблене опанування навчального 
матеріалу, набуття навичок виконання 
економічних розрахунків. Він надає студентам 
можливість заздалегідь готувати тези своїх 
виступів на семінарських заняттях, самостійно 
опрацьовувати рекомендований матеріал, 
виконувати певні завдання.  

         Метою семінарських  занять є розкриття основних теоретичних положень 
і поглиблення знань студентів з дисципліни «Економіка підприємства». В 
процесі підготовки до семінару, студенти повинні грунтовно вивчити 
теоретичні питання теми, лекційний матеріал, ознайомитись із 
запропонованими викладачем літературними джерелами, вміти працювати з 
конкретними економічними результатами, аналізувати запропоновані 
виробничі ситуації.        Для кращого засвоєння студентами знань, які вони 
отримують на лекціях та під час практичних занять, навчальний процес 
доповнюється завданнями для самостійної роботи студентів. 
          Посібник містить: плани семінарських занять, завдання самостійного 
опрацювання матеріалу, практичні завдання і тематику рефератів з кожної теми 
курсу, список навчальної літератури, а також загальні методичні рекомендації 
для підготовки до семінарських занять. 
         Базою для підготовки посібника стала програма навчальної дисципліни  
"Економіка підприємства".  
         Програмні теоретичні питання курсу охоплюють усі аспекти діяльності 
підприємства, як суб'єкта господарювання та первинної ланки національної 
економіки.    

 
 
 
 

 



 4 

 

Загальні методичні рекомендації 

Із усіх форм навчальної роботи семінарські заняття являються найбільш 
універсальним і дієвим засобом теоретичної, методичної і практичної підготовки 
майбутніх фахівців. 

В процесі семінарських занять студенти набувають умінь і навичок творчої 
роботи, аргументовано доводити свою позицію, працювати у команді і т. ін. 

Досить важливою умовою ефективності кожного семінарського заняття є 
усвідомлення викладачем тієї істини, що семінар проводиться не стільки з метою 
виставлення оцінок студентам, скільки з метою поглиблення і закріплення їх 
знань з кожної теми. Саме тому семінарські заняття слід розцінювати не як 
просте повторення пройденого, а як логічне продовження і завершення вивчення 
теми, яку розпочали на лекції. 

Ефективність семінарського заняття зростає, якщо воно проходить в творчій і 
діловій атмосфері, з елементами дискусії, впровадження інтерактивних форм 
роботи. 

Плани семінарських занять орієнтують викладача і студента на проблемний 
метод навчання і передбачають, крім традиційних, проблемно - пошукові 
запитання і завдання. Зрозуміло, що останні подаються не як обов'язкові 
компоненти, а як приблизні, рекомендовані для відпрацювання творчих 
особистісних якостей студентів. 

Для успішного досягнення цілей в кожному семінарському занятті 
викладачеві доцільно передбачити: 

1. Короткий ( 5 - 7  хв.) вступ, який передбачає розкриття значення теми 
заняття і її зв'язок із змістом усього курсу; мету, послідовність обговорення 
питань, установку на творчу, активну діяльність аудиторії. 

2. Центральну проблему теми, дискусійні питання, призначені для 
активізації пізнавальної діяльності студентів, більш глибокого опрацювання 
матеріалу. 

3. Висновки з кожного питання і їх зв'язок. 
4. Заключне слово викладача по результатах семінару, визначення сильних і 

слабких місць підготовки студентів, оцінка їх знань, завдання для подальшої 
роботи над темою. 

Впродовж семінарського заняття студенти мають уважно слухати 
виступи своїх однокурсників, при необхідності ставити запитання, брати 
активну участь у обговоренні питань, переслідуючи при цьому основну мету 
- досягти глибоких знань матеріалу. 

Результативність семінарських занять визначається рівнем знань студентів, 
основою якого є їх систематична самостійна робота. 
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Для успішної підготовки до занять студентам можна 
порекомендувати  наступний порядок: 

1. Ознайомитись із планом семінару, завданням для самостійної роботи, 
тематикою рефератів і списком рекомендованої літератури. 

2. Користуючись конспектом лекції і підручником відновити у пам'яті 
зміст теми в цілому, уяснити її головну ідею і основний зміст. 

3. Скласти при необхідності словник нових понять і категорій, з'ясувати їх 
логічний зв'язок, виконати інші рекомендовані завдання. 

4. Скласти розгорнутий план виступу з питань теми семінарського 
заняття. 

Підготовка студентів до семінарських занять повинна носити 
систематичний характер. Тільки при цій умові можливе засвоєння дисципліни, 
позитивна оцінка знань по модулях і з предмету в цілому. 

Підсумковий контроль знань (залік чи іспит) неможливий без наявності 
позитивної оцінки по результатах роботи впродовж року. 

 
Критерії оцінки знань 
На семінарських  заняттях оцінюється рівень і якість знань студентів, 

виходячи з їх  участі в обговоренні питань,ситуацій та виконанні завдань. 
Основними критеріями, що характеризують якість знань з навчальної 

дисципліни „Економіка підприємства”, є: 
 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
 глибина і характер знань навчального матеріалу, опрацьованого 

самостійно з використанням основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерел; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних завдань. 

Оцінювання результатів  роботи на семінарських заняттях проводиться за 
наступними критеріями: 

Оцінка «відмінно» (5 балів)  виставляється за умови, коли завдання 
виконано правильно, вчасно і без зауважень, наявні вміння репродуктивного 
характеру.  

Оцінка «добре» (4 бали)  передбачає, що  завдання виконано повністю і 
вчасно, студент розуміє зміст опрацьованої інформації. 

Оцінка «задовільно»(3 бали) виставляється за умови, що студент завдання 
виконав частково і розуміє основні положення опрацьованого матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» (2 бали) виставляється у випадку відсутності у 
студента знань із наданого завдання.  
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Тема . Підприємство як суб'єкт господарювання 

                            План. 

1. Характеристика підприємства  як первинної ланки виробничої сфери та 
юридичної особи. 
2. Основи обґрунтування множинних цілей діяльності підприємства. 
3. Характеристика напрямків діяльності підприємства. 
 
Завдання самостійної роботи: Користуючись основними положеннями 
матеріалів  Господарського кодексу описати існуючі в Україні види 
підприємств.  
Література: 

[1] Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч.посіб. –Вид.2-ге, допов. і 
переробл. – К.: Атіка, 2006.- Тема 2,§ 2. 
[2] Гетьман О. О.,Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге 
видання. – К.:ЦУЛ, 2010. - Розділ 1, §1.2. 
[3] Іванілов О. С.Економіка підприємства: Підручник –К.: ЦУЛ, 2009. - Тема 
1, § 2, Тема 3. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 
1. Тенденції щодо зміни в Україні кількості підприємств за формою 
власності майна та чисельністю працівників. 
2. Характеристика ринкового середовища діяльності вітчизняних 
підприємств. 
3. Оцінка основних принципів поведінки суб'єктів господарювання на 
вітчизняному та світовому ринку. 

      Практичне завдання: 

 Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію 
стосовно загальної кількості підприємств в Україні, тенденцій їх змін, 
галузевої структури. 
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Тема 2: Основи підприємницької діяльності 

    1. Сутність і особливості підприємницької діяльності 
2. Вибір організаційно - правової форми підприємницької діяльності з 

урахуванням її переваг і недоліків. 
3. Основні     параметри    формування    належного    підприємницького 

середовища. 

Питання для самостійної роботи. 
1. Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій 

діяльності. 
2. Види підприємницької діяльності. 

Література. 
[1] Розділ 2 
[2] Розділ 3. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів. 

1. Сучасні проблеми активізації підприємства в Україні. 
2. Що   спільного   у   визначенні   сутності   підприємництва   й   бізнесу; 

ознаки за якими розділяють ці поняття. 
3. Економічне    і    соціальне    значення    розвитку    підприємницької 

діяльності для країни. 

Завдання 1: Назвіть особистісні якості, якими має володіти підприємець. 
2. Складіть структурно - логічну схему за основними категоріями тем: 
"підприємство, як суб'єкт господарювання" і "Основи підприємницької 
діяльності" 

3. Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте 
інформацію стосовно загальної кількості малих підприємств в Україні, 
тенденцій їх змін. 
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Тема : Основні фонди і виробничі потужності підприємства 

                                   План 

1. Сутність капіталу і  фондів підприємства, їх структура. 
2. Оцінка основних виробничих фондів. 
3. Амортизація і методи її нарахування 
4. Сутність виробничої потужності і  її види. 
5. Показники використання основних виробничих фондів. 

 
Завдання самостійної роботи: З'ясувати, які показники характеризують 

ефективність основних фондів. 

Література 
[1] – Тема 12,§3-5. 
[2] – Тема 21, § 4. 
[3] -  Тема 10. 
 
Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Проблеми оновлення й використання окремих груп основних фондів 
на підприємствах України. 

2. Основи   і   практика  оптимізації строків  експлуатації  виробничого 
устаткування. 

3. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів і 
виробничої потужності підприємства. 

Практичне завдання: 

 Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію 
стосовно відтворення основних фондів підприємств України і 
представте їх графічно. 
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 Тема: Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства 
 
                                         План 
 
1. Поняття і структура оборотних фондів підприємства. 
2. Нормування витрат матеріальних ресурсів. 
3. Оборотні кошти підприємства, їх класифікація та джерела формування. 
4. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. 
 

Завдання самостійної роботи: З'ясувати зміст показників і способів підвищення 

ефективності використання оборотних коштів підприємства. 

 
                                          Література 

[1] - Тема 8. 
[2] – Розд.  8. 
[3] – Тема  11. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1.  Особливості управління запасами матеріальних ресурсів на підприємстві. 
2. Поясніть вплив оборотності оборотних засобів на ефективність діяльності 
підприємства. 
3.Назвіть і охарактеризуйте шляхи поліпшення використання оборотних коштів 
підприємства. 

 
          Практичне завдання : 

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію стосовно 

обсягу матеріальних запасів на вітчизняних підприємствах.  

 Реферати : 

• Зарубіжний досвід  використання і економії  матеріальних ресурсів 

фірм. 

• Значення економії матеріальних витрат для підприємства і суспільства. 
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Тема: Персонал підприємства і продуктивність праці 
 
                                  План 
 

1. Поняття, класифікація і структура персоналу. 
2. Сучасна кадрова політика підприємств і організацій. 
3. Сутність і соціально-економічне значення зростання продуктивності праці. 
4. Характеристика показників продуктивності праці. 
 
Завдання самостійної роботи: . З'ясувати зміст і практику використання оцінки 
різних категорій персоналу як важливого елементу системи управління 
колективом. 
                                  Література 

[1] - Тема 6, 14. 
[2] – Розд. 4,5. 
[3] – Тема 9,22. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1.Тенденції динаміки структури персоналу підприємств різних галузей. 
2. Поясніть значення для підприємства таких явищ, як мобільність персоналу і 
його плинність. 
3. Характеристика факторів зростання продуктивності праці. 
           Практичне завдання : 

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію 
стосовно рівня продуктивності праці на вітчизняних  та зарубіжних 
підприємствах. 
           Реферати : 

• Зарубіжний досвід формування і використання трудового потенціалу 

фірми. 

• Кадровий потенціал України і ефективність його використання. 
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Тема: Планування діяльності підприємства 
        
                                                  План 

  1. Розкрийте зміст і принципи планування діяльності підприємства. 
  2. Види планування і їх загальна характеристика. 
  3. Зміст і структура бізнес-плану. 
  4. Особливості і взаємозв'язок методів планування на підприємствах різних 
форм власності. 
 

         Завдання самостійної роботи: Розкрити зміст і визначити особливості 

тактичного і оперативного планування. 

                                               Література 

[1] - Бойчик І. М. Економіка підприємства: навчальний посібник К.:Атіка, 2006, -
Тема 5. 

[2] - Гетьман О. О. Шаповал В. М. : Економіка підприємства: Навчальний 
посібник. – К.: ЦУЛ, 2010, - Розділ. 2 
[3] - Іванілов О. С. Економіка підприємства : Підручник. – К,:ЦУЛ, 2009.- Тема 6. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1 Співвідношення понять „ оперативне ", „ тактичне " і „ стратегічне " 
планування. 

2 Причини ефективного планування внутрішньої діяльності підприємства. 
3 Циклічність процесу стратегічного планування на підприємстві. 
4 Мета і функції бізнес - плану. 
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Тема : Інновації і інвестиції 
                                                   
                                                          План 
1. Сутнісно-змістова характеристика і взаємодія різних видів інновацій. 
2. Вплив нововведень на економічні та соціально - екологічні показники 

діяльності підприємств. 
 3.   Сутнісна характеристика і структура інвестицій. 
4.   Методи визначення необхідного обсягу капіталовкладень. 
 5. Джерела фінансування капітальних вкладень на підприємстві. 
 

Завдання самостійної роботи: . Ознайомитись із змістом форм організації 

виробництва і провести їх порівняльний аналіз. 

Література 

[1] -  Розд. 8. 
[3]  - Тема 15,17 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1 Об'єктивна необхідність та ефективність залучення іноземних інвестицій для 

розвитку підприємства. 
2 Чинники підвищення ефективності використання капіталовкладень і 

фінансових інвестицій. 
          Практичне завдання : 

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію 
стосовно обсягу іноземних інвестицій та практичного впровадження 
інноваційних процесів у вітчизняне виробництво.  

Реферати : 
• Лізинг як форма фінансування виробничих підприємств. 

• Проблеми фінансування підприємств вітчизняного виробництва. 
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    Тема: Організація виробництва 
                                   
                                     План 
 
1. Структура виробничого процесу і принципи його організації. 

   2. Вплив типу виробництва на методи його організації. 
   3. Тривалість виробничого циклу і шляхи його скорочення. 
 

Завдання самостійної роботи: Описати форми організації виробництва 

                               Література: 
 [1]- Розд. 11.  
[2] - Розд. 14, 15. 
[3]- Тема 19. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 
1 Назвіть переваги і недоліки потокового і не потокового виробництва. 
2 Назвіть способи збільшення енергійності ( масовості ) виробництва. 
3 Внутрішні суперечності потокового виробництва і сучасні тенденції його 

розвитку. 
4 Об'єктивна необхідність та соціально - економічна ефективність 

деконцентрації виробництва. 
Практичне завдання: 
      Користуючись поняттями і термінами тем : «Організація виробництва» і 
« Інновації і інвестиції» складіть кросворд.  
Реферати : 

• Гнучкі виробничі системи, умови їх застосування та ефективність. 

• Сучасні проблеми розвитку підприємств і організацій ВПК України. 
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         Тема: Виробництво і конкурентоспроможність продукції 
 
План 
 

 1. Загальний порядок складання виробничої програми підприємства. 
2 Вибір постачальників матеріально - технічних ресурсів за ринкових умов 

господарювання. 
3 Необхідність і методологія визначення оптимального рівня якості продукції. 
4 Конкурентоспроможність продукції, її оцінка і способи забезпечення. 
 
Завдання самостійної роботи: Проаналізуйте зміст понять стандартизація і 

сертифікація та обґрунтуйте доцільність їх використання. 

 
                             Література. 

    [1] - Тема 13. 
    [2] - Розділ 12. 
    [3] - Тема 19, 23. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1 Проблеми створення запасів матеріалів та регулювання цих запасів на 

підприємствах. 
2 Система державного нагляду за якістю продукції вітчизняних підприємств. 
3 Економічна ефективність підвищення якості продукції. 
4 Взаємозв'язок понять : якість і споживна вартість. 
 
Практичне завдання : 

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію, 
яка дозволить на прикладі конкретного підприємства проаналізувати якість і 
конкурентоспроможність його продукції. 
 Реферати : 

 Проблеми конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств 

 Зарубіжний досвід управління якістю продукції і можливість його 

використання на підприємствах України. 
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Тема: Оплата праці на підприємстві 
 
                           План 

1.Характеристика методів мотивації результативної діяльності. 
2.Об'єктивна необхідність застосування різних форм і систем оплати праці. 
3. Нормування витрат праці на підприємстві. 
4. Тарифна система оплати праці. 
 
Завдання самостійної роботи: Розглянути зміст і існуючі методи мотивації 
трудової діяльності. 
 

Література 
[1] - Розд. 15. 
 [2] - Розд. 11, 12, 13. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1 Зміст і роль державного регулювання оплати праці. 
2 Зміст нормування праці і його значення в організації оплати праці. 
3 Характеристика основних елементів тарифної системи. 
 
 Практичне завдання : 

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію 
стосовно рівня мінімальної  та середньомісячної зарплати в Україні і її тенденції.  
 
Реферати: 
- Контрактна система оплати праці. 
- Мотивація і оплата праці на підприємствах України.
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Тема : Витрати і ціна на продукцію 
 
                         План 
 
 1.  Сутність витрат і собівартості продукції. Види собівартості. 
2. Кошторис виробництва і витрати, що формують його величину. 
3. Ціна, як економічний важіль управління виробництвом. 
4. Види цін і їх структурні елементи. 

 
Завдання самостійної роботи: Описати і проаналізувати методи 
ціноутворення. 
 

Література 

[1] - Тема 15, 16. 
[2] – Розд.11.  
[3] – Тема 24. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Собівартість - показник ефективності усього процесу виробництва. 
2. Основні шляхи зниження собівартості продукції. 
3. Загальні і специфічні чинники ціноутворення.  
 
Практичне завдання  

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію, 
яка дозволить на прикладі конкретного підприємства проаналізувати зміни 
величини собівартості продукції, витрат виробництва і цін.  
Реферати : 
- Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію в Україні. 
- Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах 

України. 
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      Тема : Фінансово - економічні результати  діяльності підприємства 
 
                                            План 
 
   1.  Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. 

2.  Прибутковість підприємства. 
3.  Чинники і резерви зростання прибутку суб'єктів господарювання. 
4. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. 
 

Завдання самостійної роботи: Розглянути загальну характеристику ефективності 

і з’ясувати показники її вимірювання. 

Література 

[1] - Тема 17. 
[2] - Розділ 13. 
[3] - Тема 25. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Розподіл прибутку і дивідендна політика підприємства. 
2. Ототожнення економічних категорій „ ефективності " і „ продуктивності " 

діяльності підприємств. 
3. Чи можна за єдиним критерієм оцінити результати діяльності фірми ? 
 
Практичне завдання : 

Користуючись матеріалами періодичних видань підготуйте інформацію 
стосовно стану прибутковості вітчизняних підприємств, тенденцій зміни 
показників дохідності виробництва.  

Реферати : 
- Динаміка рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки в 

Україні. 
- Динаміки і шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних 

галузей економіки України. 
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Рекомендована література 

 
        Основна: 

1. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник 2-ге видання.-

К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Центр 

учбової літератури, 2010. 

3. Іванов О.С. Економіка підприємства: підручник (для студ. вищ. навч. 

закл.)- К.: Центр учбової літератури, 2009. 

 Допоміжна: 

1. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.:Атіка,                                                                                             

2007. 

2.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник .-К.: АСК,               

2005. 

З. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства: Навчальний 

посібник .-К.: Центр Навчальної л-ри, 2004. 

4. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний 

посібник.-К.:Ельга,2004. 

5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник.-К.: КНЕУ, 2005. 

6. Шегда А.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Знання-

Прес, 2001. 

 


