
 

 

 

 

 

 

 

 



    У сучасних умовах переходу 

України до засад економіки в 

механізмі функціонування 

підприємств відбуваються суттєві 

зміни, що  викликані 

економічними реформами, які 

впроваджуються в нашій державі.                       

Основним принципом управління 

діяльністю підприємств стає ринкове саморегулювання  з мінімальною 

необхідною мірою державного втручання.  Діяльність підприємств, яка 

пов’язана  із задоволенням потреб кожної людини, підлягає впливу 

багатьох факторів і охоплює широкий спектр питань організаційно- 

економічних та фінансових, які потребують повсякденного вирішення. 

    Наявність в економіці держави різних форм власності і 

підприємницької діяльності створює  важливі передмови для 

формування і розвитку ринкових відносин,  які  пов’язані зі значним  

динамізмом  зовнішнього  середовища,  для якого характерне 

посилення ролі споживачів, невизначеність умов функціонування 

підприємств зростання міри їхньої залежності від зовнішнього 

оточення загострення конкурентної боротьби. 

    Стабільність діяльності підприємств досягнення конкурентних 

переваг,  зміцнення позиції підприємства на ринку – все це 

досягається впровадженням раціональної виважено розробленої 

економічної політики суб’єктів господарювання.  Саме тому особливої 

актуальності набуває проблема формування та управління 

економічною політикою підприємства. 

     В умовах ринкової економіки  виживають  лише ті підприємства,  які 

найбільш  правильно і компетентно  визначають  вимоги  ринку, 

організовують виробництво конкурентоспроможної продукції послуг, 

що користуються , уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої 

творчої праці персоналу. 
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 Економіка підприємства : підручник /  ред. : А. В. 
Шегда. - К. : Знання, 2006. - 614 с. 
 
 

 

 

 

 

В основу підручника” Економіка підприємства.  Підручник. 

Затверджено МОН” – Шегда А. В. покладено програму навчальної 

дисципліни’’ Економіка підприємства’’,  за якою автори працюють уже 

декілька років зі студентами економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Головна увага 

приділяється висвітленню фундаментальних та прикладних питань 

управління підприємством у ринкових умовах господарювання, 

зокрема економічної природи, функцій та ролі підприємства в 

життєдіяльності суспільства, сучасним формам підприємницької 

діяльності, організації ефективного використання матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів тощо. 

 Підручник написано доступною мовою, устатковано необхідними 

таблицями і графіками, в кінці кожного розділу наводяться запитання і 

завдання для самоконтролю, що значною мірою полегшує засвоєння 

теоретичного матеріалу . 

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів. 

 Підручник буде корисним також викладачам економічних 

дисциплін, керівникам підприємств і організацій, підприємцям, усім, 

кого цікавлять  питання управління економікою підприємства. 
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Гринчуцький, В.І.  
 Економіка підприємства : навч. Посібник / В. І. 
Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук ; 
Тернопільський національний технічний університет. - 
2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 304 с.  

 

 

 

 

      У навчальному посібнику” Економіка підприємства . Навчальний 

посібник “– Гринчуцький В. І. розглядаються питання створення 

підприємств ,їхні організаційно – правові форми, економічні та 

юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено 

засади формування та використання всіх видів ресурсів ( персоналу, 

основних фондів та облікових коштів, нематеріальних і інвестиційних 

ресурсів).  Значну увагу приділено інноваційним процесам, 

плануванню діяльності та формуванню фінансово – економічних 

результатів діяльності суб’єктів господарювання. 

      Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та 

оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємства . У 

кожній темі подано питання та тести для перевірки знань, список 

використаної літератури. 

       Навчальний посібник  відповідає структурі та  змісту програми 

курсу “Економіка підприємства’’.  Призначений  для студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, всіх форм навчання 

економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників 

підприємств, менеджерів і підприємців. 
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Гетьман, О.О.  
 Економіка підприємства : навч. посібник / О.О. Гетьман, 
В.М. Шаповал. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. 
- 488 с.  
 

 

  

 

 

       Навчальний посібник написаний відповідно до програми 

Міністерства освіти і науки України з дисципліни” Економіка 

підприємства”. У посібнику  викладено теоретичні, методологічні та 

практичні основи формування й розвитку економіки підприємства у 

ринкових умовах господарювання . Охоплено весь основний цикл 

багатогранної діяльності підпрємства, розкрито причини інфляційних 

процесів, показано шляхи і напрямки подальшого розвитку економіки. 

         Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, аспірантів, керівників підприємств та організацій, 

економістів – практиків а також на учнів середніх спеціальних закладів 

економічного спрямування. 
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 Економіка підприємства : підручник / Г. О. Швиданенко, 
М. Г. Грещак, В. М. Колот та ін.; За заг. ред. : Г. О. 
Швиданенко. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2009. - 
816 с.  

  

 

 

 

 

      У підручнику авторського колективу викладачів Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

комплексно і послідовно викладено теоретичні, методологічні та 

прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки 

підприємства. Розкрито сучасні теорії та різновиди підприємств, як 

суб’єктів . Докладно висвітлено суть та особливості середовища 

господарювання підприємства, його товарної та цінової політики, 

маркетингових технологій.  

       Особливу увагу приділено структурі та менеджменту 

підприємства, прогнозуванню та планування його діяльності.                                                  

Розглянуто складові ресурсного забезпечення функціювання суб’єктів 

господарювання – персонал, основний та оборотний капітал, реальні і 

фінансові інвестиції.           

      Розкрито витоки інноваційної виробничої діяльності та 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Особливу увагу 

приділено діагностиці фінансово – економічних результатів та 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також моделям 

розвитку, трансформації та реструктуризації підприємства,   

економічній безпеці та антикризовій діяльності. 

      Для студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів 

магістерських програм, центрів перенавчання, підвищення кваліфікації 

та широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами економіки 

підприємства. 

 



  

65.29я7 
І-19 
Іванілов, О.С.  
 Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. - К. : 
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         Підручник підготовлений відповідно програми дисципліни            

“Економіка підприємства”  і містить систематизований виклад питань 

теорії та практики формування і розвитку підприємств України в 

умовах ринкової економіки. Особливу увагу приділено висвітленню 

питань організації сучасних форм підприємництва, використання 

ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці 

інноваційної та інвестиційної діяльності. 

      Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів,  

слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту , також 

аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів 

підприємств. 
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Економіка підприємства : навч. посібник / П. В. Круш, В. 

І. Подвігіна, Б. М. Сердюк та ін. - К. : Ельга-Н, 2007. - 780с.  

 

 

 

      Становлення сучасних ринкових відносин в Україні обумовлює 

необхідність більш якісної і різнобічної економічної підготовки фахівців,  

як економічного так і інженерного профілю. Посібник ставить за мету 

надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та 

результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного 

виробництва.  Предметом дисципліни є вивчення закономірностей 

функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах . При 

написанні посібника автори спиралися на чинну на даний час 

законодавчу базу. 

     Не претендуючи на всебічність висвітлення проблематики, 

пов’язаної з економічними категоріями підприємства, автори 

намагалися зробити посібник корисним і доступним для студентів 

економічних спеціальностей,  аспірантів,  викладачів економічних 

дисциплін,  керівників та економістів підприємств, а також для 

широкого кола читачі,  які цікавляться даною тематикою. 
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 Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. 
М. Колот, А. П. Наливайко та ін.; ред. : С. Ф. 
Покропивний. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с. 
  

 

 

 

 

      Викладаючи питання створення підприємств, їхні організаційно – 

правові форми , юридичні аспекти функціонування й ліквідації фірм, 

способи державного регулювання, механізм і методи керування, 

характеристики виробничого процесу, питання організації й 

нормування праці, підбора кадрів, проблеми ціноутворення, контролю 

якості й ін. У підручнику великий блок присвячений питанням 

планування виробничо – господарської діяльності підприємств, їхньої 

зовнішньоекономічної діяльності, банкрутству фірм і т. д . У кожній темі 

дані контрольні питання й тести для перевірки знань. 

     Для студентів вузів, осіб, що самостійно вивчають економіку 

підприємства й підприємництво, а також для викладачів, керівників 

виробництва, менеджерів і підприємців.  
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 Економіка підприємства : підручник /  Й. М. Петрович, 
А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин та ін.; За ред.: Й. М. 
Петровича. - 2-ге вид., виправ. - Львiв : Магнолія 2006, 
2007. - 580 с.  
 

 

 

 

      Підручник підготовлений згідно основних вимог програми курсу 

“Економіка підприємства” затвердженої і рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України. В ньому послідовно викладено 

теоретичні і практичні питання формування і розвитку підприємства. 

     Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу, широко 

застосовуються схеми ,графіки, таблиці, контрольні питання, 

завдання,вправи, тести.   

     Для викладачів  та студентів економічних спеціальностей, а також 

для тих хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних 

спеціальностях. Може бути використаний спеціалістами і 

роботодавцями, слухачами центрів перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників підприємств. 
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 Економіка підприємства : навч. посібник / Г. А. Семенов, 
М. О. Панкова, А. Г. Семенов. - 2-е вид., перероб. та доп. 
- К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      У навчальному посібнику розглянуті теоретичні і практичні питання 
функціонування підприємств в період становлення ринкової економіки. 
Показано тенденції розвитку економіки, її основні елементи і суб’єкти 
розвитку підприємництва, виробничі ресурси та їх ефективне 
використання на підприємстві. Приведені задачі та методики їх 
розв’язування по ефективності використання основних фондів і 
оборотних коштів, виробництву продукції, капітальних вкладень, нормі  
часу. 
     Запропоновано методику оптимізації виробничих запасів на 
підприємстві, розглянуто показники ефективності створення спільних 
підприємств і фінансові результати їх діяльності. 
    Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 
посібник для студентів вищих закладів. Видання призначене для 
студентів економічних вузів і факультетів при проведенні практичних 
занять, керівників і фахівців підприємств і організацій при вирішенні 
господарських задач.  

 

 



 

 

                            

      У сучасних умовах організації виробничих ресурсів підприємства 
все більше місце займає підвищення механізації і автоматизації 
виробництва, застосування модернізованого обладнання, ефективних 
видів сировини і матеріалів, а також використання найновіших 
технологій. Також велике значення має правильна організація 
виробництва і кваліфіковане і грамотне управління підприємством. 

     Для підвищення продуктивності необхідно збільшувати час роботи 
основних фондів на протязі періоду їх дії, збільшувати змінність роботи 
машин і механізмів, зменшувати внутрішньозмінні втрати і не 
допускати простоїв обладнання, підвищувати кваліфікацію робітників 
підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виставку підготувала бібліотекар 1 категорії Тининика Т. Ю. 


