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ВСТУП 

 

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної 

підготовки та відбір претендентів до навчання за ступенем вищої освіти 

«магістр» за результатами набутих знань з економічних спеціальностей та за 

результатами попередньої співбесіди з інших спеціальностей. 

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної 

відповідності кваліфікації вступника до рівня підготовки для набуття знань з 

економіки. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми магістра вступники повинні 

мати базову вищу освіту за відповідною спеціальністю або повну вищу 

освіту за тією ж спеціальністю, а також особи, що рекомендовані за 

результатами співбесіди з основ економіки. 

Характеристика змісту фахового випробування. Кожен білет 

фахового випробування має міждисциплінарний синтетичний характер та 

його зміст відповідає професійним функціям. Згідно з чинною освітньо-

кваліфікаційною характеристикою до таких функцій належать: аналітична, 

планова, організаційна, облікова-статистична, контрольна, інформаційна, 

реалізація яких потребує поєднання володіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками. З огляду на це завдання фахового випробування 

носять теоретичний і практичний характер, що дає можливість перевірити 

рівень теоретичних знань з економіки та вміння їх використовувати для 

розв’язання господарських операцій чи практичних ситуацій. 

Білети фахового випробування складено на підставі дисциплін циклу 

професійного спрямування за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність». 
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

На фахове випробування на навчання за ступенем вищої освіти 

«магістр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» виносяться наступні нормативні дисципліни професійної 

підготовки: 

- Економіка підприємства; 

- Планування підприємницької діяльності; 

- Організація виробництва; 

- Проектний аналіз. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове випробування складається у письмовій формі у відповідності з 

правилами прийому до Криворізького національного університету та 

Положення про організацію прийому на навчання до Криворізького 

національного університету за ступенем вищої освіти «магістр». 

Для проведення фахового випробування створюється фахова 

атестаційна комісія з числа провідних викладачів випускової кафедри. 

Білет фахового випробування для вступників факультету економіки та 

управління бізнесом Криворізького національного університету складається 

із 45 тестових завдань трьох рівнів складності по 15  кожний. 

Час на виконання тестових завдань – 2 години (120 хвилин). 

Під час складання вступних випробувань забороняється користуватися 

мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-якими 

літературними джерелами.  
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1. Дисципліна «Економіка підприємства» 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 

1.1. Предмет та завдання дисципліни. 

1.2. Основні положення Господарського кодексу України. 

1.3. Загальна характеристика підприємства. 

1.4. Структура управління підприємством. 

1.5. Зовнішнє середовище господарювання. 

1.6. Поняття про ресурси. 

 

Тема 2. Економіко-правові основи підприємницької діяльності. 

2.1. Сутність та основні засади підприємницької діяльності. 

2.2. Договірні взаємовідносини, партнерські зв’язки та міжнародна 

підприємницька діяльність. 

2.3. Правові основи забезпечення підприємницької діяльності. 

2.4. Державне регулювання та організація підприємницької діяльності, 

створення власної справи. 

2.5. Бізнес-планування підприємницької діяльності в умовах конкуренції. 

2.6. Аналіз ефективності підприємницької діяльності та фінансове 

забезпечення управлінських рішень. 

2.7. Розвиток малого підприємництва в ринкових умовах. Підприємницький 

успіх та соціальна відповідальність  бізнесу. 

 

Тема 3. Капітал підприємства. 

3.1. Поняття, склад і структура основних засобів. Облік і оцінка основних 

засобів. 

3.2. Спрацювання та амортизація основних засобів. Методи нарахування 

амортизації. 

3.3. Відтворення основних засобів. Джерела його фінансування. 

3.4. Показники ефективності використання, фізичного стану та руху 

основних засобів. Шляхи поліпшення використання основних засобів. 

3.5. Поняття, склад і структура оборотних активів. Нормування окремих 

елементів і загальної величини оборотних активів підприємства. 

3.6. Відтворення оборотних активів. Джерела формування оборотних активів. 

3.7. Показники використання оборотних активів. Шляхи прискорення 

оборотності оборотних активів. 
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3.8. Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства. Оцінка 

та амортизація нематеріальних активів. 

 

Тема 4. Персонал підприємства. Мотивація та оплата праці. 

4.1. Поняття, класифікація і структура персоналу. 

4.2. Облік та оцінка персоналу підприємства.  Методика визначення 

чисельності окремих категорій персоналу. 

4.3. Продуктивність праці: сутність, показники та методи її вимірювання. 

Фактори та резерви зростання продуктивності праці. Шляхи підвищення 

продуктивності праці на підприємстві. 

4.4. Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи 

підприємства. 

4.5. Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах. 

4.6. Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання 

оплати праці та соціального захисту. 

4.7. Тарифна система оплати праці. Форми та системи оплати праці. 

Організація преміювання персоналу. 

 

Тема 5. Одноразові витрати. 

5.1. Характеристика інвестицій. 

5.2. Поняття, склад та класифікація одноразових витрат. 

5.3. Структура капітальних вкладень. 

5.4. Методи визначення необхідного обсягу капітальних вкладень. 

5.5. Шляхи найефективнішого використання одноразових витрат. 

 

Тема 6. Поточні витрати підприємства. 

6.1. Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства. 

6.2. Поняття, склад і види собівартості продукції. 

6.3. Методика складання кошторису виробництва. 

6.4. Методи калькулювання собівартості продукції. Способи розподілу 

непрямих витрат при калькулюванні. 

6.5. Шляхи зниження поточних витрат на підприємстві. 

 

Тема 7. Продукція підприємства. 

7.1. Загальна характеристика продукції. 

7.2. Якість продукції: показники та методи її оцінки. 

7.3. Стандартизація та сертифікація продукції. 

7.4. Економічна ефективність підвищення якості продукції. 
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Тема 8. Доход і прибуток підприємства. 

8.1. Види цін на продукцію. 

8.2. Методи ціноутворення. 

8.3. Доход та прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку. 

8.4. Порядок розподілу прибутку. Фонди цільового призначення 

підприємства. 

8.5. Оцінка прибутковості. Напрямки підвищення рентабельності 

виробництва. 

 

Тема 9. Економіка торгівлі. 

9.1. Економічна сутність, роль і значення торгівлі як сфери обігу та виду 

економічної діяльності в економіці країни. 

9.2. Торгівельна інфраструктура та форми торгівлі. 

9.3. Організаційно-економічні основи функціонування торгових 

підприємств.  

9.4. Товарооборот, товарні запаси та товарне забезпечення торговельного 

підприємства. 

9.5. Економічна характеристика оптової, роздрібної та зовнішньоекономічної  

торгівлі. 

9.6. Ресурси торгових підприємств та ефективність їх використання. 

9.7. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності торгових 

підприємств. 

 

Тема 10. Економічна ефективність. 

10.1. Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності. 

10.2. Система показників ефективності виробництва. 

10.3. Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної 

ефективності капітальних вкладень. 

10.4. Оцінка економічної ефективності ресурсів і витрат. 

10.5. Система показників та чинники зростання ефективності виробництва. 

 

Тема 11. Інноваційні процеси. 

11.1. Загальна характеристика інноваційних процесів. 

11.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. 

11.3. Організаційний прогрес. 

11.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 

 

Тема 12. Організація виробництва. 

12.1. Структура і принципи організації виробничого процесу. 
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12.2. Організаційні типи виробництва. 

12.3. Виробничий цикл та його структура. 

12.4. Методи організації виробництва. 

 

Тема 13. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. 

13.1. Поняття, види і значення інфраструктури. 

13.2. Система технічного обслуговування підприємства. 

13.3. Соціальна діяльність підприємства. 

13.4. Капітальне будівництво. 

 

Тема 14. Техніко-технологічна база підприємства. 

14.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. 

14.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 

14.3. Формування і використання виробничої потужності підприємства. 

14.4. Основні показники та шляхи підвищення ефективності використання 

виробничої потужності підприємства. 

 

Тема 15. Прогнозування і планування діяльності підприємства. 

15.1. Основні економічні функції держави. 

15.2. Прогнозування розвитку підприємства. 

15.3. Загальна характеристика планування, його види та методи. 

15.4. Стратегічне планування. Бізнес-план підприємства. 

15.5. Зміст оперативного та тактичного планування. 

 

Тема 16. Біржова діяльність в ринкових умовах. 

16.1. Сутність біржової діяльності та її роль у ринковій економіці. 

16.2. Види товарних бірж і біржових угод та операцій. 

16.3. Ціноутворення на біржовому ринку. 

16.4. Біржовий товарний ринок: виникнення, сучасний стан і тенденції 

розвитку. 

16.5. Біржовий фондовий ринок. 

16.6. Аналіз та прогнозування біржової кон’юнктури.  Розрахунки за 

біржовими угодами.  

16.7. Організація та проведення біржових торгів. 

 

Тема 17. Економічна безпека  та банкрутство підприємства.  

17.1. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки 

підприємства. 
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17.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Служба 

безпеки. 

17.3. Банкрутство підприємства (організації) як економічне явище. 

17.4. Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств та інших 

суб‘єктів підприємницької діяльності. 

 

3.2. Дисципліна «Планування підприємницької діяльності» 

 

Тема 1. Сутність планування та система планів підприємства. 

1.1. Сутність, завдання та методи планування діяльності підприємства.  

1.2. Система планів підприємства і порядок їх розробки. 

1.3. Поточний план підприємства: зміст і порядок  розробки. 

1.4. Зміст та етапи стратегічного планування. 

1.5. Зміст і форми внутрішньовиробничого планування. 

1.6. Поняття системи контролю діяльності підприємства. 

1.7. Система звітів підприємства, її характеристика. 

 

Тема 2. Бізнес-планування 

13.1. Значення бізнес-плану та його сутність. 

13.2. Принципи  складання бізнес-плану.  

13.3. Методика розробки бізнес-плану. 

13.4. Структура бізнес-плану та особливості планування.  

13.5. Формування груп спеціалістів для складання бізнес-плану.  

13.6. Обґрунтування концепції бізнесу. 

13.7. Презентація бізнес-плану, його обговорення та внесення змін.   

13.8. Контроль за виконанням бізнес-плану. 

 

Тема 3. Планування збуту і виробництва продукції 

3.1. Завдання, зміст, вихідні дані та порядок розробки плану збуту і 

виробництва продукції. 

3.2. Планування номенклатури, асортименту, обсягу виробництва продукції в 

натуральному виразі. 

3.3. Планування збуту продукції. Вартісні показники плану збуту і 

виробництва продукції, їх розрахунок та використання у плануванні. 

3.4. Планування розміру залишків незавершеного виробництва. 

3.5. Розробка оптимальної виробничої програми підприємства. 

3.6. Методика розробки виробничої програми основних і допоміжних цехів. 

3.7. Контроль за виконанням плану збуту і виробництва продукції. 

 



 11 

Тема 4. Планування виробничої потужності підприємства 

4.1. Поняття виробничої потужності та фактори, що її визначають. 

4.2. Методика розрахунку виробничої потужності дільниць, цехів, 

підприємств при різних типах виробництва. 

4.3. Баланс виробничої потужності підприємства і методика його складання. 

4.4. Показники, що характеризують рівень використання обладнання і 

виробничої потужності. 

4.5. Шляхи поліпшення використання обладнання і виробничої потужності. 

 

Тема 5. Планування матеріально-технічного забезпечення 

5.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану матеріально-

технічного забезпечення. 

5.2. Планування господарських зв’язків із постачальниками матеріально-

технічних ресурсів. 

5.3. Визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах. 

5.4. Баланс матеріально-технічного забезпечення. 

5.5. Методика планування виробничих запасів. 

5.6. Розрахунок оптимальної величини партії ресурсів, що закуповуються. 

5.7. Контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення. 

 

Тема 6. Планування персоналу та оплати праці 

6.1. Завдання, зміст, вихідні дані  і порядок розробки плану по праці. 

6.2. Продуктивність праці і планування її підвищення. Фактори зростання 

продуктивності праці. 

6.3. Планування чисельності працюючих. 

6.4. Плановий баланс робочого часу 1-го робітника: методика розробки, 

використання у планових розрахунках. 

6.5. Методи планування фонду оплати праці. 

6.6. Контроль за виконанням плану по праці. 

 

Тема 7. Планування витрат виробництва 

7.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану по витратам 

виробництва (собівартості). 

7.2. Показники плану по собівартості та їх розрахунок. 

7.3. Загальна характеристика укрупнених методів планування собівартості. 

7.4. Калькулювання собівартості окремих видів продукції: поняття та основні 

методи. 

7.5. Розрахунок прямих калькуляційних статей. 

7.6. Складання кошторисів комплексних витрат. 
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7.7. Кошторис витрат на виробництво, його склад і методи розробки. 

7.8. Зведення витрат на виробництво, його роль і порядок розробки. 

7.9. Особливості планування собівартості у гірничодобувній  галузі. 

7.10. Методи калькулювання собівартості у комплексних виробництвах. 

7.11. Контроль за виконанням плану по собівартості. 

 

Тема 8. Фінансове планування 

8.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки фінансового плану. 

8.2. Баланс доходів і видатків підприємства. 

8.3. Планування потреби підприємства в капіталі. 

8.4. Планування утворення і розподілу прибутку підприємства. Методи 

планування прибутку. 

8.5. Планування рентабельності. 

8.6. Бюджетування в системі фінансового планування. 

8.7. Розрахунок точки беззбитковості та запасу міцності.  Показники 

маржинального прибутку. 

8.8. Контроль за виконанням фінансового плану. 

 

Тема 9. Планування інвестицій 

9.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок  розробки плану інвестицій. 

9.2. Система показників плану інвестицій. 

9.3. Показники економічної ефективності капітальних вкладень. 

9.4. Контроль за виконанням плану інвестицій. 

 

Тема 10.  Планування і контроль оновлення продукції 

10.1. Формування планів оновлення продукції, їх склад та значення. 

10.2. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції. 

10.3. Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової 

продукції. 

Тема 11.  Планування виробничої інфраструктури 

11.1. Сутність інфраструктури та її види. Особливості функціонування та 

планування підрозділів виробничої інфраструктури. 

11.2. Планування забезпечення підприємства технологічним оснащенням. 

Планування діяльності ремонтного виробництва. 

11.3. Планування енергозабезпечення підприємства. 

11.4. Планування транспортного  обслуговування виробництва. 

 

Тема 12. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства 
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12.1. Завдання, структура, вихідні дані і порядок розробки плану 

організаційно-технічного розвитку підприємства. 

12.2. Зміст заходів щодо підвищення організаційно-технічного рівня 

виробництва. 

12.3. Показники оцінки організаційно - технічного рівня продукції і 

виробництва. 

12.4. Склад витрат на проведення організаційно-технічних заходів та джерела 

їх фінансування. 

12.5. Показники економічної ефективності організаційно-технічних заходів. 

12.6. Контроль за виконанням плану організаційно-технічного розвитку 

підприємства. 

 

3.3. Дисципліна «Організація виробництва» 

 

Тема 1. Організаційні основи виробництва. 

1.1. Сутність і суспільне значення виробництва. 

1.2. Предмет, метод і зміст курсу. 

 

Тема 2. Виробничі системи. 

2.1. Виробництво як відкрита система. 

2.2. Організаційні основи виробничих систем. 

2.3. Підприємство як складна виробнича система. 

 

Тема 3. Виробничі процеси і організаційні типи виробництва. 

3.1. Технологія і виробничий процес. 

3.2. Принципи раціональної організації виробничого процесу. 

3.3. Планування виробничого процесу. 

3.4. Організаційні типи виробництва. 

Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць. 

4.1. Трудовий і виробничий процеси. 

4.2. Організація праці та її форми. 

4.3. Організація обслуговування робочих місць. 

 

Тема 5. Нормування праці. 

5.1. Поняття і зміст нормування праці.. 

5.2. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу. 

5.3. Види норм праці та їх визначення. 

 

Тема 6. Побудова виробничої структури у просторі. 

6.1. Просторові зв’язки у виробничому процесі. 
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6.2. Виробнича структура та її види. 

6.3. Просторове розташування підприємства. 

 

Тема 7. Організація виробничого процесу в часі. 

7.1. Виробничий цикл. 

7.2. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу. 

7.3. Визначення виробничого циклу складного процесу. 

 

Тема 8. Організація допоміжних виробництв. 

8.1. Виробнича інфраструктура. 

8.2. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням. 

8.3. Ремонтне обслуговування устаткування. 

8.4. Енергетичне забезпечення виробництва. 

 

Тема 9. Організація обслуговуючих господарств. 

9.1. Транспортне обслуговування. 

9.2. Матеріальне обслуговування виробництва. 

9.3. Тарне господарство. 

 

Тема 10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва. 

10.1. Сутність і умови вибору організаційного методу. 

10.2. Організація непотокового виробництва. 

10.3. Партіонний метод обробки. 

 

Тема 11. Організація потокового та автоматизованого виробництва. 

11.1. Потокове виробництво. 

11.2. Автоматизоване виробництво. 

Тема 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції. 

12.1. Якість продукції. 

12.2. Контроль якості та випробування продукції. 

12.3. Міжнародні системи управління якістю продукції. 

12.4. Конкурентоспроможність продукції. 

12.5. Міжнародні системи сертифікації. 

 

Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції. 

13.1. Система створення та освоєння нової продукції. 

13.2. Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки 

виробництва. 
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13.3. Проектно-конструкторська підготовка виробництва. 

13.4. Технологічна та екологічна підготовка виробництва. 

13.5. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту. 

 

Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем. 

14.1. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту 

виробництва. 

14.2. Діагностика стану виробничої системи. 

14.3. Процес організаційного проектування та раціоналізація виробничих 

систем. 

 

3.4. Дисципліна «Проектний аналіз» 

 

Тема 1. Концепція проектного аналізу та проекту. 

1.1. Суть та зміст проектного аналізу. 

1.2. Поняття проекту. Оточення проекту та його учасники. 

1.3. Класифікація проектів. 

 

Тема 2. Життєвий цикл проекту. 

2.1. Поняття життєвого циклу проекту. 

2.2. Ідентифікація як стадія життєвого циклу проекту. 

2.3. Стадія розробки та експертизи проекту. 

2.4. Експлуатаційна фаза. 

2.5. Завершальна оцінка проекту. 

 

Тема 3. Методологія проектного аналізу. 

3.1. Оцінка витрат і вигід та альтернативна вартість проекту. 

3.2. Зміна вартості грошей у часі. 

3.3. Проектні грошові потоки. 

3.4. Урахування інфляції в проектному аналізі. 

 

Тема 4. Критерії оцінювання інвестиційних проектів. 

4.1. Методика розрахунку основних критеріїв (чиста теперішня вартість, 

внутрішня норма рентабельності, коефіцієнт вигід-витрат, термін окупності 

проекту). 

4.2. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. 

4.3. Неформальні процедури відбору та оцінки  проектів. 
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Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 

5.1. Управління структурою витрат за проектом. 

5.2. Використання виробничого левериджу для прийняття проектних рішень. 

5.3. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. 

5.4. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін. 

 

Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та 

невизначеності. 

6.1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 

6.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 

6.3. Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів. 

6.4. Методи зниження ризику. 

 

Тема 7. Функціональні аспекти проектного аналізу. 

7.1. Маркетинговий аналіз проекту. 

7.2. Технічний аналіз проекту. 

7.3. Інституціональний аналіз проекту. 

7.4. Екологічний аналіз проекту. 

7.5. Соціальний аналіз проекту. 

7.6. Фінансовий аналіз проекту. 

7.7. Економічний аналіз проекту. 
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4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Нормативна та інструктивна література 

1. Господарський кодекс України  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року N 1127-XIV. 

3. Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 
4. Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 
5. Закон України „Про податок на додану вартість” № 550 / 97 від 

26.09.1997 р. 

6. Закон України „Про ціни та ціноутворення” № 5007-VI від 21 червня 

2012 року. 

7.  Закон України „Про лізинг” від 16.12.1997 р. 

8. Закон України „Про оплату праці” №108/96-ВР від 24.03.1995 р. (із 

змінами і доповненнями).  

9. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 8 липня 2010 року N 

2464-VI. 

10. Кодекс законів про працю України: - Київ.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 

2006. – 104 с. 

11. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт, 

послуг, що затверджені наказом Міністерства промислової політики України 

від 9 липня 2007 року N 373. 

12. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 

нормативна база. Нова редакція – Х.: Курсор, 2005. – 248 с. 

13. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

14. Про господарські товариства: Закон України від від 19.02.91 р. № 1576-XII (із 

змінами і доповненнями). 

15. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року 

N 514-VI  (із змінами і доповненнями).  

 

 

Навчальна література за дисципліною «Економіка підприємства» 

16. Березін О.В. Економіка підприємства: [навч. посіб.]/ О.В.Березін, 

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

17. Березін О.В. Економіка підприємства : [практикум : навч. посіб.]/ О.В.

 Березін, Н.В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. 254 с. 

18. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: 

Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
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19.  Величко В.В. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / В.В. Величко – 

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. 169 с. 

20. Гетьман О.О. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / О.О. Гетьман, 

В.М. Шаповал. – [2-ге видання]. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 

488с. 

21. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / 

В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. 

ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

22. Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. 

Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ: Видавничий дім 

«Кондор», 2020. – 620 с. 

23. Економіка підприємства: [підруч.] / за заг. та наук. ред. 

Г.О.Швиданенко. - [вид. 4-те, перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с. 

24. Економіка підприємства: [навч. посіб.]/ Державний вищий навчальний 

заклад “Українська академія банківської справи Національного банку 

України” ; [уклад.: Є. О. Балацький, О. М. Дутченко, Г. М. Шамота та ін.]. – 

Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 154 с. 

25. Іванілов О.С. Економіка підприємства : [підруч.] / О.С. Іванілов. - К.: 

Центр учбової літератури, 2009. - 728 с. 

26. Інвестиційна підтримка мінерально-сировинної бази гірничо-

збагачувальних підприємств: колективна монографія / за заг. ред. д-ра техн. 

наук, проф. В.А. Ковальчука. Прага: OKTAN PRINT. 2020. 164 с 

27. Економіка підприємства: [навч. посіб.]  / Л.О.Болтянська, 

Л.О.Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 

28. Соломіна Г.В. Економіка підприємства: практикум / Г. В. Соломіна. – 

Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 142 с. 

29. Темченко А.Г. Економіка підприємств гірничо-металургійного 
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Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – 900 с. 
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перероблене і доповнене. Київ: Видавництво Лира-К, 2020. 596 с. 
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1. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] 

/Видавництво «Центр навчальної літератури», 2019. – 260 с. 

2. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] / Е.А. 
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 19 
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9. Семенов Г.А., Організація і планування на підприємстві: [навч. 
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Шимко. – К.: ЦУЛ, 2006. - 296 с.  
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1. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. 

посібник / М.Г. Акулов, А.Б. Драбаніч, Т.В. Євась та ін.  К.: Центр учбової 
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4. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для 

здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними 

спеціальностями / Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. - К.: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 177 с. 

5. Економіка і організація виробництва: навчальний посібник для 

здобувачів ступеня бакалавра за технічними та інженерними 

спеціальностями / Петренко К. В., Скоробогатова Н. Є. - К.: КПІ ім. Ігоря 
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6. Кулик Т.П. Організація, планування і управління виробництвом:   
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