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ВСТУП 
«Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація і 

реконструкція» - одна із спеціальних прикладних дисциплін у 
підготовці спеціалістів. Цю дисципліну вивчають студенти, які 
пройшли підготовку бакалаврів за освітньо-кваліфікаційним 
напрямом 6.030504 «Економіка підприємства».  

Мета курсу – дати студентам необхідні теоретичні знання та 
практичні навички в області економіки підприємства, що можуть бути 
використані для подальшого вивчення спеціальних дисциплін. 

Завдання курсу 
– системне вивченні студентами теорії і практики управління 

підприємством у конкурентному середовищі, формуванні вмінь 
ефективного використання ресурсного та виробничого потенціалу, 
забезпеченні розширеного самофінансування на основі інвестиційно-
інноваційної моделі розвитку; 

– вміння вибирати та впроваджувати найбільш ефективні 
організаційні та проектні рішення з урахуванням вимог ринку;  

– стимулювати студентів до систематичної самостійної 
навчальної праці. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати і володіти основними економічними категоріями, 

термінами, поняттями в області економіки підприємства, що 
функціонує в ринковому середовищі; 

знати систему комерційних, економічних, фінансових, 
технічних показників, що використовуються для оцінки результатів 
діяльності підприємства; 

знати методи управління оборотними коштами підприємства, 
методи фінансового планування на підприємстві; 

володіти методами визначення економічної ефективності 
впровадження нової техніки і технології 

уміти визначати потребу підприємства в основних і оборотних 
коштах, визначати доходи і витрати підприємства 

уміти обґрунтовувати вибір ефективних комерційних , 
виробничих проектів і заходів; 

уміти виконувати аналіз навколишнього середовища та 
оцінювати їх вплив на результати діяльності підприємства 

Індивідуальна робота є складовою частиною у вивченні 
дисципліни «Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація і 
реконструкція». 

Мета роботи: 
– закріпити теоретичні знання студентів; 
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– виробити у студентів уміння використовувати бібліографічні 
описи, наукові видання, публікації, публіцистичні джерела, методичні 
рекомендації, нормативні акти тощо для складання відповідних форм 
звітності; 

–  виробити у студентів навички критичної оцінки існуючої 
практики обліку і звітності у сфері комерційною діяльності. 

Індивідуальна робота складається з двох частин: теоретичної та 
практичної.  

Теоретична частина виконується за наведеною тематикою. 
 

1. ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ  
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Підприємство, виробництво і виробничі системи. Місія та 
мета функціонування підприємства 

2. Виробничий менеджмент: функції, методи і принципи . 
3. Типи виробництва. Спеціалізація і кооперування , 

концентрація і комбінування виробництва. 
4. Виробнича структура підприємства. Види організаційних 

структур підприємств. 
5. Розробка положення про підрозділ та посадової інструкції. 
6. Принципи раціональної організації виробничого процесу. 

Організація та обслуговування робочих місць на підприємстві. 
7. Організація планування виробництва. 
8. Основи оперативного управління виробництвом . 
9. Організація і управління якістю продукції (товарів, послуг, 

робіт) . 
10. Організація підготовки виробництва нової продукції і 

формування технічної політики розвитку . 
11. Роль інноваційного менеджменту в розвитку сучасного 

виробництва. 
12. Аналіз і прогнозування організаційно-технічного рівня 

виробництва. 
13. Основні напрями вдосконалення функціонування цехів 

основного виробництва. 
14. Управління матеріально-технічним постачанням та збутом 

продукції в ринкових умовах. 
15. Прийняття управлінського рішення. Економічне 

обґрунтування управлінського рішення. Правила застосування 
системного підходу при прийнятті управлінського рішення 

16. Стратегія і тактика маркетингу в комерції. 
17. Розміщення підприємства, вибір мети, концепції та стратегії 

його діяльності. 
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18. Система державного регулювання ринкового господарства. 
19. Інноваційна модель розвитку промислових підприємств в 

умовах системних преображень. 
20. Організація планування і система управління інноваційною 

діяльністю підприємства.  
21. Стратегія ведення бізнесу (для «монопродуктового» 

підприємства). 
22. Стратегія диверсифікованого підприємства(корпорації). 
23. Сутність та зміст місії підприємства. 
24. Аналіз навколишнього середовища підприємства. 
25. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. 

 
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ІНДІВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Практичну частину контрольної роботи становить виконання 
двох завдань (додаток 1). 

 

3. ВИБІР ВАРІАНТУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Кожен студент вибирає одну тему із наведеного переліку 

тематики теоретичної частини та двох завдань практичної частини 
(додаток 1) відповідно до його порядкового номера у списку 
академічної групи. 
 

4. НАПИСАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Після вибору тематики теоретичної частини роботи необхідно 

підібрати літературні джерела, приблизно 7-10, опрацювати їх і 
скласти зміст (план) роботи. 

Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 
10-20 сторінок машинописного тексту формату А-4, надрукованого 
через 2 інтервали. 

Сторінки роботи нумеруються, титульний лист (додаток 2) є 
першою сторінкою контрольної роботи (номер на титулом листі не 
ставиться), на другій сторінці надається зміст (план) роботи, усі 
ілюстрації та таблиці повинні бути пронумеровані. 

У тексті слід давати посилання на джерела, які подані у списку 
літератури. Посилання на джерела слід зазначати порядковим 
номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 
дужками, наприклад «…у працях [1; 2-4]…».  

Коли в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні 
сторінки або сторінку відповідного джерела, слід зазначати 
порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 
квадратними дужками та зазначенням сторінок, або сторінці, 
наприклад «…у праці І.І. Фокіна [1, с. 3-4]…». 
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Посилання на ілюстрації роботи вказуються порядковим 
номером ілюстрації, наприклад. «рис. 1». 

На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при 
цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…у 
табл. 1». 

У повторних посиланнях на ілюстрації та таблиці треба 
вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1». 

Загальні вимоги до цитування такі: 
а) текст цитати починається та закінчується лапками і 

наводиться в тій граматичній формі,в якій він поданий у джерелі, із 
збереженням особливостей авторського написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 
авторського тексту. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні 
допускається та позначається трьома крапками. Вони ставляться у 
будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці); 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на 
джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших 
авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути 
гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо 
оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на 
джерело. 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного 
апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і 
розміщується після висновків всієї роботи. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку 
появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших 
авторів або заголовків; у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати 
відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з 
обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію 
щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-
84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления», ДСТУ 3582-97 «Інформація та 
документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 
описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила». 

Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання 
тексту підручника або посібника. Зміст роботи повинен відображати 
тематику запропонованих завдань вказаного варіанту. Рішення 
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практичних завдань повинні супроводжуватися короткими, 
вичерпаними поясненнями (аргументами). 

Робота надсилається до університету, не пізніше ніж за 10 днів 
до початку екзаменаційної сесії, перевіряється та оцінюється за 
результатами захисту. Уразі, якщо індивідуальна робота виконана не в 
своєму варіанті, вона не зараховується та повертається студентові на 
доробку. 

Оцінка «зараховано» є допуском до заліку з відповідної 
дисципліни. 
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ДОДАТКИ 
 

ДОДАТОК 1 
 

Завдання № 1 
У цеху до спеціалізації на одному робочому місці виготовлялося 

А найменувань виливків. Річний випуск придатного литва склав В 
тонн, а витрати на весь річний випуск придатного литва - С тис. грн. 
Після здійснення спеціалізації на одному робочому місці стали 
виготовляти D виду виливків. Річний випуск придатного литва склав 
Е тонн, а витрати на весь випуск придатного литва - F тис грн. 
Розрахуйте, як змінилася собівартість 1 тонни придатного литва в 
результаті впровадження спеціалізації. 

 
Таблиця для визначення номера варіанту виконання завдання № 1 

До спеціалізації Після спеціалізації Порядковий 
номер у списку 
академічної 
групи 

А, 

шт. 

В, т С,  
тис. грн. 

D, 

шт. 

Е, т F,  
тис. грн. 

1, 6, 11, 16, 
21, 26, 

6 6600 6254000 4 7580 7834600 

2, 7, 12, 17, 
22, 27  

7 7700 7254000 5 8580 8834600 

3, 8, 13, 18, 
23, 28 

8 8800 8254000 6 9580 9934600 

4, 9, 14, 19, 
24, 29  

9 9900 9254000 7 1058
0 

1034600
0 

5, 10, 15, 20, 
25, 30  

5 5500 5254000 3 6580 6834600 

 
 
 
 



Продовження додатку 1 
 

Завдання № 2 
У цеху встановлено Nу одиниць обладнання, в т.ч. придатного 

обладнання Nг одиниць, діючого - Nд одиниць. У першу зміну 
працювало A одиниць, в другу - B одиниць обладнання. 

Розрахуйте коефіцієнти використання придатного і 
встановленого обладнання і коефіцієнт використання числа верстатів. 
Зробіть висновок. 

 
Таблиця для визначення номера варіанту виконання завдання № 2 
Порядковий номер у 

списку академічної 
групи 

Nу Nг Nд A B 

1, 11, 21 300 291 289 285 155 

2, 12, 22 350 295 288 285 155 

3, 13, 23 400 391 389 385 255 

4, 14, 24 450 395 388 385 255 

5, 15, 25 500 491 489 485 355 

6, 16, 26 550 495 488 485 355 

7, 17, 27 600 591 589 585 455 

8, 18, 28 650 595 588 585 455 

9, 19, 29 700 691 689 685 555 

10, 20, 30 750 695 688 685 555 
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