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СИЛАБУС (SYLLABUS) 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Дисципліна: 

 

 

Освітній ступінь 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 

 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

 

 

 

 

Пререквізити 

 

 

 

 

Анотація 

 

 

 

 

 

 

Методи навчання 

 

 

 

 

 

Результати навчанння 

(компетентності) 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

ECONOMY OF AN ENTERPRISE 

 

Бакалавр/ bachelor 

 

12 Інформаційні технології / Information Technology 

 

122 Комп’ютерні науки  

 

Кількість годин - 180 

Кількість кредитів – 6 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

Курс  - 3 

Факультет інформаційних технологій 

Групи – 9,10,13 

 

Вивчення дисципліни «Економіка підприємства» базується 

на знаннях з таких дисциплін як: «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Фінанси», «Статистика»,  «Економічна 

інформатика», «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.  

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: 

лекція (оглядова/тематична); семінарські/практичні 

(презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих 

групах). 

 

В результаті опанування програми дисципліни студент 

повинен мати цілісну уяву та вміти використовувати знання 

про: 

   економічні основи функціонування підприємства у 

системі ринкових відносин, важелі державного регулювання 

та систему оподаткування діяльності підприємства, основні 

напрями та види його діяльності; 

   систему оцінки та  планування обсягів і результатів 

діяльності підприємства, його ресурсного потенціалу; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Форма викладання 

   зовнішнє середовище діяльності підприємства та його 

вплив на значення основних результативних показників;  

   ресурсний потенціал підприємства та його складові; 

    основні результативні показники діяльності 

підприємства, порядок їх формування та систему чинників, 

які визначають їх значення; 

   матеріальні ресурси  підприємства та взаємозв’язок 

ефективності їх формування і використання з ключовими 

параметрами його фінансового стану; 

   капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з 

фінансовими ресурсами, економічні основи  формування та 

використання; 

   трудові ресурси підприємства, їх місце в системі 

ресурсного забезпечення та формуванні фінансових 

результатів його діяльності; 

   ефективність, конкурентоспроможність підприємства та 

його продукції. 

Змістом компетентностей вивчення дисципліни є отримання 

теоретичних знань і практичних навичок для самостійного 

вирішення завдань господарсько-фінансової діяльності 

підприємства, здійснення економічних розрахунків, 

визначення ефективності діяльності підприємства та окремих 

програм, бізнес-проектів, спроможності давати оцінку 

наслідкам рішень, що приймаються.  

 Студент повинен вміти користуватись сучасними  

методами та інструментарієм: 

  оцінки розвитку економічних явищ, аналізу, синтезу, 

прогнозування зміни суспільних явищ  у конкретних 

історичних умовах; 

  планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів з 

урахуванням зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, 

економічного обґрунтування окремих програм чи проектів 

діяльності підприємства;  

 оцінювання та планування обсягів, складу, джерел 

фінансування ресурсів підприємства: матеріальних та 

трудових;  

 оцінювання та планування доходів, поточних витрат та 

фінансових результатів від операційної діяльності 

підприємства; 

 прийняття управлінських рішень, оцінювання їх впливу 

на  результати фінансово-економічної діяльності 

підприємства та оцінки  їх ефективності в цілому. 

 

Українська 

Очна, заочна, дистанційна 

 

“Недостатньо тільки отримати знання; їх треба застосувати. Недостатньо тільки 

бажати; треба діяти”  

 Йоганн Вольфганг фон Гете 
  



 

 

 

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=1568&uk 

 

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

 

3. Календарно-тематичний план (схема вивчення курсу) 

Назви тем 

Кількість навчальних годин 
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Тема 1. Підприємство в 

системі ринкових відносин 

14 2 2 10 

Участь у дискусії 

Тестування 

Підготовка презентацій 

Тема 2. Напрями діяльності 

підприємства 10 2 2 6 

Участь у дискусії 

Тестування 

Тема 3. Основи планування 

діяльності підприємства 

14 4 2 8 

Участь у дискусії 

Тестування 

Вирішення задач 

Тема 4. Планування обсягів 

виробництва та реалізації 

продукції підприємства 10 2 2 6 

Опитування Тестування 

Вирішення задач 

Тема 5. Виробнича 

потужність підприємства 10 2 2 6 

Опитування тестування 

вирішення задач 

Тема 6. Ресурсний 

потенціал підприємства 

10 2 2 6 

Участь у дискусії 

Вирішення задач 

Тестування 

mailto:v.andryeyeva@knute.edu.ua
https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk
http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=103


Тема 7. Трудові ресурси   та 

матеріальне стимулювання 

праці на підприємстві 20 4 4 12 

Участь у дискусії 

Тестування 

Вирішення задач 

Тема 8. Матеріальні та 

нематеріальні  ресурси  

підприємства 20 4 4 12 

Участь у дискусії 

Тестування Вирішення 

задач 

Тема 9. Інноваційна 

діяльність підприємства 

14 2 2 10 

Опитування, 

Тестування, Вирішення 

задач 

Тема 10. Поточні витрати 

підприємства  

18 2 4 12 

Участь у дискусії 

Тестування , 

Вирішення задач 

Тема 11. Фінансові 

результати діяльності 

підприємства 20 4 4 12 

Участь у дискусії 

Тестування  Вирішення 

задач 

Тема 12. Ефективність та 

конкурентоспроможність 

підприємства 20 4 4 12 

Участь у дискусії 

Тестування, Вирішення 

задач 

РАЗОМ 180/6 34 34 112   

Підсумковий контроль Екзамен 

 

4. Перелік навчальних робіт та їх оцінка в балах 

Види робіт 

Форми 

контро

лю 

Максимальна 

кількість балів 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин 
УД, Т 5 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства УД, Т 5 

Тема 3. Основи планування діяльності підприємства УД,  Т, 

РЗ 
5 

Тема 4. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції 

підприємства 

УД, Т, 

РЗ 
5 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства Т, РЗ 5 

Контрольна робота (теми 1-5) КР 10 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства УД,Т, 

РЗ 
5 

Тема 7. Трудові ресурси   та матеріальне стимулювання праці на 

підприємстві 

УД ,Т, 

РЗ 
5 

Тема 8. Матеріальні та нематеріальні  ресурси  підприємства УД, Т, 

РЗ 
5 

Тема 9. Інноваційна діяльність підприємства Т, УД 5 

Тема 10. Поточні витрати підприємства  УД, Т, 

РЗ 
5 

Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства УД, Т, 

РЗ 
10 

Тема 12. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства УД, Т, 

РЗ 
5 

Контрольна робота  (теми 6-12) КР 10 

Презентація (Т.1-12)  5 



Наукова робота студентів  10 

РАЗОМ  100 

 

 

5. Рекомендована література 
 

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 

 

 

Основна література 

 

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.* 

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


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. 

 

Додаткова література 

 

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. 
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