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 Анотація курсу Дисципліна охоплює всі тематичні блоки, що необхідні дляформування у студентів сучасного економічного 

мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності 

підприємства, змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх взаємозв‘язку, системи показників, що її 

характеризують. 
Мова викладання українська 

Викладач Вавдійчик Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

Адреса кафедри М. Київ, вул. Кіото,19, А-456 

Контактний телефон (044) 531-48-18(19)  

2. Місце дисципліни в освітній програмі 
Освітня програма https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/18bf08925f6b53baad0dd6def89fb7db.pdf 

Перелік фахових 

компетентностей (ФК) 
ФК 1. Здатність щодо визначення загальноекономічних процесів та оцінювання їх впливу на маркетингову 

діяльність суб’єктів господарювання. 

ФК 14. Здатність щодо використання інновацій в маркетинговій діяльності підприємства та оцінки їх 

результативності. 

ФК 16. Здатність щодо обґрунтування управлінських рішень з маркетингу на основі аналізу прибутку та 

витрат. 

Перелік програмних 

результатів навчання 
ПРН 1. Застосовувати знання методів наукового пізнання, аналізу та синтезу в практичній діяльності. 

ПРН 6. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати показники, обґрунтовувати управлінські 

рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.  



ПРН 22. Досліджувати середовище підприємницької діяльності, знати процес створення підприємницької 

діяльності. 
Пререквізити 

дисципліни 
Вивчення дисципліни «Економіка підприємства» базується на таких базових компетенціях: 

 виявляти ініціативу та підприємливість, забезпечувати якість виконуваних робіт; вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, здатність приймати обґрунтовані рішення; навички абстрактного та аналітичного 

мислення та вміння працювати з інформацією з різних джерел. 

3. Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання 
Структура 

навантаження студентів 
Кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – 34 год. 

Кількість практичних занять -34 год. 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 112 год. 

Форма підсумкового контролю – екзамен 
Методи навчання Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій: 

- лекція (оглядова/тематична); 

- семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих групах). 

Мета та завдання Мета - є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові 

поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх 

взаємозв‘язку, системи показників, що її характеризують.  

Завдання диципліни полягають у набутті студентами знань та практичних  навичок щодо: 

 методологічних та методичних засад планування діяльності підприємства; 

 визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання; 

 формування та використання трудових ресурсів підприємства, системи матеріального стимулювання; 

методичні підходи до оцінки та планування чисельності та фонду оплати праці працівників підприємства; 

 механізму формування економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; 

 оцінки ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення; 

 конкурентоспроможності підприємства та методів її оцінки. 
Результати навчанння 

(компетентності) 
Після вивчення курсу 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; 

      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. 

Після вивчення курсу студент повинен вміти користуватись сучасними  методами та 

інструментарієм: 

 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. 

4. Політика дисципліни 

Організація навчання Консультації з дисципліни проводять відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на офіційному сайті КНТЕУ, сторінка кафедри економіки та фінансів підприємства 

Відпрацювання пропусків 

занять 

Студент, якийпропустив заняття, самостійно вивчає матеріал, за наведеними в силабусі 

літературними джерелами, виконує розвязок задач та надає викладачеві в час, відведений для 

консультацій. 

Підсумкова модульна оцінка Підсумкова модульна оцінка  за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання  за 

виконання завдань, та написання контрольних робіт. Максимальна модульна оцінка становить 100 

балів. 

Екзаменаційна оцінка Екзаменаційна оцінка є результатом виконання екзаменаційного білету. Максимальна екзаменаційна 

оцінка становить 100 балів. 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни  

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 

екзамеаційної оцінки. 

Академічна доброчесність Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти КНТЕУ». Доступний за 

посиланням: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf 
 



 

 

5. Календарно-тематичний план (схема вивчення курсу) 

Теми 
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1 2 3 4 6 8 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин 18 4 4 10 УД, Т 

Тема 2.Напрями діяльності підприємства 10 2 2 6 УД, Т 

Тема 3. Основи планування діяльності підприємства  12 2 2 8 УД, Т 

Тема 4. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства  10 2 2 6 УД, Т, ІР 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 10 2 2 10 УД, Т, ІР 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 10 2 2 6 УД ,Т 

Тема 7. Трудові ресурси та матеріальне стимулювання праці на підприємстві 18 4 2 12 УД ,Т 

Тема 8. Матеріальні та нематеріальні ресурси  підприємства 20 4 4 12 УД ,Т 

Тема 9. Інноваційна діяльність підприємства 14 2 2 8 УД, Т, ІР 

Тема 10. Поточні витрати підприємства 18 2 4 10 Т 

Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства 20 4 4 12 УД, Т, ІР 

Тема 12. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства 20 4 4 12 УД, Т, ІР 

Разом за семестр 180/6 34 34 112  

Підсумковий контроль Екзамен 



 

6.Перелік навчальних робіт та їх оцінка в балах 

Теми курсу, заняття та види робіт Оцінка  

Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин. 

 Семінарське заняття № 1 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Самостійна робота 

на основі даних Державної служби статистики України  «Оцінка основних показників розвитку суб’єктів господарювання за 

останні п’ять років»  

Семінарське заняття № 2 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Презентація 

індивідуальних завдань на тему: «Порівняльна характеристика видів підприємств та їх об’єднань в Україні та країнах Європи». 

5 

 

 

 

5 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства. 

 Семінарське заняття № 3 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Обговорення 

виконання ситуаційних вправ. Презентація індивідуальних завдань на тему: «Порівняльна характеристика системи 

оподаткування підприємств в Україні та зарубіжних країнах». 
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Тема 3.  Основи планування діяльності підприємства.  

Семінарське заняття № 4 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Обговорення 

виконання ситуаційних вправ. Презентація індивідуальних завдань на тему: «Порівняльна характеристика державного 

регулювання діяльності підприємств в Україні та зарубіжних країнах». 

 

 

 

 

5 

Тема 4. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства.  

Практичне  заняття 1. Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані 

студентами. Опрацювання практичних завдань по темі.  

 Задача 1.  Аналіз показників виробничої програми підприємства. 

Задача 2. Розрахунок рівня виконання планового завдання виробництва  продукції  щодо обсягу та асортименті.  

Задача 3. Обґрунтування необхідного  обсягу виробництва та реалізації продукції підприємства. 

Задача 4. Розрахунок можливого обсягу виробництва та реалізації продукції підприємства на плановий рік. 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.  Виробнича потужність підприємства. 

Практичне заняття 1.  

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. 

Опрацювання практичних завдань по темі.  

Задача 1.  Визначення виробничої потужності підприємства . 

 

 

 

 

 



Задача 2. Оцінка достатності виробничої потужності для виконання виробничої програми.  

Задача 3. Обґрунтування резервів нарощення виробничої потужності підприємства. 

 Контрольна робота за  матеріалом теми 1-4 

 

 

10 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства.  

Практичне заняття 1. 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Опрацювання 

практичних завдань по темі.  

 Задача 1.  Аналіз стану та руху основних засобів підприємства. 

Задача 2. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства. 

Задача 3. Нарахування амортизації з використанням різних підходів. 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7. Трудові ресурси та матеріальне  стимулювання праці на підприємстві. 

Практичне заняття 1. 

 Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Вирішення 

практичних завдань по темі. 

Задача1. Розрахунок та аналіз динаміки чисельності персоналу та його складу. 

Задача 2. Визначення облікової чисельності працівників. 

Задача 3. Розрахунки показників ефективності використання персоналу. 

Задача4. Розробка планового фонду оплати праці. 

 

 

 

2 

Тема 8. Матеріальні та нематеріальні ресурси підприємства. 

 Практичне заняття 1. 

 Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Опрацювання 

практичних завдань по темі.  

Задача 1.  Аналіз динаміки та оборотності матеріальних  запасів підприємства. 

Задача 2. Нормування  обсягів виробничих запасів підприємства з використанням різних методів. 

Практичне заняття 2. 

 Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Опрацювання 

практичних завдань по темі.  

Задача 1. Обгрунтування потреби підприємства у виробничих запасах. 

Задача 2.   Аналіз показників оборотності запасів. 

 

 

2 
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Тема 9. Інноваційна діяльність підприємства.  

Семінарське заняття 1. 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами.  

Контрольна робота за  матеріалом теми 6-8. 
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Тема 10. Поточні витрати підприємства.  



 Практичне заняття 1. 

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. 

Опрацювання практичних завдань по темі.  

 Задача 1.  Аналіз та систематизація поточних витрат підприємства. 

Задача 2. Обґрунтування потоварних витрат та витратомісткості виробництва. 

Практичне заняття 2.  

Задача 1.  Розрахунок собівартості товарної та реалізованої продукції підприємства. 

Задача 2. Розрахунок планової собіартості продукції. 

 

 

2 
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Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства. 

Практичне заняття 1.  

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. 

Опрацювання практичних завдань по темі.  

Задача 1. Вертикальний та горизонтальний аналіз доходів підприємства. 

Задача 2. Коефіцієнтний аналіз доходів підприємства. 

Задача 3. Факторний аналіз доходів підприємства. 

Задача 4. Планування доходів підприємства з використанням різних методичних підходів. 

Практичне заняття 2.  

Задача1.Вертикальний та горизонтальний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 

Задача 2. Аналіз рентабельності підприємства. 

Задача 3. Факторний аналіз прибутку підприємства. 

Задача 3 Планування прибутку підприємства. 
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Тема 12. Ефективність та конкурентоспроможність діяльності підприємства. 

Практичне заняття 1.  

Систематизація основних теоретичних положень щодо характеристики сутності конкурентоспроможності підприємства та 

систематизації основних методичних підходів до оцінки поточної конкурентоспроможності. 

Розв'язок задач: Задача 1. Оцінка поточної конкурентоспроможності на основі статичних показників. 

Практичне заняття 2.  

Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. 

Розв'язок задач: Задача 1. Оцінка поточної конкурентоспроможності на основі динамічних показників. 
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Підсумкова контрольна робота 30 

Наукова робота 10 

Ведення конспекту лекцій, виконання письмово самостійних завдань  10 

Всього  100 
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