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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Економіка підприємства вивчає закономірності проходження економічних 

процесів на рівні господарського суб'єкта. 

 
Метою дисципліни є формування у студентів знань, навичок та світогляду, 

достатніх для ефективного ведення господарської діяльності підприємства з 
урахуванням поточного і майбутнього періодів часу. 

 
Результати навчання: змістом компетентностей вивчення дисципліни є 

отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок для самостійного 
вирішення завдань господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснення 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk


фінансово-економічних розрахунків, визначення ефективності фінансово-
економічної діяльності підприємства та спроможності давати оцінку наслідкам рішень, 
що приймаються.  

В результаті опанування програми дисципліни  
- студент повинен знати: 
•     економічні основи функціонування підприємства у системі ринкових 

відносин, основні напрями та види його діяльності, види підприємств, які 
функціонують в Україні; 

•     систему аналізу та планування обсягів і результатів діяльності,  
ресурсного потенціалу підприємства; 

•    зовнішнє середовище діяльності підприємства та його вплив на 
значення основних результативних показників;  

•     ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи; 
•      основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх 

формування та використання; 
•     капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з ресурсами, 

економічні основи  формування та використання; 
•     ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, 

володіти практичними навичками оцінки цих параметрів; 
•     сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, механізм 

трансформації (реструктуризації) підприємств  в процесі розвитку; 
•     параметри економічної безпеки підприємства та його антикризову 

діяльність.  
- студент повинен вміти: 
• планувати обсяги діяльності та потребу в ресурсах підприємства, з 

врахуванням стратегічних, тактичних та оперативних цілей його діяльності, 
зовнішніх та внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку та 
реструктуризації;  

• оцінювати та аналізувати економічні процеси на макро- та макрорівні та їх 
вплив на результати роботи підприємства; 

• розробляти політики формування та використання трудових, майнових та 
фінансових ресурсів; товарну та цінову політику підприємства; 

•  аналізувати та планувати доходи, поточні витрати та фінансові 
результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; 

• обґрунтовувати ефективність реалізації інвестиційних та інноваційних 
проектів;    

• оцінювати фінансово-майновий стан підприємства, його 
конкурентоспроможність та загрози банкрутства; 

• приймати управлінські рішення та оцінювати їх впливу на результати 
фінансово-економічної діяльності підприємства. 

 
Зміст дисципліни: детальна інформація щодо змісту тем наведена в 

Програмі дисципліни, яка є доступною в системі Дистанційного навчання КНТЕУ 
за посиланням: http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=106 

 
Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях з таких 

дисциплін, як: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», 
«Бухгалтерський облік» та ін.  



 
Освітні програми:   спеціальність 051 «Економіка»  
       (спеціалізації 05103 «Економіка підприємства»,  
       05106 «Фінанси підприємства») 
 
Навчальний рік: 2019/2020 навчальний рік 
 
Семестр: 1 та 2 семестри  
  
Мова викладання: українська. 
 
Обсяг курсу: кількість годин - 360; кількість кредитів – 12 
 
Формат курсу: очний (offline) / змішаний (blended) - курс, має супровід в 

системі Дистанційного навчання КНТЕУ, має структуру, контент, завдання і 
систему оцінювання; 

 
Форми поточного контролю: тестування, самостійні роботи, підсумкова 

контрольна робота, підготовка доповіді та презентацій, ІРС (наскрізна імітаційна 
гра «Інвестор»), презентація проекту розвитку підприємства. 

 
Форма підсумкового контролю: письмовий екзамен. 
 
 
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 
(1 семестр) 

зава теми 

Кількість годин 
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Розділ І. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових 
відносин 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових 
відносин 

20 8 –/4 8 
УД, Т, Д, П 

Тема 2. Напрями діяльності 
підприємства 

20 6 4/4 6 
УД, Т, Д, П, РЗ 

Тема 3. Основи планування діяльності 
підприємства 

18 4 6/- 8 УД, Т, РЗ 

Розділ ІІ. Продукція та обсяги діяльності підприємства 

Тема 4. Продукція підприємства 20 6 6/- 8 УД, Т, РЗ 

Тема 5. Планування виробництва та 
реалізації продукції  підприємства  

20 6 6/- 8 УД, Т, РЗ 

Тема 6. Виробнича потужність 
підприємства 

16 4 4/- 8 УД, Т, РЗ 

Розділ ІІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 



Тема 7. Ресурсний потенціал 
підприємства 

14 2 -/2 10 УД, Т 

Тема 8. Трудові ресурси та матеріальне 
стимулювання праці на підприємстві  

22 8 8/- 6 УД, Т, Д, П, РЗ 

Тема 9. Майнові ресурси (активи) 
підприємства 

28 12 10/- 6 УД, Т, РЗ 

Підсумкова контрольна робота 2  2  КР 

РАЗОМ 180 56 56 68 - 

Підсумковий семестровий контроль - Іспит 

 
УД  - участь в дискусії      Д – підготовка доповіді 
П – підготовка презентації за матеріалами доповіді Т - тестування 
РЗ – розв’язування практичних задач  КР - підсумкова контрольна робота 

   

(2 семестр) 
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Форми контролю 

Тема 10. Фінансові ресурси (капітал) 
підприємства 22 10 6/- 6 

УД, Т, РЗ, Д, П,  
РМГ  

Частина 4. Економічні результати господарсько-фінансової діяльності 
підприємства 

Тема 11. Поточні витрати підприємства  20 6 6/- 8 УД, Т, РЗ, РМГ 

Тема 12. Доходи та цінова політика 
підприємства 22 6 8/- 8 УД, Т, РЗ, РМГ 

Тема 13. Фінансові результати діяльності 
підприємства  20 6 8/- 6 УД, Т, РЗ, РМГ 

Частина 5. Інтегральна оцінка стану підприємства 

Тема 14. Ефективність діяльності та 
методичні засади її оцінювання  18 4 4/- 10 УД, Т, РЗ, РМГ 

Тема 15. Фінансово-майновий стан 
підприємства та методи його оцінювання  22 6 8/- 8 УД, Т, РЗ, РМГ  

Тема 16. Конкурентоспроможність 
підприємства  18 4 4/- 10 УД, Т, РЗ, РМГ 

Частина 6. Розвиток підприємства та забезпечення його економічної безпеки 

Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку 
підприємства. Трансформація 
(реструктуризація) підприємств  в процесі 
розвитку 18 4 -/2 12 УД, Т 

Тема 18. Економічна безпека підприємства 

та його антикризова діяльність 18 6 4/- 8 УД, Т, РЗ, РМГ 

Підсумкова контрольна робота 2  2  КР 

 Разом за 2-й семестр 180/6 52 52 76  

Підсумковий семестровий контроль - Іспит  

 



УД  - участь в дискусії      Д – підготовка доповіді  
П – підготовка презентації за матеріалами доповіді Т - тестування 
РЗ – розв’язування практичних задач  РМГ – робота в малих групах 
КР - підсумкова контрольна робота 
 
 

4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ У БАЛАХ 
 

(1 семестр) 
 

Теми дисципліни та види робіт Максимальна 
кількість балів 

Тема 1. Підприємство в соціально-орієнтованій ринкові економіці  
Тема 2. Напрями діяльності підприємства  
Тема 3. Основи планування діяльності підприємства  
Тема 4. Продукція підприємства  
Тема 5. Планування виробництва та реалізації продукції  підприємства 
Тема 6. Виробнича потужність підприємства  
Тема 7. Ресурсний потенціал підприємства  
Тема 8. Трудові ресурси та матеріальне стимулювання праці на 
підприємстві 
Тема 9. Майнові ресурси (активи) підприємства 

85 

Робота на практичних заняттях, виконання домашніх завдань 
(теми №1-9) 

5 балів 

Доповідь та презентація (тема 1, 2, 8) 5  

Тестування  (теми №1-3) 5 

Самостійна робота (тема  №2-3)  5 

Тестування  (теми №4-5) 5 

Самостійна робота (теми №4-5) 5 

Тестування (тема № 6-7) 5 

Самостійна  робота (тема №6-7) 5 

Тестування (тема 8) 5 

Самостійна робота (тема №8) 5 

Тестування (тема 9) 5 

Самостійна робота (тема №9) 10 

Підсумкова контрольна робота (теми №1-9) 25 

Науково-дослідницька робота: 
- участь в студентській  конференції КНТЕУ (стендова доповідь) 
- дистанційна участь в конференції та публікація тез доповіді, 

участь в проектах, олімпіадах з дисципліни, очна участь в 
конференції (секційне засідання без публікації доповіді) 

* у разі виконання роботи кількома студентами, кількість балів розподіляється між 

ними пропорційно до особистого внеску 

10 
5* 
 
 

10* 
 

Всього: 100 

 



(2 семестр) 
 

Теми дисципліни та види робіт Максимальна 
кількість балів 

Тема 10. Фінансові ресурси (капітал) підприємства. 
Тема 11. Поточні витрати підприємства. 
Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства. 
Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства.  
Тема 14. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінювання.  
Тема 15. Фінансово-майновий стан підприємства та методи її 
оцінювання.  
Тема 16. Конкурентоспроможність підприємства.  
Тема 17. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. 
Трансформація (реструктуризація) підприємств  у процесі розвитку.  
Тема 18. Економічна безпека підприємства та його антикризова 
діяльність. 

90 

Наскрізна імітаційна гра «Інвестор» (теми №10-18), в тому 
числі 

40 балів 

- розрахунки та аналіз таблиць 1-23  23 

- інтегральна оцінка ФМС підприємства (2 методики) 4 

- планування фінансових результатів діяльності підприємства 3 

- проект розвитку підприємства 10 

Тестування  (теми № 10-11) 5 

Самостійна робота (тема  № 10)  5 

Тестування  (теми № 12-13) 5 

Самостійна робота (теми № 11-13) 5 

Тестування (теми № 14-15) 5 

Самостійна  робота (тема № 14-15) 5 

Тестування (теми 16-18) 5 

Контрольна робота (теми № 10-18) 15 

Науково-дослідницька робота: 
- участь в студентській  конференції КНТЕУ (стендова 

доповідь) 
- дистанційна участь в конференції та публікація тез доповіді, 

участь в проектах, олімпіадах з дисципліни, очна участь в 
конференції (секційне засідання без публікації доповіді) 
* у разі виконання роботи кількома студентами, кількість балів розподіляється 

між ними пропорційно до особистого внеску 

10 
5* 
 

10* 
 
 

Всього: 100 

 
 

5. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 
 

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. За заг. ред. проф. Н.М.Ушакової. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 

569 с. 



3. Фінанси підприємств: підручник / [А. М. Поддєрьогін та ін.] ; кер. кол. авт. і 

наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". - 8-е вид., переробл. та допов. - К. : КНЕУ, 2013. - 519 с. 

4. Фінанси підприємства: Підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк 

та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 491 с.  

5. Яркіна Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ 

Н.М. Яркіна – Київ: Ліра, 2013. – 497 с. 

 
 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Політика академічної доброчесності: під час навчання здобувачі мають 

дотримуватися положень Етичного кодексу здобувачів вищої освіти КНТЕУ 

(Інформація доступна за посиланням - 

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

 
Організація освітнього процесу: організація освітнього процесу та 

відвідування занять здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу студентів  (Інформація доступна за посиланням - 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf) 

 
Оцінювання знань: оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до 

переліку навчальних робіт студентів та оцінка їх у балах з даної дисципліни та  
Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів 
(Інформація доступна за посиланням -
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf) 

 
Відпрацювання пропущених занять: студент, який пропустив практичне 

заняття, самостійно опрацьовує матеріали за рекомендованими в розділі 5 

силабусу джерелами;  

вразі пропуску самостійної, контрольної роботи чи тестування – на 

консультації (відповідно до графіка консультацій викладача) студент може 

виконати ці види робіт та отримати відповідні бали. 

 

Доступ до курсу в системі дистанційного навчання: Інформація 

доступна за посиланням: http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=106 

 
 

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0ce40f69d25d44d4a2619ad857a2edd7.pdf

