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Анотація Дисципліна охоплює всі тематичні блоки, що необхідні для 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. 

Мова викладання українська 

Викладач Ганечко Ірина Григорівна, к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів КНТЕУ. 

E- mail : i.ganechko@knute.edu.ua 

Тел. : 044-531-48-19 

Адреса : м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-456 

Консультації Відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що розміщений на офіційному сайті КНТЕУ, сторінка кафедри економіки 

та фінансів підприємства 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=25336 

Фахові 

компетентності  

- здатність до розуміння теоретичних засад, інструментарію та методології економічних розрахунків та аналізу на 

мікрорівні; 

- здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування підприємств в ринкових умовах,  

виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ в економіці;  

- розуміння форм взаємодії суб'єктів ринкових відносин; 

- здатність  до самостійного вирішення завдань господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснення 

економічних розрахунків, визначення ефективності діяльності підприємства та окремих програм, бізнес-проєктів; 

- вміння здійснювати планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 

обмежень та ризиків, економічно обґрунтувати плани щодо обсягів, складу, джерел фінансування ресурсів 

підприємства, його доходів, витрат та фінансових результатів; 

спроможність  давати оцінку наслідкам рішень, що приймаються. 

Результати - володіння економічною термінологією та вміння демонструвати професійне спілкування на належному рівні; 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=25336


навчання - розуміння  сутності економічних процесів та їх взаємозв’язку на макро- та мікрорівнях; 

- розуміння організаційно-правових засад створення та функціонування підприємств та їх об’єднань; 

- володіння спеціальними економічними та фінансовими знаннями для провадження підприємницької діяльності та 

розвитку бізнесу 

Пререквізити 

дисципліни 

Студент має володіти базовими компетенціями в області макро- та мікроекономіки, фінансів, уміти формувати аналітичну 

базу та проводити статистичний аналіз даних,  знати основи фінансової математики та уміти проводити відповідні розрахунки 

Зміст  дисципліни та оцінювання результатів навчання 

Структура 

навантаження 

студентів  

Загальна кількість годин - 180 

Кількість кредитів – 6 

Лекції – 28 годин 

Практичні  - 28 годин 

Самостійна робота студентів – 124 години 

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/метод фасилітації). 

Календарно-тематичний план (схема вивчення курсу) 

Теми 

Кількість годин 

Форми контролю 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин 

14 2 2 10 

Участь у дискусії, 

презентація результатів 

самостійного дослідження  

Тема 2. Напрями діяльності підприємства 

12 2 2 8 

Участь у дискусії, 

презентація ідей створення 

бізнесу 

 

 



1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Основи планування діяльності підприємства 

18 4 2 12 

Участь у дискусії, вирішення 

задач 

Тема 4. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції 

підприємства 14 2 2 10 

Вирішення задач, 

контрольна робота 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 14 2 2 10 Тестування, вирішення задач 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

10 2 2 6 

Участь у дискусії, круглий 

стіл  

Тема 7. Трудові ресурси та матеріальне стимулювання праці на 

підприємстві 16 2 2 12 

Участь у дискусії, вирішення 

задач 

Тема 8. Матеріальні та нематеріальні  ресурси  підприємства 

18 2 4 12 

Участь у дискусії, вирішення 

задач 

Тема 9. Інноваційна діяльність підприємства 

16 2 2 12 

Презентація результатів 

роботи в групах над 

інноваційною бізнес-ідеєю, 

вирішення задач 

Тема 10. Поточні витрати підприємства  

14 2 2 10 

Вирішення задач, 

генерування ідей методом 

фасилітації 

Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства 20 4 4 12 Вирішення задач 

Тема 12. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства 

14 2 2 10 

Вирішення задач, 

контрольна робота 

РАЗОМ 180/6 28 28 124   

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»  

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

Європи».  

5 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства. Семінарське заняття 2. Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття 

та самостійно опрацьовані студентами. Диспут на тему: «Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері 

господарювання підприємств».  Презентація ідей започаткування бізнесу (попередня підготовка до теми 9). 

5 

Тема 3. Основи планування діяльності підприємства.  Практичне  заняття  1. Обговорення теоретичних питань, що винесені на 

лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Обговорення виконання ситуаційних вправ. Презентація індивідуальних завдань з 

теми. Опрацювання практичних завдань по темі.  Задача 1. Обґрунтування планових значень показників діяльності підприємства методом 

екстраполяції динамічних рядів та методом ковзної середньої. Задача 2. Визначення планових обсягів реалізації продукції підприємства на 

основі індексу сезонності. Задача 3. Розрахунок планового обсягу товарообороту підприємства на основі коефіцієнта еластичності до 

зміни грошових доходів населення району діяльності. 

2 

Тема 4. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції  підприємства. Практичне заняття 2.  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 асортименту.  Задача 3. Розрахунок рівня виконання планового завдання виробництва  продукції  щодо обсягу та 

асортименту. Задача 4. Обґрунтування необхідного  обсягу виробництва та реалізації продукції підприємства. Контрольна робота за  

матеріалом теми 1-4. 

12 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства.  Практичне заняття 3. Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне 

заняття та самостійно опрацьовані студентами. Тестування студентів по теоретичних питаннях Опрацювання практичних завдань по темі. 

Задача 1. Визначення виробничої потужності підприємства через показники продуктивності обладнання. Задача 2. Визначення виробничої 

потужності підприємства через показники трудомісткості виготовлення продукції. Задача 3. Розрахунок динамічних показників 

виробничої програми підприємства. Задача 4. Обґрунтування резервів нарощення виробничої потужності підприємства. 

2 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства.  Семінарське заняття №3. Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне 

заняття та самостійно опрацьовані студентами. Круглий стіл на тему: «Ключові показники оцінки кадрового, фінансового, матеріального, 

репутаційного, технологічного, інформаційного, управлінського, інвестиційного, інноваційного потенціалу підприємства».  

6 

Тема 7 . Трудові ресурси та матеріальне стимулювання праці на підприємстві. Практичні заняття 5, 6. Обговорення теоретичних 

питань, що винесені на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами.  Опрацювання практичних завдань по темі. .Задача 1. 

Оцінка динаміки складу та структури працівників підприємства та оцінка впливу зміни чисельності персоналу на зміну валової продукції. 

Задача 2. Оцінка продуктивності праці та факторів, що вплинули на її зміну. Задача 3. Визначення облікової чисельності працівників. 

Розробка балансу робочого часу. Задача 4. Визначення планової чисельності робітників виходячи з норм виробітку продукції. Задача 5. 

Визначення планової чисельності робітників виходячи з нормативної трудомісткості виробництва продукції. Задача 6. Визначення 

заробітної плати робітника за різними системами оплати праці. 

Дискусія на тему: «Вітчизняний та зарубіжний досвід формування ефективних систем стимулювання праці на підприємствах: як 

мотивувати працівників?» 

8 



Тема 8. Матеріальні та нематеріальні ресурси  підприємства. Практичне заняття 7. Обговорення теоретичних питань, що винесені 

на лекційне заняття та самостійно опрацьовані студентами. Тестування студентів по теоретичних питаннях. Опрацювання практичних 

завдань по темі. Задача 1. Оцінка стану та  руху основних засобів підприємства. Задача 2. Оцінка ефективності використання основних засобів 

та нематеріальних ресурсів підприємства. Задача 3. Розрахунок обсягу амортизаційних відрахувань для основних засобів підприємства з 

використанням різних підходів та методів. Дискусія на тему: «Проблеми визначення вартості нематеріальних активів підприємства» 

5 

Тема 9. Інноваційна діяльність підприємства. Практичне заняття 8. Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне 

заняття та самостійно опрацьовані студентами. Опрацювання практичних завдань по темі.  Задача 1. Оцінка життєвого циклу інновацій.  

Задача 2. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства. Дискусія на тему: «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності 

підприємств в Україні». Презентація бізнес-ідей групами студентів. 

10 

Тема 10. Поточні витрати підприємства. Практичне заняття 9.  Обговорення теоретичних питань, що винесені на лекційне заняття та 

самостійно опрацьовані студентами. Опрацювання практичних завдань по темі. Задача 1.  Оцінка та систематизація поточних витрат 

підприємства. Поділ витрат на умовно змінні та постійні. Задача 2. Калькулювання поточних витрат на продукцію, послуги підприємства. 

Задача 3. Планування витрат за техніко-економічним методом розрахунків. Задача 4. Розрахунок планового кошторису  проекту  розвитку 

підприємства.  Генерування ідей методом фасилітації на тему: «Резерви раціоналізації поточних витрат підприємства».  

5 

Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства. Практичне заняття 10.  Систематизація основних теоретичних положень, 

що представлені на лекціях теми. Опрацювання практичних завдань по темі. Задача 1. Розрахунок критичних обсягів доходів та витрат 

підприємства. Задача 2. Планування доходів підприємства з використанням різних методів. Задача 3. Розрахунок валового прибутку, 

прибутку від операційної діяльності, прибутку до оподаткування, чистого  прибутку підприємства. Задача 4. Розрахунок показників 

рентабельності підприємства. Задача 5. Діагностика факторів, що впливають на рентабельність підприємства.  

5 

Тема 12. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства. Практичне заняття 11. Систематизація основних теоретичних 

положень щодо характеристики сутності конкурентоспроможності підприємства та систематизації основних методичних підходів до 

оцінки поточної конкурентоспроможності. Опрацювання практичних завдань по темі. Задача 1. Розрахунок показників ефективності 

діяльності підприємства: загальних, часткових за видами діяльності  підприємства. Задача 2. Розрахунок показників ефективності 

операційної діяльності підприємства. Задача 3. Оцінка поточної конкурентоспроможності на основі статичних показників різними 

методами. Задача 4. Оцінка поточної конкурентоспроможності на основі динамічних показників. Контрольна робота. 

25 

Наукова робота 10 

Всього  100 
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* Джерела є в наявності в бібліотеці КНТЕУ 



 


