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1. Інформація про викладачів 

Викладачі 

 
 

Гуляєва Наталія Миколаївна 

 

 

 
 

Блаженко Сергій 

Леонідович 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Канд. екон. наук, проф. - 

Посада Завідувач кафедри 

економіки та фінансів 

підприємства 

Старший викладач 

Профайл (резюме) https://knute.edu.ua/file/NzQ5

NA==/11307e2eb4ea52dccfea

95eb6ffaf590.pdf 

https://knute.edu.ua/file/NzQ5

NA==/3be0c1c2e506ae840c2

89ddb5e3254fd.pdf 

Контактний 

телефон (телефон 

кафедри) 

(044)531-48-18   

(044)531-48-19   

E-mail викладача n.gulyaeva@knute.edu.ua s.blazhenko@knute.edu.ua 

Адреса  Київ, вул. Кіото 19,  

ауд. 443-А 

Київ, вул. Кіото 19,  

ауд. 441-А 

Консультації  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 
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2. Опис навчальної дисципліни 

Освітній ступінь бакалавр 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Спеціалізація Міжнародний бізнес 

Мова викладання:  українська 

Обсяг дисципліни Всього – 180 год. (6 кредитів) 

у т.ч. лекції – 34 год. 

          практичні заняття – 34 год. 

          самостійна робота – 112 год. 

Форми поточного 

контролю: 

Тестування, самостійні роботи, підготовка доповіді та 

презентацій/есе, розв’язання ситуаційних завдань, 

розрахунковий проект «Діагностики фінансово-

економічного стану підприємства», модульний контроль 

Форми підсумково-

го контролю: 

письмовий екзамен 

100 балів (у т.ч. есе на задану тему – 30 балів, тестування – 

30 балів, ситуаційні задачі – 40 балів) 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://ldn.knute.edu.ua/my/ 

3. Місце дисципліни в освітній програмі 

Мета дисципліни Формування у студентів сучасного економічного мислення 

і системи спеціальних знань про базові поняття щодо 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту 

окремих напрямків цієї діяльності та їх взаємозв’язку, 

системи показників, що її характеризують. 

Програмні 

результати 

1. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя, дотримуватися принципів безперервного 

розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути 

професійного зростання, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін.  

2. Набуття практичних навичок щодо організації 

міжнародних розрахункових операцій; особливостей 

здійснення кредитування зовнішньоторговельних 

операцій; інструментів реалізації міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин у системі 

функціонування міжнародного бізнесу.  

3. Уміння використовувати новітні підходи до ведення 

міжнародного бізнесу на основі  аналізу  фінансової 

звітності; готувати аналітичні звіти щодо результатів 

діяльності міжнародного бізнесу.  

Перереквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких 

дисциплін «Економіка України», «Міжнародна макро- і 

мікроекономіка» 



6. Організація навчального процесу 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Відображена у Етичному кодексі здобувачів вищої освіти 

КНТЕУ  

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d
6f5ae120f35.pdf 

Оцінювання знань У відповідності до  Положення про оцінювання результатів 

навчання студентів і аспірантів  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970
d47685b6d.pdf) 

 

5. Тематичний план дисципліни 

Назва 

Кількість годин 
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 Тема 1. Підприємство в ринковій економіці 2 2 2 Д  

Тема 2. Напрями діяльності підприємства 2 0 2 ІРС  

Тема 3. Планування діяльності підприємства 2 2 4 
Д, З, 

Т  

Тема 4. Продукція підприємства та його 

виробнича програма 
2 2 5 

Д, З, 

ІРС  

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 2 2 5 
Д, З, 

ІРС  

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 2 0 4 Т  

Тема 7. Трудові ресурси підприємства 2 2 5 
Д, З, 

Т  

Тема 8. Фінансова звітність як інформаційна база 

оцінки та планування діяльності підприємства 
0 2 5 Д, Т  

Тема 9. Майнові ресурси (активи) підприємства 4 4 15 
Д, З, 

ІРС  

Тема 10. Капітал  підприємства 4 4 15 

Д, З, 

Т, 

ІРС 
 

Тема 11. Витрати підприємства  2 
2 5 Д, З  

Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства 2  



Тема 13. Фінансові результати діяльності 

підприємства 
2 2 5 

Д, З, 

КР  

Тема 14. Ефективність та 

конкурентоспроможність діяльності підприємства 
2 2 15 

Д, З, 

Т  

Тема 15. Фінансовий стан підприємства та методи 

його оцінювання 
2 2 15 

Д, З, 

ІРС  

Тема 16. Розвиток та реструктуризація 

підприємства 
2 

2 5 Д, Т  

Тема 17. Антикризова діяльність підприємства  

Тема 18. Економічна безпека підприємства 2 5 Д, Т  

Модульна контрольна робота   2   КР  

РАЗОМ 34 34 112    

Підсумковий контроль                                                Екзамен  

   

Д- Дискусія;   ІРС – оцінка індивідуальної роботи студента; З –рішення задач; 

Т- тестування;   КР - контрольна робота  

   
 

6. Перелік навчальних робіт студентів та оцінка їх у балах 

Теми дисципліни та види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Тема 1. Підприємство в ринковій економіці   

-         участь у дискусії 2 

Тема 2. Напрями діяльності підприємства   

-         тестування 3 

Тема 3. Планування діяльності підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (1-4) 1 

Тема 4. Продукція підприємства та його виробнича програма   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (5-8) 1 

-         індивідуальна самостійна робота 2 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (9-12) 1 

-         індивідуальна самостійна робота 2 

-         контрольна робота (теми 1-5) 5 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства   

-         тестування 2 



Тема 7. Трудові ресурси підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (13-17) 1 

-         індивідуальна самостійна робота 2 

Тема 8. Фінансова звітність як інформаційна база оцінки та 

планування діяльності підприємства 
  

-         участь у дискусії 1 

Тема 9. Майнові ресурси (активи) підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (18-22) 1 

-         індивідуальна самостійна робота 8 

Тема 10. Капітал  підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (23-26) 1 

-         індивідуальна самостійна робота 8 

Тема 11. Витрати підприємства    

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (27-29) 1 

Тема 12. Доходи та цінова політика підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (30-31) 1 

Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства   

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (32-34) 1 

-         контрольна робота (теми 9-13) 5 

Тема 14. Ефективність та конкурентоспроможність 

діяльності підприємства 
  

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (35-36) 1 

-         тестування 4 

Тема 15. Фінансовий стан підприємства та методи його 

оцінювання 
  

-         участь у дискусії, вирішення практичних завдань (37-39) 1 

-         індивідуальна самостійна робота 8 

Тема 16. Розвиток та реструктуризація підприємства   

-         участь у дискусії 1 

Тема 17. Антикризова діяльність підприємства   

-         участь у дискусії 1 

Тема 18. Економічна безпека підприємства   

-         участь у дискусії 1 

-         тестування 4 

Модульна контрольна робота 20 

Разом 100 

у т.ч.   

Аудиторна робота 60 



Самостійна робота  30 

Наукова робота (участь у конференціях, опублікування 

статей, тез доповідей) 
10 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

1. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: 

Кондор, 2016. – 378 с.  

2. Економіка і фінанси підприємства : опор. конспект лекцій Частина І / Л.О. 

Лігоненко та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 131 с.  

3. Економіка і фінанси підприємства : опор. конспект лекцій Частина ІІ / В.Г. 

Андрєєва та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 95 с.  

4. Суліма Н. М. Практикум з економіки і фінансів підприємства: навч. посіб. 

/ Н. М. Суліма, Л. М. Степасюк, О. В. Величко; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. - Київ : Компринт, 2016. - 383 с.  

5. Коваль О. Т. Економіка і фінанси підприємства: навч. посіб. / О. Т. 

Коваль, Ю. Б. Колупаєв, В. В. Пархоменко; Нац. акад. статистики, обліку 

та аудиту. - Київ : Консультант, 2017. - 256 с.  

6. Економіка і фінанси підприємства: навч. посіб. / [Гурова К. Д. та ін.]. - 

Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. - 792 с. 
 


