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1. Анотація дисципліни  
Навчальну дисципліну «Економіка підприємства» віднесено до групи нормативних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки ОР «Бакалавр» за освітньою програмою «Економічна кібернетика» 

спеціальності 051 «Економіка». Вона є своєрідним вступом до вивчення дисциплін циклу професійної 

підготовки. Вивчення дисципліни дає можливість студентові набути досвіду організації планування, координації, 

реалізації та контролю за діяльністю підприємств, організацій та установ. 

2. Мета навчальної дисципліни: 

Надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, 

практичних навичок, формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань, які 

є необхідними для вільного володіння практикою прийняття оптимальних рішень щодо функціонування окремих 

складових виробничо-господарського механізму підприємства, з питань аналізу його виробничої діяльності, 

обґрунтування економічної стратегії розвитку підприємства на ринку, методології розрахунку важливих 

показників господарської діяльності з врахуванням чинників внутрішнього та зовнішнього середовища 

функціонуючого підприємства. 

3. Пререквізити. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни, як: 

«Економічна теорія»; «Макроекономіка», «Мікроекономіка». 

4. Результати навчання 
а) знати: 

✓ про предмет і об’єкт навчальної дисципліни, її зміст, мету та завдання, місце та роль в системі 

економічних дисциплін;  

✓ основні терміни та поняття, що формують понятійний апарат навчальної дисципліни; 

✓ основний методичний інструментарій, що використовується в процесі діагностування 

підприємства; 

✓ про існуючі міждисциплінарні зв’язки; 

✓ про напрями використання отриманих знань (тобто предмет та об’єкт прикладання отриманих 

знань); 

✓ аналізувати та розв’язувати завдання у сфері функціонування суб’єктів господарювання. 

б) вміти: 
✓ визначати показники продуктивності праці; 

✓ планувати і розраховувати трудомісткість продукції, чисельність працівників; 

✓ визначати та аналізувати показники структури та використання основного капіталу, показники 

використання оборотного капіталу; 

✓ обчислювати та аналізувати показники ефективності функціонування підприємства; 

✓ виявляти і використовувати передовий досвід по підвищенню ефективності функціонування 

суб’єктів господарювання та їх структурних підрозділів у країні та за кордоном. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Тема Кількість годин 

 Аудиторні заняття Самост. 

робота 

ІНДЗ 

Усього Лекції Семінар. 

заняття 

Практич. 

заняття 

МОДУЛЬ І. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки та управління підприємством, ресурсне 

забезпечення промислового підприємства: матеріально-речові та трудові ресурси підприємства 

Тема 1. Теорії підприємств в основи 

підприємництва 

8 2  1 5  

 

Напи-

сання 

статей, 

тез на 

науко-

во-

прак-

тичні 

конфе-

ренції, 

науко-

во-

пошу-

кова 

робота 

Тема 2. Види підприємств, їх 

організаційно-правові форми. 

8 2  1 5 

Тема 3. Зовнішнє середовище 

господарювання. 

7 2   5 

Тема 4. Структура та управління 

підприємством. 

9 2  2 5 

Тема 5. Ринок і продукція. 7 1  1 5 

Тема 6. Планування діяльності 

підприємства. 

7 1  1 5 

Тема  7. Персонал підприємства, 

продуктивність і оплата праці. 

10 2  2/1 6 

Тема 8. Капітал підприємства. 12 2  4/1 6 

Тема 9. Інвестиції. 9 1  2 6 

Тема 10. Інноваційна діяльність. 9 1  2 6  

Змістовний модуль 2. Технічна база і організація виробництва, результати виробничо-господарської 

діяльності підприємства та їх фінансово-економічна оцінка. Антикризова система господарювання. 

Тема 11. Техніко-технологічна база і 

виробнича потужність підприємства. 

10 2/1  2 6 Напи-

сання 

статей, 

тез на 

науко-

во-

прак-

тичні 

конфе-

ренції, 

науко-

во-

пошу-

кова 

робота 

Тема 12. Організація виробництва і 

забезпечення якості продукції. 

10 2/1  2 6 

Тема 13. Витрати на виробництво і 

реалізацію продукції. 

10 2/1  2/1 6 

Тема 14. Фінансово-економічні результати 

діяльності підприєм-ствва. 

14 4/1  4/1 6 

Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні 

моделі, трансформація та 

реструктуризація. 

10 2  2 6 

Тема 16. Економічна безпека та антикризо-

ва діяльність. 

10 2  2 6 

МОДУЛЬ ІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ 

ІНДЗ  

Форма підсумкового контролю - іспит 

Загальна кількість годин 150 30  30 90  

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

  
№ 

з/п 
Назва теми 

1 Теорії підприємств в основи підприємництва  

1.Теорії підприємств. 

2.Підприємництво як сучасна форма господарювання. 

3.Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності. 

2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми. 

1.Визначення, цілі та напрями діяльності підприємства. 

2.Правові основи функціонування підприємства. 

3.Класифікація і структура підприємств. 

4.Добровільні та інституційні об'єднання підприємств (організацій) 

3 Зовнішнє середовище господарювання. 



1.Вплив зовнішнього оточення на діяльність підприємств. 

2.Макросередовище господарювання і його чинники. 

3.Ринкова інфраструктура та економічна поведінка суб’єктів економіки. 

4 Структура та управління підприємством. 

1.Сутність і функції процесу управління. Сутність і функції процесу управління. 

2.Методи управління діяльністю підприємств. 

3.Виробнича і загальна структура. 

4.Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. 

5 Ринок і продукція. 

1.Сучасне ринкове середовище підприємства. 

2.Загальна характеристика продукції (послуг). 

3.Товарна, реалізована і валова продукція. 

4. Виробництво. Порядок розробки плану реалізації (продаж) і виробництва. 

6 Планування діяльності підприємства. 

1.Індикативне макроекономічне планування. 

2.Державне економічне регулювання. 

3.Прогнозування розвитку суб'єктів господарювання. 

4.Методичні основи планування. 

5.Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. 

6.Тактичне та оперативне планування. 

7 Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. 

1.Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства та інших суб'єктів господарювання. 

2.Визначення чисельності окремих категорій працівників.  

3.Кадрова політика. 

4. Продуктивність праці. 

5. Мотивація трудової діяльності працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і 

загальна організація. 

6.Застосовувані форми і системи оплати праці робітників. 

7. Доплата і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. 

8.Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації). 

8 Капітал підприємства. 

1.Характеристика матеріальних активів (виробничих засобів та іншого майна). 

2.Оцінка, класифікація і структура основних засобів. 

3.Спрацювання, амортизація і відтворення основних засобів. 

4.Ефективність відтворення і використання основних засобів. 

5.Структура, нормування і використання оборотних засобів підприємства. 

6.Види та джерела формування оборотних коштів. 

7.Оборотні кошти. 

8. Обчислення обсягу та оцінка ефективності оборотних коштів. 

9 Інвестиції. 

1.Інвестиції: визначення, структура і напрямки використання. 

2. Обчислення обсягу та оцінка ефективності капітальних вкладень. 

10. Інноваційна діяльність. 

1.Загальна характеристика інноваційних процесів. 

2.Науково-технічний прогрес (поступ), його загальні та пріоритетні напрями. 

3.Організаційний прогрес (поступ). 

4.Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 

11 Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. 

1.Техніко-технологічна база підприємства. 

2.Поняття, види і значення інфраструктури. 

3.Система технічного обслуговування. 

4.Відтворення і розвиток інфраструктури. 

5. Виробнича потужність підприємства. 

6. Ефективність відтворення виробничих потужностей. 

12 Організація виробництва і забезпечення якості продукції. 

1.Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. 

2.Організаційні типи виробництва. 

3.Виробничий цикл. 

4.Методи організації виробництва. 

5.Форми організації виробництва. 

6.Якість, її оцінка і конкурентоспроможність продукції (послуг). 

7.Методи забезпечення якості. 

8.Державний нагляд за якістю і внутнішньовиробничий технічний контроль. 

13 Витрати на виробництво і реалізацію продукції. 

1.Поточні витрати на продукування виробів (послуг). Їх класифікація і структура. 



2.Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. 

3.Обчислення собівартості окремих виробів. 

4.Стратегія і шляхи зниження поточних витрат. 

5.Ціни на продукцію (послуги): загальна характеристика, види, методи встановлення і регулювання. 

14 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. 

1.Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства (організації). 

2.Прибутковість (дохідність) підприємства. 

3.Рентабельність ресурсів і продукції. 

4.Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 

5.Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. 

6.Чинники підвищення ефективності виробництва. 

15 Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. 

1.Сучасні моделі розвитку підприємств. 

2.Структурна перебудова економіки і реструктуризація підприємств (організацій). 

3.Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб'єктів господарювання. 

4.Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб'єктів. 

16 Економічна безпека та антикризова діяльність. 

1.Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб'єкта. 

2.Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. 

3.Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. 

4.Національна програма антикризового господарювання. 

 Разом  

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю 
Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей, доповідей та рефератів, розв’язуванні 

виробничих ситуацій а також написанні самостійних та контрольних робіт. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у формі іспиту. 

Завданням іспиту є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни. 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою 

оцінки результатів навчання на завершальному етапі.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, 

становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у процесі 

підсумкового виду контролю (іспиту).  

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. Кількість 

балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна 

кількість балів складає: за 1 змістовий модуль – 30; за 2 змістовий модуль – 30 балів. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається іспит, виводиться із суми балів поточного 

контролю за модулями (до 60 балів) та модуля-контролю (іспиту) – до 40 балів. Якщо студент за власною 

ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (60 балів), виконує додаткові види роботи, що 

відображені (реферати, ІНДЗ, розв’язання додаткових задач) при цьому набравши додатково не менше 40 балів, 

може отримати оцінку за іспит автоматично. 

Критерієм успішного проходження студентом підсумкового оцінювання може бути досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 



Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв і трансформується 

в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) Пояснення за розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним курсом 

 

Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається не 

атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може бути лише 

у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або тієї частини 

навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.  

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних груп 

проводиться за такими видами роботи студента: 

• підготовка рефератів та ІНДЗ, 

• письмове визначення основних понять, 

• контрольні роботи, самостійні роботи. 

1. Порядок проведення іспиту 

З навчальної дисципліни  «Економіка підприємства» проводиться семестровий іспит. Студенти 

отримують білет, що містить два теоретичних питання з дисципліни, два тестових завдань, виробнича ситуація 

та 2 категорії для визначення. 

У 40 балів, що можливо отримати на іспиту, входять 2 теоретичних питання (по 10 балів кожне), два 

тестових завдання (по1 балу за кожне), виробнича ситуація  (12 балів) та 2 категорії (по 3 балу за кожну). 

У випадку неповної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та бального 

оцінювання. Аналогічно виставляються бали по інших питаннях.  

Після підготовки студентами відповіді відбувається його усна відповідь викладачеві. У процесі цього 

студентові можуть бути задані додаткові питання. 

2. Критерії оцінювання відповідей 

Оцінкою «А» оцінюється повна та аргументована відповідь на запитання, правильно розв’язана 

виробнича ситуація та сформульовано правильні визначення з глосарію, що свідчить про вміння аналізувати 

матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і послідовною. 

Відповідь оцінюється на «В» за умови розкриття питань білету понять з глосарію, але містить неточності, 

що несуттєво впливають на зміст завдання та є неточності у розв’язані виробничої ситуації. 

Відповідь оцінюється на «С» за умови повного та правильного розкриття одного з питань білету, але у 

відповіді не достатньо правильно сформульовано визначення з глосарію та є неточності у розв’язані виробничої 

ситуації.  

Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння, є спроби 

розв’язання виробничої ситуації,  виставляється оцінка «D». 

Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильного підходу до викладення теоретичного матеріалу та 

виробничої ситуації. 

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx». 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
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7. Рекомендована література 
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