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1. Мета навчальної дисципліни
1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни: оволодіння студентами
теоретичними знаннями з основ економіки підприємства, в тому числі сутності
підприємства, ресурсного забезпечення підприємства: основних засобів,
оборотних засобів, оплати праці на підприємстві, планування, інвестиційної
діяльності, фінансово-економічних результатів діяльності та ефективності
підприємства в ринкових умовах, набуття практичних вмінь і навичок щодо
використання теорії економіки підприємства в управлінні діяльністю
підприємств.
1.2. Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення
навчальної дисципліни:
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми з основ економіки підприємства, в тому числі сутності
підприємства, ресурсного забезпечення підприємства: основних
засобів, оборотних засобів, оплати праці на підприємстві,
планування, інвестиційної діяльності, фінансово-економічних
результатів діяльності та ефективності підприємства.
Загальні компетентності ЗК 01. Здатність вчитися та оволодіва-ти сучасними знаннями.
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК 17. Здатність враховувати правові засади у професійній
діяльності, орієнтуватися в системі трудового та конституційного
законодавства.
Спеціальні (фахові,
СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за
предметні)
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу,
компетентності
робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які
властиві сучасним процесам в економіці.
СК 05. Здатність проводити аналіз господарської діяльності
підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття
управлінських рішень.
СК 06. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних
технологій.

1.3.Програмні результати навчання:
Програмні
навчання

результати ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони,
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між
процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ПР 08. Розуміти
організаційно-економічний
механізм
управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття
рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.
ПР 15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження соціально-економічних явищ і господарських
процесів на підприємстві.
ПР 40. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної
науки, особливостей функціонування економічних систем.
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
дисциплін,
навчання).

2. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників:
Кількість кредитів – 4
Загальна кількість годин – 120
Кількість модулів – 1
Кількість змістових модулів – 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання – відсутнє
Характеристика навчальної дисципліни:
Форма навчання – денна
Статус навчальної дисципліни – нормативна дисципліна
Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних
які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів

Змістовний модуль 1.
Ресурсне забезпечення підприємства
Тема 1. Підприємство і підприємництво
Поняття
підприємства,
ознаки
підприємства.
Підприємницькі структури. Класифікація підприємств за різними
ознаками. Засновницькі документи та їх підготовка.
Тема 2. Основні фонди підприємства
Поняття і класифікація основних фондів підприємства.
Оцінка основних фондів. Зношення, амортизація та ремонт
основних фондів. Загальні та часткові показники ефективного
використання основних фондів.
Тема 3. Оборотні фонди та оборотні кошти
підприємства
Поняття та матеріальний склад оборотних фондів
підприємства. Показники використання матеріальних ресурсів.
Оборотні кошти підприємства, їх структура та джерела
формування оборотних коштів підприємства. Оборотність
оборотних коштів, показники оборотності.
Тема 4. Персонал підприємства і продуктивність праці
Персонал підприємства, його склад, структура і
класифікація. Кадрова політика підприємства і управління
персоналом. Продуктивність праці, показники та методи її
вимірювання. Методи нормування праці.
Тема 5. Мотивація та управління персоналом
Мотивація та наукова організація праці. Основні
соціометричні показники та дихотомічний розподіл. Психологічні
аспекти мотивації.

програмних
Шифри
результатів навчання
здобувача вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Шифри
компетентностей,
повинен
якими
здобувач
оволодіти
вищої освіти

3. Обсяг навчальної дисципліни
3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗК 01
ЗК 08
ЗК 17

ПР 01

ЗК 08
СК 05

ПР 01
ПР 15

ЗК 08
СК 05

ПР 01
ПР 15

ЗК 08
ЗК 12

ПР 01
ПР 15

ЗК 08
ЗК 12

ПР 01
ПР 15
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Тема 6. Оплата праці на підприємстві
Поняття і види заробітної плати. Функції зарплати.
Тарифна система оплати праці, її елементи. Форми та системи
оплати праці. Система участі у прибутках.
Тема 7. Якість і конкурентоспроможність продукції
Поняття якості продукції. Методи оцінки якості
продукції. Поняття конкурентоспроможності продукції.
Змістовний модуль 2.
Результати та ефективність діяльності підприємства
Тема 8. Собівартість продукції та витрати
підприємства
Поняття і характеристика витрат на виробництво.
Класифікація витрат за різними методами. Складання кошторису
витрат на виробництво. Показники собівартості продукції.
Тема 9. Види та методи встановлення цін
Економічний зміст і функції цін. Види цін. Формування
гуртових та роздрібних цін. Методи ціноутворення.
Тема 10. Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиційна діяльність підприємства. Види інвестицій, їх
характеристика. Виробничі інвестиції їх структура. Оцінка
ефективності виробничих інвестиції.
Тема 11. Науково-технічний прогрес: напрямки та
економічна ефективність
Науково-технічний прогрес та його основні напрямки.
Показники рівня науково-технічного прогресу. Інноваційні
процеси на підприємстві. Економічний ефект заходів НТП, його
форми. Види економічної ефективності технічних нововведень.
Тема 12. Фінансова звітність підприємств
Фінансова звітність підприємств, основні положення.
Суть і побудова бухгалтерського балансу. Вплив операцій на
підсумок балансу.
Тема 13. Суть і основні завдання фінансової діяльності
підприємства
Суть і завдання фінансової діяльності підприємства.
Показники оцінки фінансового стану підприємства. Поняття, види
і розподіл прибутку підприємства. Суть і характеристика
загальної ефективності діяльності підприємства. Суть і
характеристика показника рентабельності.
Тема 14. Реструктуризація, банкрутство, санація та
ліквідація підприємства
Суть реструктуризації підприємства. Поняття і основні
види банкрутства. Санація підприємства. Ліквідація підприємства.

ЗК 12
СК 05

ПР 08
ПР 15

ЗК 08
СК 05

ПР 01
ПР 15

ЗК 08
СК 06

ПР 01
ПР 40

ЗК 13
СК 05

ПР 08
ПР 40

ЗК 08
СК 05

ПР 01
ПР 15

ЗК 01
ЗК 13

ПР 01
ПР 40

ЗК 13
СК 06

ПР 08
ПР 15

ЗК 01
ЗК 17

ПР 01
ПР 40

ЗК 08
ЗК 17

ПР 01
ПР 15
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3.2. Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та
видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни
3.2.1. Очна (денна)
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Змістовний модуль 1.
Ресурсне
забезпечення
підприємства
Тема
1.
Підприємство
і
підприємництво
Тема
2.
Основні
фонди
підприємства
Тема 3. Оборотні фонди та
оборотні кошти підприємства
Тема 4. Персонал підприємства і
продуктивність праці
Тема 5. Мотивація та управління
персоналом
Тема 6.
Оплата праці на
підприємстві
Тема
7.
Якість
і
конкурентоспроможність продукції
Змістовний модуль 2.
Результати
та
ефективність
діяльності підприємства
Тема 8. Собівартість продукції та
витрати підприємства
Тема
9.
Види
та
методи
встановлення цін
Тема 10. Інвестиційна діяльність
підприємства
Тема
11.
Науково-технічний
прогрес:
напрямки
та
економічна
ефективність
Тема 12. Фінансова звітність
підприємств
Тема 13. Суть і основні завдання
фінансової діяльності підприємства
Тема
14.
Реструктуризація,
банкрутство,
санація
та
ліквідація
підприємства
РАЗОМ

УСЬОГО

л

пр

сем

60

18

8

4

30

10

4

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

9

4

8

2

9

2

60

18

8

10

4

2

4

8

2

2

4

10

4

2

4

8

2

8

2

7

2

лаб

1
2

сам.в.

4
4

1

6

4

30

2
2

4
4
4

2
9

2

120

36

6
16

8

60

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Тема 1. Підприємство і
підприємництво
Тема 1. Підприємство і
підприємництво
Тема 2. Основні фонди

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Поняття підприємства, ознаки
підприємства. Підприємницькі
структури.
Класифікація підприємств за різними
ознаками. Засновницькі документи та їх
підготовка.
Поняття і класифікація основних фондів

Кількість
годин*
2

2
2

7
№
з/п

Назва теми
підприємства

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

Тема 3. Оборотні фонди та
оборотні кошти
підприємства

Тема 4. Персонал
підприємства і
продуктивність праці

Тема 5. Мотивація та
управління персоналом
Тема 5. Мотивація та
управління персоналом
Тема 6. Оплата праці на
підприємстві
Тема 7. Якість і
конкурентоспроможність
продукції
Тема 8. Собівартість
продукції та витрати
підприємства
Тема 8. Собівартість
продукції та витрати
підприємства
Тема 9. Види та методи
встановлення цін
Тема 10. Інвестиційна
діяльність підприємства
Тема 10. Інвестиційна
діяльність підприємства
Тема 11. Науковотехнічний прогрес:
напрямки та економічна
ефективність

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
підприємства. Оцінка основних фондів.
Зношення, амортизація та ремонт
основних фондів. Загальні та часткові
показники ефективного використання
основних фондів.
Поняття та матеріальний склад
оборотних фондів підприємства.
Показники використання матеріальних
ресурсів. Оборотні кошти підприємства,
їх структура та джерела формування
оборотних коштів підприємства.
Оборотність оборотних коштів,
показники оборотності.
Персонал підприємства, його склад,
структура і класифікація. Кадрова
політика підприємства і управління
персоналом. Продуктивність праці,
показники та методи її вимірювання.
Методи нормування праці.
Мотивація та наукова організація праці.
Основні соціометричні показники та
дихотомічний розподіл. Психологічні
аспекти мотивації.
Поняття і види заробітної плати. Функції
зарплати. Тарифна система оплати праці,
її елементи. Форми та системи оплати
праці. Система участі у прибутках.
Поняття якості продукції. Методи оцінки
якості продукції. Поняття
конкурентоспроможності продукції.
Поняття і характеристика витрат на
виробництво. Класифікація витрат за
різними методами.
Складання кошторису витрат на
виробництво. Показники собівартості
продукції.
Економічний зміст і функції цін. Види
цін. Формування гуртових та роздрібних
цін. Методи ціноутворення.
Інвестиційна діяльність підприємства.
Види інвестицій, їх характеристика.
Виробничі інвестиції, їх структура.
Оцінка ефективності виробничих
інвестиції.
Науково-технічний прогрес та його
основні напрямки. Показники рівня
науково-технічного прогресу. Інноваційні
процеси на підприємстві. Економічний
ефект заходів НТП, його форми. Види
економічної ефективності технічних
нововведень.

Кількість
годин*

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2
2

2

8
№
з/п
16

17

18

Назва теми
Тема 12. Фінансова
звітність підприємств
Тема 13. Суть і основні
завдання фінансової
діяльності підприємства

Тема 14. Реструктуризація,
банкрутство, санація та
ліквідація підприємства

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Фінансова звітність підприємств, основні
положення. Суть і побудова
бухгалтерського балансу. Вплив операцій
на підсумок балансу.
Суть і завдання фінансової діяльності
підприємства. Показники оцінки
фінансового стану підприємства.
Поняття, види і розподіл прибутку
підприємства. Суть і характеристика
загальної ефективності діяльності підприємства. Суть і характеристика
показника рентабельності.
Суть реструктуризації підприємства.
Поняття і основні види банкрутства.
Санація підприємства. Ліквідація
підприємства.

Всього

Кількість
годин*
2

2

2
36

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1

2

3

4

Назва теми
Тема 1. Підприємство і
підприємництво

Тема 5. Мотивація
управління персоналом

та

Тема
7.
Якість
і
конкурентоспроможність
продукції
Тема
11.
Науковотехнічний
прогрес:
напрямки та економічна
ефективність

Тема 13. Суть і основні
завдання
фінансової
діяльності підприємства

Тема 14. Реструктуризація,
банкрутство, санація та
ліквідація підприємства
Всього

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Поняття підприємства, ознаки
підприємства. Підприємницькі
структури. Класифікація підприємств за
різними ознаками. Засновницькі
документи та їх підготовка.
Мотивація та наукова організація праці.
Основні соціометричні показники та
дихотомічний розподіл. Психологічні
аспекти мотивації.
Поняття якості продукції. Методи оцінки
якості продукції. Поняття
конкурентоспроможності продукції.
Науково-технічний прогрес та його
основні напрямки. Показники рівня
науково-технічного прогресу. Інноваційні
процеси на підприємстві. Економічний
ефект заходів НТП, його форми. Види
економічної ефективності технічних
нововведень.
Суть і завдання фінансової діяльності
підприємства. Показники оцінки
фінансового стану підприємства.
Поняття, види і розподіл прибутку
підприємства. Суть і характеристика
загальної ефективності діяльності
підприємства. Суть і характеристика
показника рентабельності.
Суть реструктуризації підприємства.
Поняття і основні види банкрутства.
Санація підприємства. Ліквідація
підприємства.

Кількість
годин*

2

2

2

2

8

9

4) Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Назва теми
Тема 2. Основні
підприємства

фонди

Тема 3. Оборотні фонди та
оборотні
кошти
підприємства

Тема
4.
Персонал
підприємства
і
продуктивність праці
Тема 6. Оплата праці на
підприємстві
Тема
8.
Собівартість
продукції
та
витрати
підприємства
Тема 9. Види та методи
встановлення цін
Тема
10.
Інвестиційна
діяльність підприємства
Тема
12.
Фінансова
звітність підприємств

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Оцінка основних фондів. Зношення,
амортизація та ремонт основних фондів.
Загальні та часткові показники
ефективного використання основних
фондів.
Показники використання матеріальних
ресурсів. Оборотні кошти підприємства,
їх структура та джерела формування
оборотних коштів підприємства.
Оборотність оборотних коштів,
показники оборотності.
Продуктивність праці, показники та
методи її вимірювання. Методи
нормування праці.
Тарифна система оплати праці, її
елементи. Форми та системи оплати
праці. Система участі у прибутках.
Складання кошторису витрат на
виробництво. Показники собівартості
продукції.
Формування гуртових та роздрібних цін.
Методи ціноутворення.
Виробничі інвестиції їх структура.
Оцінка ефективності виробничих
інвестиції.
Суть і побудова бухгалтерського балансу.
Вплив операцій на підсумок балансу.

Всього

Кількість
годин*

2

2

2

2

2
2
2
2
16

5) Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п
Всього

Назва теми
-

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
-

Кількість
годин*
-

6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Тема 1. Підприємство і
підприємництво

Тема 2. Основні фонди
підприємства

Тема 3. Оборотні фонди та
оборотні кошти

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Поняття підприємства, ознаки
підприємства. Підприємницькі
структури. Класифікація підприємств за
різними ознаками. Засновницькі
документи та їх підготовка.
Поняття і класифікація основних фондів
підприємства. Оцінка основних фондів.
Зношення, амортизація та ремонт
основних фондів. Загальні та часткові
показники ефективного використання
основних фондів.
Поняття та матеріальний склад
оборотних фондів підприємства.

Кількість
годин

4

4

4

10
№
з/п

Назва теми
підприємства

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 4. Персонал
підприємства і
продуктивність праці

Тема 5. Мотивація та
управління персоналом
Тема 6. Оплата праці на
підприємстві
Тема 7. Якість і
конкурентоспроможність
продукції
Тема 8. Собівартість
продукції та витрати
підприємства
Тема 9. Види та методи
встановлення цін
Тема 10. Інвестиційна
діяльність підприємства

Тема 11. Науковотехнічний прогрес:
напрямки та економічна
ефективність

Тема 12. Фінансова
звітність підприємств
Тема 13. Суть і основні
завдання фінансової
діяльності підприємства

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Показники використання матеріальних
ресурсів. Оборотні кошти підприємства,
їх структура та джерела формування
оборотних коштів підприємства.
Оборотність оборотних коштів,
показники оборотності.
Персонал підприємства, його склад,
структура і класифікація. Кадрова
політика підприємства і управління
персоналом. Продуктивність праці,
показники та методи її вимірювання.
Методи нормування праці.
Мотивація та наукова організація праці.
Основні соціометричні показники та
дихотомічний розподіл. Психологічні
аспекти мотивації.
Поняття і види заробітної плати. Функції
зарплати. Тарифна система оплати праці,
її елементи. Форми та системи оплати
праці. Система участі у прибутках.
Поняття якості продукції. Методи оцінки
якості продукції. Поняття
конкурентоспроможності продукції.
Поняття і характеристика витрат на
виробництво. Класифікація витрат за
різними методами. Складання кошторису
витрат на виробництво. Показники
собівартості продукції.
Економічний зміст і функції цін. Види
цін. Формування гуртових та роздрібних
цін. Методи ціноутворення.
Інвестиційна діяльність підприємства.
Види інвестицій, їх характеристика.
Виробничі інвестиції\ їх структура.
Оцінка ефективності виробничих
інвестиції.
Науково-технічний прогрес та його
основні напрямки. Показники рівня
науково-технічного прогресу. Інноваційні
процеси на підприємстві. Економічний
ефект заходів НТП, його форми. Види
економічної ефективності технічних
нововведень.
Фінансова звітність підприємств, основні
положення. Суть і побудова
бухгалтерського балансу. Вплив операцій
на підсумок балансу.
Суть і завдання фінансової діяльності
підприємства. Показники оцінки
фінансового стану підприємства.
Поняття, види і розподіл прибутку
підприємства. Суть і характеристика

Кількість
годин

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

11
№
з/п

Назва теми

14

Тема 14. Реструктуризація,
банкрутство, санація та
ліквідація підприємства

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
загальної ефективності діяльності підприємства. Суть і характеристика
показника рентабельності.
Суть реструктуризації підприємства.
Поняття і основні види банкрутства.
Санація підприємства. Ліквідація
підприємства.

Кількість
годин

6

Всього

60

3.2.2. ЗАОЧНА
1. Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Змістовний модуль 1.
Ресурсне
забезпечення
підприємства
Тема
1.
Підприємство
і
підприємництво
Тема
2.
Основні
фонди
підприємства
Тема 3. Оборотні фонди та
оборотні кошти підприємства
Тема 4. Персонал підприємства і
продуктивність праці
Тема 5. Мотивація та управління
персоналом
Тема 6.
Оплата праці на
підприємстві
Тема
7.
Якість
і
конкурентоспроможність продукції
Змістовний модуль 2.
Результати
та
ефективність
діяльності підприємства
Тема 8. Собівартість продукції та
витрати підприємства
Тема
9.
Види
та
методи
встановлення цін
Тема 10. Інвестиційна діяльність
підприємства
Тема
11.
Науково-технічний
прогрес:
напрямки
та
економічна
ефективність
Тема 12. Фінансова звітність
підприємств
Тема 13. Суть і основні завдання
фінансової діяльності підприємства
Тема
14.
Реструктуризація,
банкрутство,
санація
та
ліквідація
підприємства
РАЗОМ

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

сем

58

2

2

0

8,5

лаб

сам.в.

54
8

7

6
2

7

6
2

7

6

10

10

8,5

8

10

10

62

3

2

0

57

9,5

9

9,5

9
2

7

6

9,5

9
2

7

6

9,5

9

10

1

120

5

9
4

0

111

12

2.Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Підприємство і
підприємництво

Тема 2. Основні фонди
підприємства

Тема 3. Оборотні фонди
та оборотні кошти
підприємства

Тема 4. Персонал
підприємства і
продуктивність праці

2

Тема 10. Інвестиційна
діяльність підприємства
Тема 11. Науковотехнічний прогрес:
напрямки та економічна
ефективність
Тема 12. Фінансова
звітність підприємств
Тема 13. Суть і основні
завдання фінансової
діяльності підприємства

3

Тема 14.
Реструктуризація,
банкрутство, санація та
ліквідація підприємства

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Поняття підприємства, ознаки
підприємства. Підприємницькі структури.
Класифікація підприємств за різними
ознаками. Засновницькі документи та їх
підготовка.
Поняття і класифікація основних фондів
підприємства. Оцінка основних фондів.
Зношення, амортизація та ремонт основних
фондів. Загальні та часткові показники
ефективного використання основних
фондів.
Поняття та матеріальний склад оборотних
фондів підприємства. Показники
використання матеріальних ресурсів.
Оборотні кошти підприємства, їх структура
та джерела формування оборотних коштів
підприємства. Оборотність оборотних
коштів, показники оборотності.
Персонал підприємства, його склад,
структура і класифікація. Кадрова політика
підприємства і управління персоналом.
Продуктивність праці, показники та методи
її вимірювання. Методи нормування праці.
Інвестиційна діяльність підприємства. Види
інвестицій, їх характеристика. Виробничі
інвестиції\ їх структура. Оцінка
ефективності виробничих інвестиції.
Науково-технічний прогрес та його основні
напрямки. Показники рівня науковотехнічного прогресу. Інноваційні процеси на
підприємстві. Економічний ефект заходів
НТП, його форми. Види економічної
ефективності технічних нововведень.
Фінансова звітність підприємств, основні
положення. Суть і побудова
бухгалтерського балансу. Вплив операцій на
підсумок балансу.
Суть і завдання фінансової діяльності
підприємства. Показники оцінки
фінансового стану підприємства. Поняття,
види і розподіл прибутку підприємства.
Суть і характеристика загальної
ефективності діяльності під-приємства.
Суть і характеристика показника
рентабельності.
Суть реструктуризації підприємства.
Поняття і основні види банкрутства.
Санація підприємства. Ліквідація
підприємства.

Всього

Кількість
годин*

2

2

1
5

3.Теми та короткий зміст семінарських занять

13
№
з/п
Всього

Назва теми
-

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
-

Кількість
годин*
-

4.Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п
1

Назва теми
Тема 2. Основні фонди
підприємства
Тема 3. Оборотні фонди
та
оборотні
кошти
підприємства

2

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Оцінка основних фондів. Зношення,
амортизація та ремонт основних фондів.
Загальні та часткові показники ефективного
використання основних фондів.
Показники використання матеріальних
ресурсів. Оборотні кошти підприємства, їх
структура та джерела формування
оборотних коштів підприємства.
Оборотність оборотних коштів, показники
оборотності.
Продуктивність праці, показники та методи
її вимірювання. Методи нормування праці.

Тема
4.
Персонал
підприємства
і
продуктивність праці
Тема 5. Мотивація та Мотивація та наукова організація праці.
управління персоналом
Основні соціометричні показники та
дихотомічний розподіл. Психологічні
аспекти мотивації.
Тема 8. Собівартість Складання кошторису витрат на
продукції та витрати виробництво. Показники собівартості
підприємства
продукції.
Тема 9. Види та методи Формування гуртових та роздрібних цін.
встановлення цін
Методи ціноутворення.
Тема 10. Інвестиційна Виробничі інвестиції їх структура. Оцінка
діяльність підприємства ефективності виробничих інвестиції.
Тема
11.
Науково- Науково-технічний прогрес та його основні
технічний
прогрес: напрямки. Показники рівня науковонапрямки та економічна технічного прогресу. Інноваційні процеси на
ефективність
підприємстві. Економічний ефект заходів
НТП, його форми. Види економічної
ефективності технічних нововведень.

Всього

Кількість
годин*

2

2

4

5. Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п
Всього

Назва теми
-

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
-

Кількість
годин*
-

6. Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
з/п
1

Назва теми
Тема 1. Підприємство і
підприємництво

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Поняття підприємства, ознаки
підприємства. Підприємницькі структури.
Класифікація підприємств за різними
ознаками. Засновницькі документи та їх

Кількість
годин
8

14
№
з/п
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
підготовка.
Тема 2. Основні фонди
Поняття і класифікація основних фондів
підприємства
підприємства. Оцінка основних фондів.
Зношення, амортизація та ремонт основних
фондів. Загальні та часткові показники
ефективного використання основних
фондів.
Тема 3. Оборотні фонди Поняття та матеріальний склад оборотних
та оборотні кошти
фондів підприємства. Показники
підприємства
використання матеріальних ресурсів.
Оборотні кошти підприємства, їх структура
та джерела формування оборотних коштів
підприємства. Оборотність оборотних
коштів, показники оборотності.
Тема 4. Персонал
Персонал підприємства, його склад,
підприємства і
структура і класифікація. Кадрова політика
продуктивність праці
підприємства і управління персоналом.
Продуктивність праці, показники та методи
її вимірювання. Методи нормування праці.
Тема 5. Мотивація та
Мотивація та наукова організація праці.
управління персоналом
Основні соціометричні показники та
дихотомічний розподіл. Психологічні
аспекти мотивації.
Тема 6. Оплата праці на
Поняття і види заробітної плати. Функції
підприємстві
зарплати. Тарифна система оплати праці, її
елементи. Форми та системи оплати праці.
Система участі у прибутках.
Тема 7. Якість і
Поняття якості продукції. Методи оцінки
конкурентоспроможність якості продукції. Поняття
продукції
конкурентоспроможності продукції.
Тема 8. Собівартість
Поняття і характеристика витрат на
продукції та витрати
виробництво. Класифікація витрат за
підприємства
різними методами. Складання кошторису
витрат на виробництво. Показники
собівартості продукції.
Тема 9. Види та методи
Економічний зміст і функції цін. Види цін.
встановлення цін
Формування гуртових та роздрібних цін.
Методи ціноутворення.
Тема 10. Інвестиційна
Інвестиційна діяльність підприємства. Види
діяльність підприємства інвестицій, їх характеристика. Виробничі
інвестиції\ їх структура. Оцінка
ефективності виробничих інвестиції.
Тема 11. НауковоНауково-технічний прогрес та його основні
технічний прогрес:
напрямки. Показники рівня науковонапрямки та економічна технічного прогресу. Інноваційні процеси на
ефективність
підприємстві. Економічний ефект заходів
НТП, його форми. Види економічної
ефективності технічних нововведень.
Тема 12. Фінансова
Фінансова звітність підприємств, основні
звітність підприємств
положення. Суть і побудова
бухгалтерського балансу. Вплив операцій на
підсумок балансу.

Кількість
годин

6

6

6

10

8

10

9

9

6

9

6

15
№
з/п
13

Назва теми
Тема 13. Суть і основні
завдання фінансової
діяльності підприємства

Тема 14.
Реструктуризація,
банкрутство, санація та
ліквідація підприємства

14

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Суть і завдання фінансової діяльності
підприємства. Показники оцінки
фінансового стану підприємства. Поняття,
види і розподіл прибутку підприємства.
Суть і характеристика загальної
ефективності діяльності під-приємства.
Суть і характеристика показника
рентабельності.

Кількість
годин

Суть реструктуризації підприємства.
Поняття і основні види банкрутства.
Санація підприємства. Ліквідація
підприємства.

9

9

Всього

111

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання
4.1.
Форми та методи викладання, навчання: студенто-центрований,
проблемно-орієнтований,
професійно-орієнтований,
комінікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів,
роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, консультацій з
викладачем, самонавчання в системі Moodle.
4.2.
Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове
опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна
робота.
4.3.
Форми та методи підсумкового контроль: іспит.
5. Засоби діагностики результатів навчання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:
•
екзамен;
•
стандартизовані тести;
•
командні проекти;
•
аналітичні реферати;
•
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
•
студентські презентації та виступи на наукових заходах;
•
розрахункові роботи;
•
інші види індивідуальних та групових завдань.
6. Розподіл балів, які отримують студенти
6.1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види
навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за шкалою
ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу:
Сума балів за
шкалою
Коледжу
90-100
82-89
75-81

Оцінка за шкалою
ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)

Оцінка за національною шкалою
Іспит
Залік
Відмінно
Добре

Зараховано

16
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з
можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з
обов’язковим
повторним курсом)

65-74
60-64
35-59

1-34

Задовільно
Незадовільно

Не зараховано

6.2. Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями оцінювання
складових поточного та підсумкового контролю результатів навчальної
діяльності студентів з вивчення нормативних і вибіркових дисциплін:
6.2.1.
Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для денної форми
навчання):
Іспит:
Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2
Рейтингова (підсумкова)
оцінка за змістовий модуль
2, враховуючи поточне
опитування)
40 %

20 %
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Іспит

40 %

Рейтингова
(підсумкова) оцінка
з навчальної
дисципліни
(100 балів)
100

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14

6.2.2.
Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ екзамену (для заочної
форми навчання):
Іспит:
Змістовий модуль
МКР та підсумкова оцінка за змістовий модуль,
враховуючи оцінку за захист навчального матеріалу, що
виноситься на самостійне вивчення

Іспит

Рейтингова
(підсумкова) оцінка
з навчальної
дисципліни (100
балів)

60 %

40 %

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14

7. Критерії оцінювання складових поточного контролю
навчальної діяльності студента
7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на
навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.
Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види навчальної
діяльності

Критерії оцінювання

98-100

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для
обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні
завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє
ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати

17
Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види навчальної
діяльності

94-97

90-93

86-89

81-85

75-80

70-74

65-69

60-64

Критерії оцінювання

інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й
нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в
нестандартних умовах.
Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити
джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми,
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у
практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за
допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову
конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї
пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає
активну життєву позицію.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних
процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні
тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної
діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як
альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи
різні явища, процеси.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо
змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи;
формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості
творчі завдання; має сформовані типові навички.
Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна,
логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно
працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує
базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок,
застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою
викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно
оформити; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно
використовувати термінологію; скласти таблиці, схеми.
Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може
поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь
може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно
відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час
розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися
додатковими джерелами.
Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення
понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з
підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу;
робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не
послідовні.
Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за зразком
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні труднощі.

18
Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види навчальної
діяльності

Критерії оцінювання

50-59

Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок;
виявляє окремі властивості; робить спроби виконання
вправ, дій
репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості
розрахунки за готовим алгоритмом.
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить
спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише
за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в
підручнику відповідь.
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів,
фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують
відповіді „так” чи „ні”.

35-49

1-34

7.2. Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання
здійснюється за 100-бальною системою.
7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 100бальною системою.
7.4. Оцінювання захист навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється за 100бальною системою.
7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.
8. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення навчальної
дисципліни
Робоча програма (розглянута та схвалена на засіданнях кафедри). Плани
занять, конспекти лекцій. Перелік основної та додаткової літератури. Навчальнонаочні посібники, технічні засоби навчання тощо. Комплекс контрольних робіт
(ККР) для визначення залишкових знань, з дисципліни, завдань для обов’язкових
контрольних робіт. Електронний підручник. Методичні розробки для проведення
окремих занять.

1.
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9. Рекомендовані джерела інформації
9.1. Нормативно-правова база
Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України. К.:
Преса України. 1997. 80 с.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІУ: Редакція від
19.01.2012.
Земельний кодекс України // Урядовий кур’єр. 2001. 15 листопада. № 211212.
Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576 - XII. К.: Парламентське видавництво, 2001. 35 с. (додаток до Відомостей
Верховної Ради України).
Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003р. № 973 – IV//
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 24. 312 с.
Закон України «Про стандартизацію» // Урядовий кур’єр. 2001. 20 червня.
№ 108.
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7. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур’єр.
1997. 14 серпня. № 148-149.
8. Державна програма приватизації на 2010-2014 роки / Інтерактивна
інформаційно-аналітична система «Громадянське суспільство і влада». URL:
http // civic.kmu.gov.ua/civic_old/control/uk/discussion/ovv/project?project_id=133918
9.2. Основна література
1. Господарський Кодекс України. Відомості Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20
2. Податковий кодекс України - Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.
3. Економіка нафтогазових підприємств: Навчальний посібник за ред. Я.С
Витвицького та М. О. Данилюка. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013.
604 с.
4. Економіка підприємства. Підручник. За заг. редакцією С.Ф. Покропивного.
Вид. 2-ге перероблене і доповнене. К.: КНЕУ, 2000 528 с.
5. Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни./. Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко
та ін. К.: КНЕУ, 2000 248 с.
6. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навчальний
посібник. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”
(Інформаційно-видавничий центр “Інтелект+” Інституту післядипломної
освіти), “Інтелект-Захід”, 2005. 296 с.
7. Кузьмин В.М. Економіка підприємства: навчальний посібник [електронний
ресурс]. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. 195 с. URL:
http//:library.nung.edu.ua .
8. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник.
Вид.2-е, перероб. та доп. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 356 с.
9. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. 4-те видан, стер. К.: Вікар,
2006. 219 с.
10. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. Економіка підприємства: Підручник /За
загальною редакцією Й.М. Петровича. Львів “Новий світ”-2000”. 2004. 680 с.
9.3. Додаткова література
1. Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. Посіб. /
Харківський національний економічний ун-т. Х.: ВД «Інжек», 2007. 320 с.
2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. Посібник. К.: Атіка, 2004. 480 с.
3. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. Посібник. 2.вид., доп. К.:
А.С.К., 2005. 400 с.
4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр навчальної літератури,
2006. 488 с.
6 Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства:
Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 304 с.
7. Економіка підприємства. Навч. Посібник; за заг. Ред.. П.В.Круша. К.: ЕльгаН, КНТ, 2009, 780 с.
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8. Економіка підприємства. Структурно-логічний навчальний посібник/ За заг.
Редакцією д.е.н., проф. С.Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2001. 457 с.
9. Економіка підприємства: Навч. Посібник / за ред А.В. Шегди К.: ЗнанняПрес, 2006. 614 с.
10.Зовнішньо-економічна діяльність підприємств: Підручник для ВУЗів / І.В.
Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. Д-ра екон. Наук,
проф. І.В. Багрової. Київ: Цент навчальної літератури, 2004. 580 с.
11.Клименко С.М., Дуброва О.С.Обгрунтування господарських рішень та оцінка
ризиків: Навч. Посіб. К.: КНЕУ, 2005. 252 с.
12.Кузьмін О.Є., Пащенко І.Н., Чернобай Л.І., Босак А.О. Економіка
інноваційного підприємства. Навч. Посібник. – Львів: Видавництво
Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. 456 с.
13.Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. Посібник для
студ. Вищих навч. Закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом.
К.: МАУП, 2003. 304 с.
14.Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво, стратегія, організація,
ефективність: Навч. Посібник. К.:КНЕУ, 1997. 244 с.
15.Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч.посіб. К.:
Центр учбової літератури, 2007. 296 с.
16.Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу. Навч.
Посібник для вищих навчальних закладів. Автори: Данилюк М.О., Лесюк
В.С. Івано-Франківськ. 2000. 122 с.
17.Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства:
формування та оцінка: Навч. Посібник. К.: КНЕУ, 2004. 316 с.
18.Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч.посіб. 2-ге
вид., стер. К.: Знання, 2006. 301 с.
19.Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та
управління: Навч. Посіб./А.В.Шегда, М.В. Голованенко; за ред. А.В. Шегди.
К.: Знання, 2008. 271 с.
20.Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А., Пашнюк Л. О. Економіка
підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник. К.: Центр учбової
літератури, 2010. 240 с.
21.Як розробити бізнес-план інвестиційного проекту?: Практичний посібник/
Данилюк М.О., Дзьоба О.Г., Петренко В.П., Івано-Франківськ, 2003. 84 с.
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9.4. Інформаційні ресурси
Офіційний сайт Міністерства економіки України URL: www.me.gov.ua
Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL:
www.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Інституту глобальних стратегій URL: www.igls.com.ua
Офіційний сайт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
URL: www.ier.kiev.ua
База українського законодавства в Інтернет URL: www.lawukraine.com
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6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського URL:
www.nbuv.gov.ua
7. Офіційний
сайт
Національної
парламентської
бібліотеки
URL:
www.alpha.rada.kiev.ua
8. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії
URL: www.dev.lac.lviv.ua/lib
9. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича URL: www.libgw.univ.kiev.ua
10.Офіційний сайт Наукової бібліотеки Донецького університету URL:
www.library.dongu.donetsk.ua
11.Інтернет-портал для управлінців URL: www.management.com.ua
12. Урядовий портал Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua
13.Офіційний сайт Національного банку України URL: www.bank.gov.ua
14.Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: www.minfm.gov.ua
15.Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень URL:
www.niss.gov.ua
16.Офіційний сайт Національного інституту проблем міжнародної безпеки
URL: www.niisp.gov.ua
17.Офіційний сайт Українського центру економічних і політичних
досліджень ім. О.Разумкова URL: www.uceps.org
18.Офіційний сайт Інституту глобальних стратегій URL: www.igls.com.ua
19.Офіційний сайт Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій URL: www.ier.kiev.ua
20.Офіційний сайт Чернівецької області. URL: www.bucoda.cv.ua
21.Інформаційний сервер про Україну. URL: www.uazone.net
22.EERC - консорціум економічних досліджень. URL:
www.eurasia.org/eerc/kiev/
23.Офіційний сайт Міжвідомчої ради з впровадження економічних реформ в
Україні. URL: www.reforms.kiev.ua
24.Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки URL:
www.alpha.rada.kiev.ua
25. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії
URL: www.dev.lac.lviv.ua/lib

