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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціа-
льних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, 
змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
економічні основи функціонування підприємства у системі ринкових відносин, осно-

вні напрями та види його діяльності, види підприємств, що функціонують в: Україні; сис-
тему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності та ресурсів підприємства; зовні-
шнє середовище та його вплив на діяльність підприємства; ресурсний потенціал підприєм-
ства та його складові елементи; основні результативні показники діяльності підприємства, 
порядок їх формування та використання; капітал підприємства, його структуру, взаємозв'-
язок з іншими ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, во-
лодіння практичними навичками оцінки цих параметрів; про сучасні теорії та моделі роз-
витку підприємства, механізм трансформ:-(реструктуризації) підприємств у процесі розви-
тку; економічну безпеку підприємства та його антикризову діяльність. 
вміти: 

володіти методами та інструментарієм: стратегічного, тактичного та оперативного 
планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх 
обмежень та ризиками напрямів розвитку та реструктуризації; обґрунтування обсягів ви-
робництва та реалізації продукції, його виробничої потужності, потреби підприємства у 
матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сиро-
винних ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та цінову політику підприємства; 
аналізу та планування ресурсів, які необхідні підприємству, розробки політики формування 
та використання трудових, майнових та фінансових ресурсів; аналізу та планування дохо-
дів, поточних витрат і фінансових результатів операційної, інвестиційної та фінансової ді-
яльності підприємства; обґрунтування ефективності інвестиційних та інноваційних проек-
тів; оцінки фінансово-майнового стану підприємства, його конкурентоспроможності та за-
грози банкрутства. 

 
СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/ практи-
чні) 

Результати нав-
чання 

Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства. 



Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 
Тема 1. 
Підприємство 
в 
ринковій 
економіці. 
Планування 
діяльності під-
приємства 

 
2/2 

Підприємство як 
суб'єкт господарю-
вання. Види підп-
риємств та їх кла-
сифікація. Техно-
логія планування 
діяльності підпри-
ємства. Стратегічне 
планування діяль-
ності підприємства.

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презен-
тацій. Вико-
нання Практи-
чного за-
вдання, само-
стійної роботи 
в moodle 

18 

Тема 2.  Виро-
бнича потуж-
ність підпри-
ємства. Кре-
дитування 
підприємств. 
Інвестиційні 
ресурси 

4/2 Виробнича про-
грама в системі гос-
подарських планів 
підприємства. По-
няття виробничої 
потужності підпри-
ємства. 

17 

Тема 3.  Пер-
сонал підпри-
ємства 

4/2 Трудові ресурси 
підприємства та ха-
рактеристика їх ви-
дів. Продуктив-
ність праці. Методи 
нормування витрат 
праці на підприємс-
тві. Форми мотива-
ції праці робітни-
ків. Системи оп-
лати праці та їх ха-
рактеристика. Та-
рифна система. Мі-
німальна заробітна 
плата.

18 

Тема 4. Май-
нові та фінан-
сові  
активи підп-
риємства 

6/2 Поняття, склад та 
класифікація не-
оборотних активів 
підприємства. Амо-
ртизація як інстру-
мент відтворення 
основних засобів та 
джерело форму-
вання фінансових 
ресурсів. Нематері-
альні активи підп-
риємства. Оборотні 
активи підприємс-
тва. Дебіторська за-
боргованість підп-
риємства як скла-
дова економічних 
ресурсів підприєм-
ства. Фінансові ре-
сурси підприємс-

17 



тва. Кругообіг фі-
нансових ресурсів 
підприємства в 
процесі форму-
вання його капі-
талу. Кредитування 
як механізм форму-
вання позикового 
капіталу підприєм-
ства.

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Витрати та результати діяльності підприємства. 
Розвиток  та економічна безпека підприємства 

Тема 5. Ви-
трати підпри-
ємства та собі-
вартість про-
дукції.  Ціноу-
творення 
на продукцію 

4/2 Витрати, вироб-
нича собівартість 
продукції, послуг і 
робіт. Поняття ка-
лькулювання про-
дукції підприємс-
тва. Кошторис ви-
трат виробництва: 
поняття, склад та 
методика скла-
дання. Резерви ра-
ціоналізації поточ-
них витрат підпри-
ємства. 
Цінова політика 
підприємства як 
фактор форму-
вання його доходів 
від реалізації про-
дукції: сутність та 
етапи розроблення. 
Поняття та класи-
фікація резервів 
зростання доходів 
підприємства.

Підготовка до-
повідей, рефе-
ратів, презен-
тацій. Вико-
нання Практи-
чного за-
вдання, само-
стійної роботи 
в moodle 

23 

Тема 6.  Фі-
нансово- 
економічні 
результати 
діяльності 
підприємства 

6/2 Фінансові резуль-
тати діяльності під-
приємства. Показ-
ники рентабельно-
сті підприємства. 
Оцінка ефективно-
сті основних видів 
діяльності підпри-
ємства: операцій-
ної, інвестиційної 
та фінансової. По-
няття фінансово-
майнового стану 
підприємства. Лік-
відність та плато-

24 



спроможність підп-
риємства. Фінан-
сова стійкість підп-
риємства.

Тема 7. Еко-
номічна 
ефективність 
діяльності 
підприємства. 
Економічна 
безпека підп-
риємства та 
його антикри-
зова діяль-
ність 

4/2 Сутність і фази роз-
гортання кризи. 
Фактори, що обу-
мовлюють виник-
нення кризи. Банк-
рутство підприємс-
тва. Фінансово-еко-
номічні переду-
мови та наслідки 
виникнення ситуа-
ції банкрутства. Лі-
квідація збанкруті-
лого суб'єкта гос-
подарювання. 
Зміст плану санації. 
Система показни-
ків економічної 
безпеки підприємс-
тва. Механізми за-
безпечення еконо-
мічної безпеки під-
приємства.

23 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                           Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Залік    30  
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дед-
лайнів та перескла-

дання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних при-
чин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбу-
вається із дозволу лектора за наявності поважних причин (напри-
клад, лікарняний). 

Політика щодо акаде-
мічної доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, рефе-
рати повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу 

Політика щодо відві-
дування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (на-
приклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбу-
ватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із дека-
ном факультету)

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача вищої освіти, 
бали 

Оцінка національна за результати складання 
екзаменів 

90-100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 



 


