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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна 
характеристика 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 3, семестр: 5-й 
Кількість годин 180 

Кількість кредитів 6 
Лекції (Л) 

практичні заняття П) 
самостійна робота (С) 

Л 54 
П 30 
С 96 

Анотація 

Дисципліна «Економіка підприємства» є нормативною складовою навчального плану, 
входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка 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. 

Формат 
навчання 

Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 
навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й 
програмне 

забезпечення/ 
обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та програмних 
продуктів: Power Point, Microsoft Office Excel, Microsoft Word 

Методи та 
техніки 

навчання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних 
технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-візуалізація); семінарські / 
практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», тестування / ситуаційний аналіз / 
розрахунково-аналітичні завдання); індивідуальні консультації; робота в малих групах 
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Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Фінанси, гроші та кредит», «Статистика», «Бухгалтерський облік».  

Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: «Фінансовий 
аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий облік та звітність банку».  

Мета 
дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти сучасного економічного мислення і системи 
спеціальних знань, навичок та світогляду, достатніх для ефективного ведення 
господарської діяльності підприємства з урахуванням поточного і майбутнього періодів 
часу; обґрунтування економічної стратегії розвитку підприємства і тактики її здійснення, 
оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку, методів розрахунку 
важливих показників фінансово-господарської діяльності з урахуванням чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства, раціональне 
поєднання емпіричних, теоретичних та прикладних складових.  

Завдання 
дисципліни 

Завданням дисципліни «Економіка підприємства» є активізація отриманих студентами 
теоретичних знань і практичних навичок для самостійного вирішення завдань фінансово-
економічної діяльності підприємства, здійснення фінансово-економічних розрахунків, 
визначення фінансово-економічної ефективності діяльності підприємства та 
спроможності давати оцінку наслідкам рішень, що приймаються.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Компетентності та програмні результати навчання 

Загальні компетентності Програмні результати навчання 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  
ЗК05. Навички використання інформаційних 

та комунікаційних технологій. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК09. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  
ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та 

лідерські якості.  
ЗК13. Здатність працювати у команді. 
ЗК15. Здатність працювати автономно. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 
принципи фінансової науки, особливості 
функціонування фінансових систем.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 
діагностики стану фінансових систем (державні 
фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування).  

ПР06. Застосовувати відповідні статистичні, 
економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач та аналізу.  

ПР07. Збирати, узагальнювати та аналізувати 
потрібну інформацію, розраховувати економічні та 
фінансові показники, проводити дослідження, здійснювати 
управління та аргументувати фінансові рішення. 

ПР13. Ідентифікувати джерела та розуміти 
методологію визначення і методи отримання 
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем.  

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз 
та синтез для виявлення ключових характеристик 
фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 
суб’єктів. 

ПР18. Спілкуватись в усній та письмовій формі 
державною та іноземною мовами у професійній 
діяльності, володіти фаховою термінологією.  

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання для 
розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 

ПР21. Демонструвати базові навички гнучкого, 
креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні, виявляти ініціативу та 
лідерські якості, швидко адаптуватись до нових умов, 
продукувати інноваційні ідеї. 

Фахові компетентності 
ФК03. Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у тому 
числі бюджетна та податкова системи, фінансові 
ринки, фінанси суб’єктів господарювання, 
фінанси домогосподарств, банківська система та 
страхування). 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-
математичні методи та моделі для вирішення 
фінансових задач. 

ФК06. Розуміння особливостей функціонування 
фінансових, банківсько-кредитних, страхових 
установ та релігійних організацій. 

ФК08. Здатність визначати та аналізувати 
основні фінансові показники та процеси, а також 
та здійснювати оцінювання фінансового стану 
підприємства, банківської та страхової установи. 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 
використання інформації для вирішення 
професійних завдань, формування аналітичних 
висновків та прийняття управлінських рішень у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне 



інформаційне та програмне забезпечення для 
отримання та обробки даних у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

ФК13. Здатність оцінювати ефективність 
управлінських рішень та проводити дослідження 
у сфері управління. 

ФК14. Здатність використовувати спеціальні 
фінансові інструменти для забезпечення 
ефективної діяльності та розвитку у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК16. Здатність визначати, обґрунтовувати та 
брати відповідальність за професійні рішення. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Вимоги щодо знань і умінь, набутих внаслідок вивчення дисципліни: 
а) знати 
 економічні основи функціонування підприємства у системі ринкових відносин, 

основні напрями та види його діяльності, види підприємств, які функціонують в 
Україні; 

 систему аналізу та планування обсягів і результатів діяльності, ресурсного потенціалу 
підприємства; 

 зовнішнє середовище діяльності підприємства та його вплив на значення основних 
результативних показників; 

 ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи; 
 основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх формування 

та використання; 
 капітал підприємства, його структуру, взаємозв’язок з ресурсами, економічні 

основи формування та використання; 
 ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти 

практичними навичками оцінки цих параметрів; 
 сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, механізм трансформації 

(реструктуризації) підприємств в процесі розвитку; 
 параметри економічної безпеки підприємства та його антикризову діяльність. 

б) уміти 
 планувати обсяги діяльності та потребу в ресурсах підприємства, з врахуванням 

стратегічних, тактичних та оперативних цілей його діяльності, зовнішніх та 
внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку та реструктуризації; 

 оцінювати та аналізувати економічні процеси на макро- та макрорівні та їх вплив 
на результати роботи підприємства; 

 розробляти політики формування та використання трудових, майнових та 
фінансових ресурсів; товарну та цінову політику підприємства; 

 аналізувати та планувати доходи, поточні витрати та фінансові результати від 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; 

 обґрунтовувати ефективність реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; 
 оцінювати фінансово-майновий стан підприємства, його конкуренто-спроможність 

та загрози банкрутства; 
 приймати управлінські рішення та оцінювати їх впливу на результати фінансово-

економічної діяльності підприємства. 
СТРУКТУРА КУРСУ 

Години: 

Тема Результати навчання Завдання 
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МОДУЛЬ 1 
Економічні засади функціонування підприємства та ресурсне забезпечення його діяльності 

2 2 5 
Тема 1. Підприємство в 
соціально орієнтованій 
ринковій економіці. 

Знати: основні економічні категорії, поняття 
«підприємство» як первинної ланки соціально 
орієнтованої економіки, засвоєння його основних 
ознак, умов господарювання на ринку. 

Питання, 
дискусія, 

тестування 

2 1 5 
Тема 2. Напрями 
діяльності 
підприємства. 

Знати: опанування поняття «економічна та 
соціальна діяльність підприємства», окреслення 
видів діяльності підприємства, їх характеристика. 

Дискусія, 
тестування  



2 2 6 
Тема 3. Планування 
діяльності 
підприємства. 

Знати: концепцію планування, сутність видів 
планування - стратегічне, тактичне та оперативне, їх 
характеристика. Основні методи планування, теорії 
планування господарської діяльності підприємства. 

Питання, 
дискусія, 

розв’язування 
задач 

2 1 5 
Тема 4. Продукція 
підприємства. 

Знати: опанування методикою оцінки визначення 
якісних, кількісних, конкурентних параметрів продукції, 
що виробляється та реалізується підприємством.  

Питання, 
дискусія, 

тестування 

4 1 6 

Тема 5. Планування 
виробництва та 
реалізації продукції 
підприємства. 

Знати: місію виробничої програми у системі планів 
розвитку підприємства. Опрацювання основних етапів 
розробки виробничої програми, обґрунтування 
ресурсного забезпечення виробничої програми. 

Тестування, 
розрахунково-

аналітичні 
завдання 

2 1 5 
Тема 6. Виробнича 
потужність 
підприємства. 

Знати: опанування поняття «виробнича потужність», 
методики її обґрунтування, показники оцінки. 

Питання, 
дискусія, 

тестування 

4 2 6 
Тема 7. Ресурсний 
потенціал 
підприємства. 

Знати: характеристику сутності та складу 
ресурсного потенціалу підприємства, вміти 
визначати напрямки підвищення ефективності його 
формування та реалізації. 

Питання, 
тестування, 
аналітичні 
завдання 

4 2 6 

Тема 8. Трудові 
ресурси та 
матеріальне 
стимулювання праці 
на підприємстві. 

Знати: основні економічні категорії та поняття 
трудових ресурсів підприємства, етапів управління 
ними, сутності мотивації та її місця в системі 
управління трудовими ресурсами підприємства, 
відмітних характеристик форм та систем оплати праці. 
Вміти визначати особливості розробки плану з праці. 

Питання, 
дискусія, 

тестування, 
розрахунково-

аналітичні 
завдання 

4 2 6 
Тема 9. Майнові 
ресурси (активи) 
підприємства.  

Знати: оволодіти характеристикою та 
класифікацією активів підприємства - оборотних та 
необоротних. Вміти опрацьовувати методики 
аналізу необоротних та оборотних активів підприємства 
та нарахування амортизаційних відрахувань. 

Аналітичні 
завдання, 

тестування, 
модульний 
контроль 

МОДУЛЬ 2 
Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства та інтегральна оцінка його стану 

4 2 6 
Тема 10. Капітал та 
фінансові ресурси 
підприємства. 

Знати: економічні категорії та поняття фінансових 
ресурсів, загального капіталу, власного капіталу 
підприємства та позикового капіталу, опрацювання 
методики аналізу капіталу та фінансових ресурсів. 

Дискусія, 
розрахунково
-аналітичні 

завдання  

4 2 5 

Тема 11. Поточні 
витрати підприємства 
та собівартість 
продукції. 

Знати: опанування поняття «витрати підприємства», 
систематизація, механізм формування поточних 
витрат підприємства, вміти опанувати методичним 
інструментарієм аналізу та планування поточних 
витрат підприємства. 

Питання, 
тестування, 

розрахунково-
аналітичні 
завдання 

2 2 5 
Тема 12. Доходи та 
цінова політика 
підприємства. 

Знати: опанування змісту доходів підприємства та 
цінової політики, послідовність та основні методи 
аналізу і планування доходів, систематизація 
резервів зростання доходів підприємства  

Тестування, 
розрахунково-

аналітичні 
завдання 

4 2 5 
Тема 13. Фінансові 
результати діяльності 
підприємства. 

Знати сутність фінансових результатів, функцій 
прибутку, механізму його формування та системи 
факторів. Набуття практичних навичок застосування 
методів вертикального, горизонтального та факторного 
аналізу в перебігу аналізу прибутку підприємства, 
обґрунтування прибутку підприємства. 

Питання, 
дискусія, 

розрахунково-
аналітичні 
завдання 

2 2 5 

Тема 14. 
Ефективність 
діяльності та 
методичні засади її 
оцінювання 

Знати: сутність ефекту та ефективності діяльності 
підприємства та їх ролі у забезпеченні сталого 
розвитку підприємства на ринку. Вміти опрацьовувати 
принципи побудови системи показників ефективності 
та методів розрахунку.  

Дискусія, 
розрахунково-

аналітичні 
завдання, 

тестування 

4 2 6 

Тема 15. Фінансово-
майновий стан 
підприємства та 
методи його 
оцінювання 

Знати: опанування поняття «фінансово - майновий 
стан підприємства», переліку основних груп показників 
та факторів, опановування методики обчислення 
основних показників фінансово-майнового стану 
підприємства, формування їх критеріальних значень 
та систематизація напрямів його покращання. 

Питання, 
розрахунково-

аналітичні 
завдання, 

тестування 



2 1 4 
Тема 16. 
Конкурентоспромож- 
ність підприємства. 

Знати: характеристики сутності конкуренто-
спроможності підприємства та методик її оцінки. 
Набуття практичних навичок застосування 
основних методів оцінки поточної та стратегічної 
конкурентоспроможності підприємства. 

Дискусія, 
презентація, 
тестування 

4 2 5 

Тема 17. Сучасні 
теорії та моделі 
розвитку підприємства. 
Трансформація 
підприємств. 

Знати: опанування поняття «концепція розвитку 
підприємства», методичним інструментарієм аналізу 
процесу розвитку на підприємстві, вивчення 
вітчизняного та зарубіжного досвіду трансформації 
та реструктуризації підприємств.  

Дискусія, 
презентація, 

розрахунково-
аналітичні 
завдання 

2 1 5 

Тема 18. Економічна 
безпека підприємства 
та його антикризова 
діяльність. 

Знати: опанування понять «банкрутство 
підприємства», «економічна безпека підприємства»; 
види банкрутства, механізм забезпечення 
економічної безпеки та методичних підходів до 
визначення ймовірності кризи на підприємстві. 
Опанування методичних підходів до визначення 
загрози банкрутства підприємства. 

Питання, 
дискусія, 

презентація, 
модульний 
контроль 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми 
контролю 

Форма 
поточного 
контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підготовки 
студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної роботи). 
Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, 
письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді виконання тестових 
завдань/вирішення задач), виступів студентів при обговоренні 
теоретичних питань, доповідей та презентацій, есе, захисту реферату. 

Форма 
модульного 
контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 
студента за темами одного змістового модулю та передбачає виконання 
модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  
 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 
Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зараховуватись 
автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 
Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мінімально 
необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 
(заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) 
для підвищення своєї оцінки. 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Екзамен (усно/ письмово) 

Критерії 
оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 
- самостійна робота студента – 15 балів; 
- індивідуальна робота студента – 5 балів. 
- модульна контрольна робота – 50 балів.  

Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 
змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 

Поточне оцінювання та самостійна  
робота (max) 

Модульна 
контрольна 

робота 
(max) 

Сума 
балів 
(max) 

Поточне оцінювання та самостійна 
робота (max) 

Модульна 
контрольна 

робота 
(max) 

Сума 
балів 
(max) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
50 100 

Т
10 

Т
11 

Т
12 

Т
13 

Т
14 

Т
15 

Т
16 

Т
17 

Т
18 

50 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 5 

 



Шкала 
оцінювання 

студентів 
(підсумковий 

контроль) 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамен (курсовий проект, 

практика) Залік 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 
82 - 89 B добре 
74 - 81 С добре 
64 - 73 D задовільно 
60 - 63 E задовільно 

35 - 59 FХ 
незадовільно 

(з можливістю повторного 
складання) 

незадовільно 
(з можливістю 

повторного складання) 

0 - 34 F 
незадовільно 

(з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

незадовільно 
(з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни) 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. Студенти 
виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  
Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 
наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 
літературні джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі 
студента (плагіат), незалежно від масштабів, є підставою для її не зарахування викладачем. 

Політика щодо 
відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 
графік, карантин) навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 
дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. 

Політика щодо 
зарахування 
результатів 

неформальної 
освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті». 
Доступний за посиланням: http://www.kau.com.ua  

Політика та 
очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 
університету імені Августина Волошина». 
Доступний за посиланням: http://www.kau.com.ua 

Інформаційні 
джерела 

Основні: 
1. Горбач Л.М. Економіка підприємства. навч. пос. К.: Ліра-К, 2018. 284 с.  
2. Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. Вид. 2-ге перероб. і доп. К.: 

Видавництво Ліра-К, 2017. 596 с.  
3. Бойчик І.М. Економіка підприємства : підручник. К.: Кондор Видавництво, 2016. 378 с.  
4. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій / І.О.Чаюн, Г.М. Богославець, 

Л.Л.Стасюк, та інші. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 124 с.  
5. Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. Львів : Магнолія, 

2014. 284 с.  
6. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика :навч. посіб. К.: 

Ліра-К, 2014. 428 с.  
7. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Шарко, Н. В. 

Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич ; Херсон. нац. техн. ун-т. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 
2014. 483 c.  

8. Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів : навч. 
посіб. / За заг. ред М. В. Афанасьєва. К. :Ліра-К, 2013. 360 с.  
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2. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Дата 
оновлення: 10.07.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.  

3.  Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 № 2615-XII. Дата оновлення: 
19.04.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12. 

4.  Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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http://nasoa.edu.ua/pidrozdily/redaktsijno-vydavnychij/naukovo-informatsijnij-zhurnal-
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	Форми контролю


	Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав мінімально необхідну кількість балів, має право:
	- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку.
	- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (заліку) для підвищення своєї оцінки.
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