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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

Дисципліна “Економіка підприємства” орієнтована на 

формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо функціонування підприємств у сучасних 

бізнес-умовах, вироблення практичних навичок з управління і 

розвитку підприємницьких структур, а також здійснення 

комплексних економічних розрахунків для ефективного 

здійснення господарської діяльності, управління 

матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами, 

поточними витратами, прибутком і рентабельністю, 

інвестиційною діяльністю підприємств та інше. 

Мета вивчення 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. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань 

та практичних навичок щодо:  

 визначення складових ресурсного потенціалу підприємства 

та шляхи його ефективного використання;  

 формування та використання трудових ресурсів 

підприємства, системи матеріального стимулювання; 

методичні підходи до оцінки та планування чисельності та 

фонду оплати праці працівників підприємства;  

 механізму формування економічних результатів 

господарсько-фінансової діяльності підприємства; 

  оцінки ефективності господарської діяльності та пошук 

шляхів її підвищення; 

 методологічних та методичних засад планування діяльності 

підприємства; 

  конкурентоспроможності підприємства та методів її оцінки. 

Пререквізити «Економічна теорія (Політична економія)», і одночасно є 

основою для оцінювання, розвитку і управління потенціалом 

підприємства тощо 

Результати 

навчання 

РН 1.  Застосовувати нормативно-правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній 

діяльності.  

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 16. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
2 (1)-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

4(2)-й 2-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год.  

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

80 год.  108 год. 

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
 

 

3.Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усь

ого 

У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. Л П 
Ла

б 
Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1: 

ТЕМА 1. Зовнішнє 

середовище 

12 2 2   8 12 1 1   10 
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господарювання 

підприємств 

Змістовний модуль 2: 

Тема 2. Види 

підприємств, їх 

організаційно-правові 

форми 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Змістовний модуль 3: 

Тема 3. Теорії 

підприємств і основи 

підприємництва. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Змістовний модуль 4 : 

Тема 4. Ринок і 

продукція 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Змістовний модуль 5 : 

Тема 5. Персонал 

підприємства, 

продуктивність та 

оплата праці 

12 2 2   8 12 1 -   11 

Змістовний модуль 6 : 

Тема 6. Капітал 

підприємства 

12 2 2   8 12 1 -   11 

Змістовний модуль 7 : 

Тема 7. Техніко-

технологічна база та 

виробнича потужність 

підприємства 

12 2 2   8 12 1 -   11 

Змістовний модуль 8 : 

Тема 8. Витрати на 

виробництво та 

реалізацію продукції 

12 2 2   8 12 1 -   11 

Змістовний модуль 9 : 

Тема 9. Фінансово-

економічні результати 

діяльності 

підприємства 

12 2 2   8 12 - -   12 

Змістовний модуль 10 : 

Тема 10. Економічна 

безпека та антикризова 

діяльність 

підприємства 

12 2 2   8 12 - -   12 

Усього годин 120 20 20  - 80 120 8 4  - 108 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Змістовний модуль 1: ТЕМА 1. Зовнішнє середовище 

господарювання підприємств 

8 

2 Змістовний модуль 2: Тема 2. Види підприємств, їх 8 
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організаційно-правові форми 

3 
Змістовний модуль 3: Тема 3. Теорії підприємств і основи 

підприємництва. 

8 

4 Змістовний модуль 4: Тема 4. Ринок і продукція 8 

5 
Змістовний модуль 5: Тема 5. Персонал підприємства, 

продуктивність та оплата праці 

8 

6 Змістовний модуль 6: Тема 6. Капітал підприємства 8 

7 
Змістовний модуль 7: Тема 7. Техніко-технологічна база та 

виробнича потужність підприємства 

8 

8 
Змістовний модуль 8: Тема 8. Витрати на виробництво та 

реалізацію продукції 

8 

9 
Змістовний модуль 9: Тема 9. Фінансово-економічні результати 

діяльності підприємства 

8 

10 
Змістовний модуль 10: Тема 10. Економічна безпека та 

антикризова діяльність підприємства 

8 

 Разом 80 

 

4. Індивідуальні завдання- 
 

 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 
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1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100 балів. 
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Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(іспит)* 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

* -  Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів, якщо студент складає іспит то модульні 

бали йому автоматично не зараховуються 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10.  Питання до іспиту. 

1. Амортизація основних фондів, норми та методи амортизації.  

2. Безтарифні системи оплати праці.  

3. Види промислових підприємств, їх класифікація. Види об’єднань підприємств.  

4. Економічний зміст, функції і види цін.  

5. Загальна характеристика потокового виробництва.  

6. Заходи покращення ефективності використання оборотних коштів. 

7. Зміст, види та показники зношування основних фондів. 

8. Зовнішнє макросередовище господарювання підприємства, його чинники 

середовище функціонування підприємства.  

9. Зовнішнє мікросередовище господарювання підприємства, його елементи.  

10. Класифікація витрат і структура собівартості.  

11. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.  

12. Методи визначення виробничої потужності і фактори, що на неї впливають. 

13. Методи встановлення цін. Шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.  

14. Методика розрахунку показників ефективності використання оборотних 

коштів.  

15. Методики розрахунку чисельності працівників.  

16. Механізм і функції управління підприємством.  

17. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної діяльності. Методи 

мотивації праці на підприємстві.  

18. Науково-технічний прогрес, його форми і напрями.  

19. Нематеріальні активи підприємства.  

20. Облік і оцінка основних фондів.  

21. Організаційні структури управління підприємством.  

22. Організаційні типи виробництва, їх техніко-економічна характеристика.  

23. Основні теорії (концепції) підприємства.  

24. Особливості поведінки підприємства на ринках досконалої і монополістичної 

конкуренції, олігополії та монополії.  

25. Особливості складання калькуляції та кошторису витрат. 

26. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.  

27. Підприємницькі договори (контракти, угоди): структура і порядок укладання. 

Партнерські зв'язки та угоди.  

28. Підприємство (фірма) як суб’єкт ринкової економіки, його основні риси. Теорія 

фірми Р. Коуза  

29. Планування обсягу випуску продукції (виробнича програма) підприємства. 

Показники виробничої програми.  

30. Показники ефективності використання виробничої потужності та основні 

шляхи поліпшення її використання. 

31. Показники руху кадрів на підприємстві.  

32. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства.  

33. Поняття і класифікація методів організації виробничого процесу.  

34. Поняття і принципи організації виробничого процесу. Класифікація 

виробничих процесів.  
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35. Поняття і принципи організації виробничого процесу. Класифікація 

виробничих процесів.  

36. Поняття інвестиції, її види та характеристика. 

37. Поняття та елементний склад виробничої структури підприємства. Види 

виробничих структур підприємства.  

38. Поняття, види і шляхи росту заробітної плати. Функції оплати праці та їх 

реалізація.  

39. Поняття, класифікація, структура основних фондів і їх розширене відтворення. 

40. Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів підприємства. 

41. Поняття, характеристика й види інноваційних процесів та їх реалізація на 

підприємстві. 

42. Почасова форма оплати праці та її системи.  

43. Правові основи функціонування підприємств в Україні. 

44. Прибуток підприємства та його види.  

45. Продуктивність праці та її вимірювачі.  

46. Ремонт основних фондів, види ремонтів. Резерви підвищення фондовіддачі.  

47. Рентабельність, її види та способи розрахунку.  

48. Розрахунок нормативів оборотних засобів.  

49. Структурна характеристика та форми розвитку техніко-технологічної бази 

підприємства.  

50. Сутність, мета та функціональні цілі економічної безпеки підприємства. 

51. Сутність, основні принципи та методи планування. Система планів виробничої 

діяльності. 

52. Сутність, принципи, форми і типи підприємницької діяльності.  

53. Сутність, характеристика реструктуризації підприємства. Види та форми 

реструктуризації.  

54. Суть і мета санації підприємств (організації). 

55. Суть та процедура банкрутства, запобігання банкрутству.  

56. Тарифна система оплати праці, її елементи.  

57. Форми і системи оплати праці на підприємстві. 

58. Формування та використання виробничої потужності підприємства. 

59. Формування фонду оплати праці на підприємстві.  

60. Характеристика бізнес-планування: суть і призначення. Структура бізнесплану 
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