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Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Економіка підприємства» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування.Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» 
спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо форм функціонування підприємств у 
сучасних бізнес-умовах, вироблення практичних навичок з управління і розвитку підприємницьких 
структур на засадах інноваційних моделей господарювання, а також здійснення комплексних 
економічних розрахунків для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств. 
Дисципліна орієнтує на формування сучасних моделей розвитку підприємств та визначення напрямків 
удосконалення бізнес-процесів. 

 
Структура курсу 

№ 
п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. 

Підприємство на 
сучасному етапі 
економічного розвитку. 
Види та організаційно-
правові форми 
підприємств 

Знати економічну термінологію, основні риси та 
концепції підприємства, визначати функції та 
напрямки його діяльності, формулювати місію та 
цілі підприємства, характеризувати види 
підприємств за основними класифікаційними 
ознаками, аналізувати організаційно-правові 
форми та види інтеграційних форм об’єднань 
підприємств. 

Опитування 
під час 
заняття 

 

2. 

Зовнішнє середовище 
господарювання 
підприємства 

Знати структуру зовнішнього середовища 
економічного суб’єкта, аналізувати вплив макро- 
та мікрочинників на його діяльність, 
обґрунтовувати доцільність застосування 
методичного інструментарію аналізу зовнішнього 
середовища 

Опитування 
під час 
заняття, 
кейси 

 



 

3. 

Управління 
підприємством 

Знати принципи, функції та методи управління 
економічними суб'єктами, характеризувати 
сучасні концепції управління компаніями, 
аналізувати взаємозв’язок і взаємодію складових 
системи управління, оперувати практичним 
інструментарієм управління підприємством. 

Опитування 
під час 
заняття, 

практичні 
завдання 

 

4. 

Персонал. HR в сучасних 
компаніях 

Знати категорії персоналу, характеризувати його 
кількісні та якісні параметри, аналізувати та 
оцінювати ефективність діяльності працівників, 
визначати напрями функціонування служби HR 
компанії, обґрунтовувати використання форм та 
систем оплати праці задля підвищення 
продуктивності праці. 

Опитування 
під час 
заняття, 

практичні 
завдання 

 

5. 

Інтелектуальний капітал Знати термінологічні значення понять, визначати 
роль інтелектуального капіталу у процесах 
діджиталізації бізнесу, аналізувати його вплив на 
корпоративну репутацію та результати діяльності 
компанії, характеризувати основні види 
нематеріальних ресурсів та нематеріальних 
активів підприємства, оперувати методикою 
оцінки їхньої вартості 

Опитування 
під час 
заняття 

 

6. 

Основний капітал Знати умови та джерела формування основного 
капіталу компанії, характеризувати види та 
визначати елементний склад структури основних 
засобів, оперувати методикою оцінки 
ефективності їхнього використання, 
обґрунтовувати шляхи її підвищення. 

Опитування 
під час 
заняття, 

практичні 
завдання 

 

7. 

Оборотний капітал 
 

Знати види та визначати елементний склад 
структури оборотних засобів, оперувати 
методикою оцінки ефективності їхнього 
використання, обґрунтовувати шляхи її 
підвищення, формувати напрямки управління 
оборотним капіталом підприємства. 

Опитування 
під час 
заняття, 

практичні 
завдання 

 

8. 

Витрати підприємства Знати та характеризувати види витрат, оперувати 
методикою розрахунку витрат, визначати та 
обґрунтовувати шляхи їх оптимізації, розробляти 
механізмами управління витратами на 
підприємстві. 

Опитування 
під час 
заняття, 

практичні 
завдання 

9. 

Забезпечення якості й 
конкурентоспроможності 
продукції (послуг) 

Знати систему забезпечення якості та 
конкурентоспроможності продукції (послуг), 
оперувати методикою оцінки якості й 
конкурентоспроможності продукції (послуг), 
сучасними механізмами управління якістю, 
обґрунтовувати шляхи підвищення 
конкурентоспроможності продукції. 

Опитування 
під час 
заняття 

 

10. 
Результати та 
ефективність діяльності 
економічних суб’єктів 

Знати термінологічне значення понять, види та 
джерела формування прибутку підприємства, 
оперувати методикою визначення показників 

Опитування 
під час 
заняття, 



 

прибутковості, аналізувати та оцінювати 
фінансовий стан підприємства, обґрунтовувати 
шляхи його покращення. 

практичні 
завдання 

 

11. 

Розвиток підприємств: 
сучасні моделі, 
трансформація. 
Оптимізація бізнес-
процесів 

Знати моделі та тенденції розвитку підприємств, 
визначати цілі та завдання їх трансформації та 
реструктуризації, аналізувати бізнес-процеси 
підприємства, оперувати методикою їх 
вдосконалення, обґрунтовувати напрямки 
оптимізації бізнес-процесів. 

Опитування 
під час 
заняття 

 

12. 

Ризик в системі 
прийняття управлінських 
рішень. Економічна 
безпека підприємства 

Знати термінологічне значення понять, складові 
економічного ризику, визначати та аналізувати 
фактори його виникнення, оперувати методикою 
оцінки рівня економічного ризику, розробляти 
рекомендації щодо зниження ризику та управління 
економічною безпекою підприємства. 

Опитування 
під час 
заняття 
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Політика оцінювання 
У процесі вивчення дисципліни «Економіка підприємства» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 
презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 
оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної 
роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 
контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 
дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 



 

 
 

Оцінювання 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Економіка підприємства» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 
кредиту: 

 

Заліковий модуль 1  Заліковий 
модуль 2  Заліковий модуль 3  Заліковий модуль 4 

(екзамен) Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Опитування під 
час занять – 30 балів  
2. Письмова робота 

– 70 балів  

1. Опитування під 
час занять – 30 

балів  
 

2. Письмова 
робота – 70 балів  

1. Участь у тренінгу 
–10балів.  

2. Підготовка 
змістової частини 

КПІЗ –60балів.  
3. Захист КПІЗ –

30балів.  

1. Відповіді на два 
теоретичні 

запитання, кожне з 
яких оцінюється у 
20 балів (40 балів).  
2. Розв’язок кейсу, 

задачі (60 балів)  

 

 
 

Шкала оцінювання 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою За шкалою ECTS 

90 – 100 відмінно А (відмінно) 

85 – 89 
добре 

B (дуже добре) 

75 – 84 C (добре) 

65 – 74 
задовільно 

D (задовільно) 

60 – 64 E (достатньо) 

35 – 59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю перескладання) 

1 – 34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 
 
 


