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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка підприємства» 

 

1. Опис дисципліни «Економіка підприємства» 
Дисципліна 

«Економіка 

підприємства» 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань – 07 Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін, 

цикл професійної підготовки  

Мова навчання – українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність – 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування 

Рік підготовки: 

Денна – другий 

Заочна - другий 

Семестр:  

Денна – третій 

Заочна – третій-четвертий 

Кількість змістових 

модулів – 4 

Освітньо-професійна програма – 

Митна та податкова справа 

Лекції: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 4 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Самостійна робота: 

Денна – 53 год.   

Заочна – 108 год. 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 3 год. 

Тижневих годин: – 8,5 

год. з них аудиторних 

– 4 год. 

 Вид підсумкового контролю 

– екзамен 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Економіка підприємства» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни «Економіка підприємства» є формування здатностей 

самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні 

економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на 

рівні підприємств. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни: 

Завдання вивчення дисципліни полягає у вивченні теоретичних засад і 

практичних форм функціонування підприємств у сучасних бізнес-умовах, 

закріпленні комплексу економічних знань, засвоєнні досягнень теорії та 

практики управління і розвитку підприємницьких структур на засадах 

інноваційних моделей господарювання. 

 

 



2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система 

та страхування).  

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни «Економіка підприємства» базується на знаннях, 

отриманих з таких дисциплін, як «Українська мова за професійним 

спрямуванням», «Мікроекономіка». 

 

2.5. Програмні результати навчання: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т. ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

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). 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан 

фінансових систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»  

 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування 

підприємства в сучасних умовах 

 

Тема 1. Підприємство на сучасному етапі економічного розвитку. Види 

та організаційно-правові форми підприємств 

Підприємство (фірма, компанія) як економічний суб’єкт, його основні 

риси. Місія та цілі функціонування підприємства. Функції підприємства. Теорії 

(концепції) ціле встановлення: неокласична, інституційна, неоінституційна 

(теорії корпоративної соціальної відповідальності і трансакційних витрат), 

еволюційна, поведінкова, концепція агентської моделі та теорія виживання. 

Життєвий цикл підприємства (компанії): фази (стартап, зростання, 

зрілість, спад) та фактори впливу. 

Класифікація підприємств. Види господарських товариств. Малі, середні 

та великі підприємства (компанії): практика визначення в Україні, Європі, США. 

Організаційно-правові форми підприємств (одноосібне володіння, партнерство, 

корпорація): сутність, особливості функціонування. 

Об'єднання підприємств і організацій, порядок їх утворення, функції та 

мета. Характеристика видів інтеграційних форм підприємств і організацій: 

добровільні і інституційні об'єднання (асоціації, консорціуми, концерни, 

корпорації, фінансово-промислові групи, холдинги тощо). 

Правові основи функціонування підприємств в Україні. Статут 

підприємства. Колективний договір. 

 

Тема 2. Зовнішнє середовище господарювання підприємства 

Середовище діяльності підприємства, його структура. Загальне (зовнішнє) 

та операційне (внутрішнє) середовище підприємства. Основні підходи до 

розуміння середовища господарської організації. 

Зовнішнє макросередовище середовище функціонування підприємства та 

його структурні компоненти. Фактори зовнішнього макросередовища, що 

впливають на сучасний бізнес: технологічні економічні, політико-правові, 

демографічні, соціальні, конкурентні, глобальні, етичні, природні. 

Мікросередовище   господарювання    підприємства,    його    суб’єкти. 

Модель „галузевої конкуренції‖ М. Портера. 

Призначення, зміст та особливості аналізу зовнішнього середовища 

підприємства. Моніторинг та сканування зовнішнього середовища підприємства. 

 

Тема 3. Управління підприємством 

Поняття, принципи, функції (планування, організація, мотивація, 

контроль) та методи управління економічними суб'єктами. Сучасні концепції 

управління компаніями: кайдзен (KAIZEN) менеджмент, тотальний контроль за 

якістю продукції (послуг) (TQC), бенчмаркінг (Benchmarrking), LEAN- 

технологія, реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering, 

управління ефективністю бізнесу (Business Performance Management), 

збалансована система показників (індикаторів) (Balanced Scorecard), управління 

на засадах тайм-менеджменту, інші концепції (управління на засадах ризик-



менеджменту, управління знаннями тощо). Традиційні та сучасні організаційні 

структури управління підприємством (компанією). Технологія SMART – 

сучасний підхід до постановки цілей та управління компанією. 

Планування: сутність, основні принципи та методи. Зміст й основні етапи 

стратегічного планування. Поняття, мета вибору та види стратегії підприємства. 

Сучасні проблеми розвитку системи стратегічного планування. Особливості 

тактичного й оперативного планування на підприємстві. Характеристика бізнес-

планування: суть і призначення. Структура бізнес-плану. Планування обсягу 

виробництва продукції (послуг) підприємства на засадах маркетингу. 

Організація операційної діяльності. Мотивація як процес стимулювання 

людей до ефективної діяльності. Контроль результатів діяльності. Система 

контролінгу сучасних компаній. 

 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства  

 

Тема 4. Персонал. HR в сучасних компаніях 

Кадри підприємства, їхній склад і структура. Категорії та класифікація 

персоналу підприємства. Чисельність та рух робочої сили на підприємстві. 

Особливості системи управління персоналом підприємства. Сучасні вимоги до 

ділових якостей різних категорій персоналу. Форми та ефективність підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 

Продуктивність праці та її вимірювачі. Мотивація як процес стимулювання 

персоналу до ефективної діяльності. 

Поняття, види і шляхи росту заробітної плати. Основні принципи 

організації оплати праці та її регулювання. Функції оплати праці та їх реалізація. 

Державне регулювання оплати праці та соціального захисту. Тарифна система. 

Диференціація оплати праці за певними ознаками. Форми і системи оплати праці. 

Використання колективної системи оплати праці. Безтарифна система оплати 

праці. Характеристика контрактної системи оплати праці. Ефективність 

використання системи участі працівників підприємств у прибутках. 

HR компанії. Тренди сучасних змін в управлінні персоналом компанії. 

 

Тема 5. Інтелектуальний капітал 

Сутність та роль інтелектуального капіталу у процесах діджиталізації 

бізнесу. Інтелектуальний капітал компанії та його вплив на її корпоративну 

репутацію та результати діяльності. Поняття і види нематеріальних ресурсів 

підприємства, їхній вплив на конкурентоспроможність його продукції в певному 

сегменті ринку. Практичне використання права власності на нематеріальні 

ресурси підприємства. 

Нематеріальні активи (патенти та авторські свідоцтва) як юридично 

оформлені права виключного користування об'єктами промислової та 

інтелектуальної власності; їх вартісна оцінка й строки зношування. Людський 

капітал як стратегічний нематеріальний актив компанії. 

 

Тема 6. Основний капітал 

Сутність, умови (характер бізнесу, масштаб операцій, техніка та 

технології, перспективи зростання, диверсифікація) та джерела формування 



основного капіталу компанії (fixed capital of the company). Основні засоби: 

класифікація та структура. Облік і оцінка основних засобів. Види та показники 

зношування основних засобів. 

Амортизація та відтворення основних засобів. Ефективність використання 

основних засобів та шляхи її підвищення. Основні напрямки інтенсифікації 

відтворення основних засобів. 

Виробнича потужність і фактори, що на неї впливають. Методи 

визначення, показники та шляхи підвищення ефективності використання 

виробничої потужності. 

 

Тема 7. Оборотний капітал 

Сутність, склад і структура оборотного (робочого) капіталу (Working 

Capital). Класифікація оборотних коштів. Джерела формування та чинники, що 

впливають на обсяг, структуру та ефективність використання оборотного 

капіталу. Перешкоди, що створені Covid для компаній, які шукають капіталу, і 

як їх подолати: практичні аспекти. 

Визначення потреби в оборотних коштах. Методика розрахунку 

показників ефективності використання оборотного капіталу. Шляхи покращення 

використання оборотного капіталу. Проблеми нестачі оборотного капіталу і 

поповнення його величини за умови кризової ситуації на підприємстві. 

 

Змістовий модуль 3. Витрати і результати діяльності підприємства 

 

Тема 8. Витрати підприємства 

Поняття і класифікація витрат. Методика розрахунку витрат (cost estimates, 

cost calculation). Шляхи зниження витрат. 

Управління витратами: сутність та підходи. Місця виникнення витрат на 

підприємстві. Етапи управління витратами. Традиційні та сучасні методи, що 

використовуються у процесі управління витратами. Методи регулювання витрат: 

target costing, реінжиніринг бізнес процесів, кaizen сosting, сost кilling, комплекс 

методів ощадливого виробництва/Lean Manufacturing (TQM, JIT). 

Концепції стратегічного управління витратами (стратегічного управління 

витратами / SCM (Strategic Cost Management): ланцюжка цінностей / VСС (Value 

Chain Costing), витратоутворюючих чинників, стратегічного позиціонування. 

Концепції провесно-орієнтованого управління витратами: АВС (Activity Based 

Costing), АВА (Activity Based Analysis), ABM (Activity Вased Мanagement). 

Економічна сутність та функції ціни. Види і структура ціни. Методи 

встановлення ціни. Структура цінової політики підприємства: цінова стратегія і 

цінова тактика. Форми та види цінової політики. Політика ціноутворення 

підприємства на ринках різних типів. 

 

Тема 9. Забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції 

(послуг) 

Поняття і показники якості продукції (послуг). Визначення рівня якості та 

конкурентоспроможності продукції (послуг). Системи забезпечення якості та 

конкурентоспроможності продукції (послуг) на внутрішньому і зовнішньому 

ринку. Управління якістю продукції (послуг). Методи та інструменти 



менеджменту якості (TQM, RCA). Практика управління бізнес- процесами за 

допомогою TQM вітчизняними та міжнародними компаніями. Управління 

конкурентоспроможністю продукції (послуг). 

Поняття, складові елементи та принципи здійснення стандартизації 

продукції. Економічне значення та види сертифікації продукції. Міжнародні 

системи стандартизації і сертифікації продукції. Система стандартизації в 

Україні. Шляхи підвищення якості та конкурентоздатності продукції (послуг) 

вітчизняних підприємств (компаній). Економічна і соціальна ефективність 

стандартизації і сертифікації продукції. 

 

Тема 10. Результати та ефективність діяльності економічних суб’єктів 

Виручка від реалізації продукції і дохід підприємства. Джерела 

формування та напрямки використання доходу підприємства. 

Поняття, функції та значення прибутку. Фактори впливу на величину 

прибутку. Класифікація прибутку підприємства. Порядок визначення прибутку 

суб’єкта господарювання в Україні. Показники прибутковості ЕБІТДА (EBITDA 

— еarnings before interest, taxes, depreciation and amortization) та OIBDA 

(Operating Income Before Depreciation and Amortization), їх використання у 

вітчизняному та міжнародному фінансовому аналізі. Розподіл прибутку 

підприємства. 

Рентабельність – відносний показник ефективності діяльності 

підприємства. Показники рентабельності (рентабельність продажів (ROS); 

рентабельність активів (ROA); рентабельність інвестицій (ROI); рентабельність 

маркетингових інвестицій (ROMI), інш.), їх розрахунок. Методи підвищення 

рентабельності підприємства. Шляхи підвищення прибутковості на 

підприємствах різних галузей економіки України. 

Оцінка загального фінансово-економічного стану підприємства: етапи і 

показники. 

 

 

Змістовий модуль 4. Розвиток та економічна безпека підприємства 

 

 

Тема 11. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація. 

Оптимізація бізнес-процесів 

Характеристика, роль, видова класифікація процесів розвитку 

підприємства. Сучасні моделі розвитку підприємств. Сутнісна характеристика та 

організаційні форми трансформації підприємств та об’єднань. 

Сутність, характеристика реструктуризації підприємства, її види та форми. 

Алгоритм проведення реструктуризації та характеристика його елементів. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації підприємств (організацій). 

Характеристика та аналіз бізнес-процесів підприємства. Моделювання 

бізнес-процесів підприємства. Основні підходи до вдосконалення бізнес- 

процесів. Бенчмаркінг та реінжиніринг. Точкове покращення бізнес-процесів, 

комплексна трансформація підприємства, створення і підтримка системи 

безупинних покращень результативності бізнесу. 

 



Тема 12. Ризик в системі прийняття управлінських рішень. 

Економічна безпека підприємства 

Сутність та складові економічного ризику. Фактори виникнення ризику. 

Класифікація ризиків. Функції ризику. Оцінювання рівня ризику. Особливості 

управління ризиками господарської діяльності. Структурна схема ризик-

менеджменту. Процес управління ризиками господарської діяльності на 

підприємстві. Методи і процедури зниження ступеня ризику. 

Сутність, мета та функціональні цілі економічної безпеки підприємства. 

Джерела негативних впливів на економічну безпеку підприємства. Структурні 

елементи і схеми організації економічної безпеки. Методологія оцінки рівня 

економічної безпеки. Аналіз та оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 

Основні напрями організації економічної безпеки за окремими 

функціональними складовими. Служба безпеки фірми. Принципи організації та 

ключові завдання, функції, об’єкти та управління безпекою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни  

«Економіка підприємства» 
(денна форма навчання) 

Тема Години  Контрольні 

заходи Лекції Практичні 

заняття 

ІРС Тренінг, 

КПІЗ 

СРС 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства в сучасних умовах 

Тема 1. Підприємство на 

сучасному етапі економічного 

розвитку. Види та організаційно-

правові форми підприємств 

2 2 - 

2 

4 Опитування під 

час заняття 

Тема 2. Зовнішнє середовище 

господарювання підприємства 

2 2 - 4 Опитування під 

час заняття, кейси 

Тема 3. Управління підприємством 4 4 1 4 Опитування під 

час заняття, 

практичні завдання 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

Тема 4. Персонал. HR в сучасних 

компаніях 

2 2 

1 2 

4 Опитування під 

час заняття, 

практичні завдання 

Тема 5. Інтелектуальний капітал 2 2 4 Опитування 

під час заняття 

Тема 6. Основний капітал 2 2 5 Опитування під 

час заняття, 

практичні завдання 

Тема 7. Оборотний капітал 2 2 5 Опитування під 

час заняття, 

практичні завдання 

Змістовий модуль 3. Витрати і результати діяльності підприємства 

Тема 8. Витрати підприємства 2 2 - 

2 

6 Опитування під 

час заняття, 

практичні завдання 

Тема 9. Забезпечення якості й 

конкурентоспроможності продукції 

(послуг) 

2 2 - 4 Опитування під 

час заняття 

Тема  10. Результати та 

ефективність діяльності 

економічних суб’єктів 

2 2 1 5 Опитування під 

час заняття, 

практичні завдання 

Змістовий модуль 4. Розвиток та економічна безпека підприємства 

Тема 11. Розвиток підприємств: 

сучасні моделі, трансформація. 

Оптимізація бізнес-процесів 

4 4 - 

2 

4 Опитування під 

час заняття 

Тема 12. Ризик в системі прийняття 

управлінських рішень. Економічна 

безпека підприємства 

2 2 - 4 Опитування під 

час заняття 

Всього  28 28 3 8 53  

 

 

 

 

 

 



(заочна форма навчання) 
Тема Години 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства в сучасних 

умовах 

Тема 1. Підприємство на сучасному етапі 

економічного розвитку. Види та організаційно-

правові форми підприємств 

2 

- 10 

Тема 2. Зовнішнє середовище господарювання 

підприємства 

1 8 

Тема 3. Управління підприємством 8 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

Тема 4. Персонал. HR в сучасних компаніях 

2 1 

8 

Тема 5. Інтелектуальний капітал 8 

Тема 6. Основний капітал 10 

Тема 7. Оборотний капітал 10 

Змістовий модуль 3. Витрати і результати діяльності підприємства 

Тема 8. Витрати підприємства 

2 2 

8 

Тема 9. Забезпечення якості й 

конкурентоспроможності продукції (послуг)  

10 

Тема 10. Результати та ефективність діяльності 

економічних суб’єктів 

8 

Змістовий модуль 4. Розвиток та економічна безпека підприємства 

Тема 11. Розвиток підприємств: сучасні моделі, 

трансформація. Оптимізація бізнес- процесів 

2 

- 10 

Тема 12. Ризик в системі прийняття 

управлінських рішень. Економічна безпека 

підприємства 

- 10 

Всього 8 4 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематика практичних занять з дисципліни  

«Економіка підприємства» 

 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства 

в сучасних умовах 

 

Практичне заняття 1 

Тема 1. Підприємство на сучасному етапі економічного розвитку. Види 

та організаційно-правові форми підприємств 

Мета: знати основні риси підприємства 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. 

Питання для обговорення 

1. Підприємство (фірма, компанія) як економічний суб’єкт, його основні 

риси. Місія та цілі функціонування підприємства. Функції підприємства. 

2. Теорії (концепції) цілевстановлення: неокласична, інституційна, 

неоінституційна, еволюційна, поведінкова, концепція агентської моделі та теорія 

виживання. 

3. Життєвий цикл підприємства (компанії): фази (стартап, зростання, 

зрілість, спад) та фактори впливу. 

4. Класифікація підприємств. Організаційно-правові форми підприємств 

(одноосібне володіння, партнерство, корпорація): сутність, особливості 

функціонування. 

5. Об'єднання підприємств і організацій, порядок їх утворення, функції та 

мета. Правові основи його функціонування підприємств в Україні. 

 

Практичне заняття 2 

Тема 2. Зовнішнє середовище господарювання підприємства  

Мета: знати структуру зовнішнього середовища економічного суб’єкта, 

аналізувати вплив макро- та мікрочинників на його діяльність, обґрунтовувати 

доцільність застосування методичного інструментарію аналізу зовнішнього 

середовища. 

Питання для обговорення 

1. Середовище діяльності підприємства, його структура.  

2. Зовнішнє макросередовище функціонування підприємства, його 

фактори. 

3. Зовнішнє мікросередовище функціонування підприємства, його 

суб’єкти. Модель «галузевої конкуренції» М. Портера. 

4. Призначення, зміст та особливості аналізу зовнішнього середовища 

підприємства. Моніторинг і сканування зовнішнього середовища підприємства 

 

Практичне заняття 3, 4 

Тема 3. Управління підприємством 

Мета: 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, принципи та функції системи управління підприємством. 

Методи управління діяльністю підприємства. 

2. Сучасні концепції управління компаніями: 

3. Поняття та параметри організаційної структури управління 

підприємством. Типи організаційних структур управління. 

4. Сутність, основні принципи та методи планування. 

5. Зміст і основні етапи стратегічного планування. 

6. Характеристика бізнес-планування. Структура бізнес-плану. 

7. Планування обсягу виробництва продукції (послуг) підприємства на 

засадах маркетингу. 

8. Організація операційної діяльності. 

9. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної діяльності.  

10. Контроль результатів діяльності. Система контролінгу сучасних 

компаній. 

 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

 

Практичне заняття 5 

Тема 4. Персонал. HR в сучасних компаніях 

Мета: 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 

Питання для обговорення 

1. Кадри підприємства, їх склад і структура. Показники руху кадрів на 

підприємстві. 

2. Продуктивність праці та її вимірювачі. Резерви росту продуктивності 

праці. 

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

їх реалізація. Державне регулювання оплати праці та соціального захисту. 

4. Тарифна система оплати праці, її елементи. Форми і системи оплати 

праці. 

5. Безтарифна система оплати праці. Використання колективної та 

контрактної систем оплати праці. Система участі працівників підприємств у 

прибутках. 

6. Функції та організація діяльності служби HR компанії. Тренди сучасних 

змін в управлінні персоналом компанії. 

 

Практичне заняття 6 

Тема 5. Інтелектуальний капітал 

Мета: знати сутність та 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність та складові інтелектуального капіталу. Роль інтелектуального 

капіталу у процесах діджиталізації бізнесу та його вплив на корпоративну 

репутацію та результати діяльності компанії. 

2. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства та їхній 

вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку. 

3. Поняття та елементний склад нематеріальних активів підприємства. 

4. Патентування та державна реєстрація окремих видів нематеріальних 

ресурсів. Форми виплат за право користування об'єктами ліцензійної угоди. 

5. Оцінка нематеріальних активів підприємства. 

 

Практичне заняття 7 

Тема 6. Основний капітал 

Мета: 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, умови (характер бізнесу, масштаб операцій, техніка та 

технології, перспективи зростання, диверсифікація) та джерела формування 

основного капіталу компанії (fixed capital of the company). 

2. Структура, облік і оцінка основних засобів. Зношування основних 

засобів. 

3. Амортизація необоротних активів, норми та методи амортизації. 

4. Відтворення основних засобів. Система показників та шляхи 

підвищення ефективності використання і відтворення необоротних активів 

підприємства. 

5. Виробнича потужність і фактори, що на неї впливають. Методи 

визначення виробничої потужності та шляхи підвищення ефективності її 

використання. 

 

Практичне заняття 8 

Тема 7. Оборотний капітал 

Мета: знати види та визначати елементний склад структури оборотних 

засобів, оперувати методикою оцінки ефективності їхнього використання, 

обґрунтовувати шляхи її підвищення, формувати напрямки управління 

оборотними коштами підприємства. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, склад і структура оборотного (робочого) капіталу (Working 

Capital). 

2. Джерела формування та чинники, що впливають на обсяг, структуру та 

ефективність використання оборотного капіталу. 

3. Розрахунок показників ефективності використання оборотного капіталу. 

4. Шляхи покращення використання оборотного капіталу. 



5. Проблеми нестачі оборотного капіталу і поповнення його величини за 

умови кризової ситуації на підприємстві. 

 

Змістовий модуль 3. Витрати і результати діяльності підприємства 

 

Практичне заняття 9 

Тема 8. Витрати підприємства 

Мета: знати та характеризувати види витрат, оперувати методикою 

розрахунку витрат, визначати та обґрунтовувати шляхи їх оптимізації, 

розробляти механізмами управління витратами на підприємстві. 

Питання для обговорення 

1. Сутність і класифікація витрат підприємства. Методика розрахунку 

витрат (cost estimates, cost calculation). Шляхи зниження витрат. 

2. Управління витратами: сутність та підходи. Традиційні та сучасні 

методи управління витратами. 

3. Ціна на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи 

встановлення та регулювання. 

4. Цінова політика підприємства: сутність, роль, структура (цінова 

стратегія та цінова тактика). 

5. Основні форми та види цінової політики. Політика ціноутворення 

підприємства на ринках різних типів. 

 

Практичне заняття 10 

Тема 9. Забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції 

(послуг) 

Мета: 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, показники та методи оцінки якості продукції (послуг). 

2. Поняття, основні параметри та оцінка рівня конкурентоспроможності 

продукції підприємства. 

3. Системи забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринку. 

4. Управління якістю продукції підприємства: методи та 

інструменти(TQM, RCA). 

5. Шляхи підвищення якості та конкурентоздатності продукції (послуг). 

 

Практичне заняття 11 

Тема 10. Результати та ефективність діяльності економічних суб’єктів 

Мета: знати види та джерела формування прибутку підприємства, оперувати 

методикою визначення показників прибутковості, аналізувати та оцінювати 

фінансовий стан підприємства, обґрунтовувати шляхи його покращення. 

Питання для обговорення 

1. Поняття, функції та класифікація прибутку підприємства. 



2. Порядок визначення прибутку суб’єкта господарювання та технологія 

його розподілу. 

3. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 

підприємства, показники рентабельності та їх розрахунок. 

4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 

 

Змістовий модуль 4. Розвиток та економічна безпека підприємства  

 

Практичне заняття 12, 13 

Тема 11. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація. 

Оптимізація бізнес-процесів 

Мета: 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. 

Питання для обговорення 

1. Характеристика, роль та видова класифікація процесів розвитку. 

2. Сучасні моделі розвитку підприємств. 

3. Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств та об’єднань. 

4. Характеристика, види та етапи реструктуризації підприємства. 

5. Визначення і структура бізнес-процесів. Основні характеристики бізнес- 

процесів. 

6. Моделювання бізнес-процесів підприємства. 

7. Основні підходи до вдосконалення бізнес-процесів. Бенчмаркінг та 

реінжиніринг. 

 

Практичне заняття 14 

Тема 12. Ризик в системі прийняття управлінських рішень. 

Економічна безпека підприємства 

Мета: знати 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність та складові економічного ризику. Фактори виникнення ризику. 

Класифікація ризиків. Функції ризику. 

2. Оцінювання рівня ризику. 

3. Управління ризиками господарської діяльності. Методи і процедури 

зниження ступеня ризику. 

4. Мета та функціональні цілі економічної безпеки підприємства. 

Методологія оцінки рівня економічної безпеки. 

5. Основні напрями та принципи організації економічної безпеки за 

окремими функціональними складовими. 

 

 

 



Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Економічні засади функціонування підприємства 

в сучасних умовах 

 

Практичне заняття 1 

 

Тема. Зовнішнє середовище господарювання підприємства  

Мета: знати структуру зовнішнього середовища економічного суб’єкта, 

аналізувати вплив макро- та мікрочинників на його діяльність, обґрунтовувати 

доцільність застосування методичного інструментарію аналізу зовнішнього 

середовища. 

Питання для обговорення 

1. Середовище діяльності підприємства, його структура.  

2. Зовнішнє макросередовище функціонування підприємства, його фактори. 

3. Зовнішнє мікросередовище функціонування підприємства, його суб’єкти. 

Модель «галузевої конкуренції» М. Портера. 

4. Призначення, зміст та особливості аналізу зовнішнього середовища 

підприємства. Моніторинг і сканування зовнішнього середовища підприємства 

 

Тема. Управління підприємством 

Мета: 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, принципи та функції системи управління підприємством. 

Методи управління діяльністю підприємства. 

2. Сучасні концепції управління компаніями: 

3. Поняття та параметри організаційної структури управління 

підприємством. Типи організаційних структур управління. 

4. Сутність, основні принципи та методи планування. 

5. Зміст і основні етапи стратегічного планування. 

6. Характеристика бізнес-планування. Структура бізнес-плану. 

7. Планування обсягу виробництва продукції (послуг) підприємства на 

засадах маркетингу. 

8. Організація операційної діяльності. 

9. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної діяльності.  

10. Контроль результатів діяльності. Система контролінгу сучасних 

компаній. 

 

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства 

 

Тема. Персонал. HR в сучасних компаніях 

Мета: 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 

Питання для обговорення 

1. Кадри підприємства, їх склад і структура. Показники руху кадрів на 

підприємстві. 

2. Продуктивність праці та її вимірювачі. Резерви росту продуктивності 

праці. 

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

їх реалізація. Державне регулювання оплати праці та соціального захисту. 

4. Тарифна система оплати праці, її елементи. Форми і системи оплати 

праці. 

5. Безтарифна система оплати праці. Використання колективної та 

контрактної систем оплати праці. Система участі працівників підприємств у 

прибутках. 

6. Функції та організація діяльності служби HR компанії. Тренди сучасних 

змін в управлінні персоналом компанії. 

 

Тема. Інтелектуальний капітал 

Мета: знати сутність та 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність та складові інтелектуального капіталу. Роль інтелектуального 

капіталу у процесах діджиталізації бізнесу та його вплив на корпоративну 

репутацію та результати діяльності компанії. 

2. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства та їхній 

вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку. 

3. Поняття та елементний склад нематеріальних активів підприємства. 

4. Патентування та державна реєстрація окремих видів нематеріальних 

ресурсів. Форми виплат за право користування об'єктами ліцензійної угоди. 

5. Оцінка нематеріальних активів підприємства. 

 

Тема. Основний капітал 

Мета: 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. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, умови (характер бізнесу, масштаб операцій, техніка та 

технології, перспективи зростання, диверсифікація) та джерела формування 

основного капіталу компанії (fixed capital of the company). 

2. Структура, облік і оцінка основних засобів. Зношування основних 

засобів. 

3. Амортизація необоротних активів, норми та методи амортизації. 

4. Відтворення основних засобів. Система показників та шляхи 



підвищення ефективності використання і відтворення необоротних активів 

підприємства. 

5. Виробнича потужність і фактори, що на неї впливають. Методи 

визначення виробничої потужності та шляхи підвищення ефективності її 

використання. 

 

Тема. Оборотний капітал 

Мета: знати види та визначати елементний склад структури оборотних 

засобів, оперувати методикою оцінки ефективності їхнього використання, 

обґрунтовувати шляхи її підвищення, формувати напрямки управління 

оборотними коштами підприємства. 

Питання для обговорення 

1. Сутність, склад і структура оборотного (робочого) капіталу (Working 

Capital). 

2. Джерела формування та чинники, що впливають на обсяг, структуру та 

ефективність використання оборотного капіталу. 

3. Розрахунок показників ефективності використання оборотного капіталу. 

4. Шляхи покращення використання оборотного капіталу. 

5. Проблеми нестачі оборотного капіталу і поповнення його величини за 

умови кризової ситуації на підприємстві. 

 

Змістовий модуль 3. Витрати і результати діяльності підприємства 

 

Практичне заняття 2 

Тема. Витрати підприємства 

Мета: знати та характеризувати види витрат, оперувати методикою 

розрахунку витрат, визначати та обґрунтовувати шляхи їх оптимізації, 

розробляти механізмами управління витратами на підприємстві. 

Питання для обговорення 

1. Сутність і класифікація витрат підприємства. Методика розрахунку 

витрат (cost estimates, cost calculation). Шляхи зниження витрат. 

2. Управління витратами: сутність та підходи. Традиційні та сучасні 

методи управління витратами. 

3. Ціна на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи 

встановлення та регулювання. 

4. Цінова політика підприємства: сутність, роль, структура (цінова 

стратегія та цінова тактика). 

5. Основні форми та види цінової політики. Політика ціноутворення 

підприємства на ринках різних типів. 

 

Тема. Забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції 

(послуг) 

Мета: 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. 



Питання для обговорення 

1. Сутність, показники та методи оцінки якості продукції (послуг). 

2. Поняття, основні параметри та оцінка рівня конкурентоспроможності 

продукції підприємства. 

3. Системи забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринку. 

4. Управління якістю продукції підприємства: методи та 

інструменти(TQM, RCA). 

5. Шляхи підвищення якості та конкурентоздатності продукції (послуг). 

 

Тема. Результати та ефективність діяльності економічних суб’єктів 

Мета: знати види та джерела формування прибутку підприємства, оперувати 

методикою визначення показників прибутковості, аналізувати та оцінювати 

фінансовий стан підприємства, обґрунтовувати шляхи його покращення. 

Питання для обговорення 

1. Поняття, функції та класифікація прибутку підприємства. 

2. Порядок визначення прибутку суб’єкта господарювання та технологія 

його розподілу. 

3. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності 

підприємства, показники рентабельності та їх розрахунок. 

4. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

6.1. Мета і завдання індивідуальної роботи 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу є важливою 

складовою навчального процесу і охоплює теоретико-прикладні аспекти 

економіки підприємства. 

Мета КПІЗ – закріпити практичні навички розв’язку комплексних завдань. 

Для її досягнення вирішуються наступні завдання: 

1) подальше набуття навичок логічного мислення і самостійного 

викладення матеріалу; 

2) розвиток комунікабельності в набутті і використанні інформації; 

3) наближення теоретичних знань студента до вимог виробництва; 

4) засвоєння методів техніко-економічних і планових розрахунків; 

5) формування (вміння) здібностей до самостійної роботи; 

6) підготовка до виконання аналітично-розрахункової роботи. 

Зміст, структура та обсяг роботи 

Завдання виконується самостійно кожним студентом. Варіанти КПІЗ 

кожному студенту видаються викладачем, який здійснює методичне керівництво 

виконанням завдання в процесі консультацій та підготовки до його захисту. 

При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати 

комп’ютерні програми, зокрема Microsoft Excel. Завдання для виконання КПІЗ 

видаються студентам на початку навчального семестру. 

Виконання КПІЗ є обов’язковою складовою модулів залікового кредиту з 

даного курсу. В процесі роботи над виконанням КПІЗ необхідно обґрунтувати 

розв’язок конкретних задач, які є складовими комплексного практичного 



завдання, дати пояснення до отриманих результатів, зробити узагальнюючі 

висновки. Завдання виконуються тільки письмово. 

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Використання трудових ресурсів 

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне 

використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню 

обсягів виробництва продукції, ефективному використанню основних 

виробничих засобів, зниженню собівартості та зростанню прибутку. 

Аналіз забезпеченості підприємства кадрами здійснюється способом 

порівняння фактичної чисельності працівників за категоріями із плановими 

показниками і з показниками, досягнутими в минулому періоді. 

 

Отримані результати аналізу використовуються в аспекті формування 

пропозицій щодо удосконалення кадрової політики та напрямків діяльності 

служби HR. 

Завдання 1 

Проаналізуйте забезпеченість підприємства трудовими ресурсами. Склад 

працівників постійно змінюється у зв’язку зі скороченням штатів, 

звільненням за власним бажанням, виходом на пенсію, пересуванням в 

межах підприємства та прийманням нових працівників. 

Для характеристики руху кадрів на підприємстві використовують 

коефіцієнти: обороту робочої сили з прийому, зі звільнення, плинності, 

загального обороту. 

Зробіть висновки. 

Завдання 2 

Проаналізуйте рух кадрів на підприємстві. 

Зменшення витрат робочого часу веде до зростання продуктивності праці. 

Використання робочого часу аналізується за допомогою показників: середня 

кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період; середня 

тривалість робочого дня (зміни). 

Повноту використання трудових ресурсів оцінюють за кількістю 

відпрацьованих за звітний період днів і годин одним працюючим та одним 

робітником. 

Зробіть висновки. 

Завдання 3 

Проаналізуйте повноту використання робочого часу. 

Найважливішим якісним показником використання трудових ресурсів 

підприємства є продуктивність праці. Для характеристики поняття 

«продуктивність праці» використовують абсолютні показники, які 

визначають її рівень, і відносні, що характеризують темпи її зростання. Рівень 

продуктивності праці означає стан продуктивності у певний період часу. Темпи 

зростання показують зміни в рівнях продуктивності праці між певними 

періодами часу. 

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, що 

виробляє один працівник за одиницю робочого часу – виробітком; або кількістю 

робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції – 



трудомісткістю. На підприємствах для розрахунку продуктивності праці 

використовують такі методи: натуральний, умовно-натуральний, трудовий, 

вартісний. 

Зробіть висновки. 

Завдання 4 

Проаналізуйте продуктивність праці на підприємстві. Зробіть висновки. 

 

Завдання 5 

Отримані результати аналізу використайте в аспекті формування 

пропозицій щодо удосконалення кадрової політики та напрямків діяльності 

служби HR компанії. 

Використання основних засобів підприємства 

Аналіз використання основних засобів починається із визначення їх 

середньої за період вартості і складу. Виявляється рух і напрямок зміни основних 

засобів, частка виробничих і невиробничих основних засобів. З’ясовується 

причини зміни структури основних засобів. Аналізується відповідність наявних 

основних засобів виробничій програмі підприємства. 

Завдання 6 

Проаналізуйте рух і стан основних засобів. Зробіть висновки. 

Завдання 7 

За умови, що основні засоби були введені на 1.05.20 р., а виведені на 

1.09.20_р., розрахуйте середньорічну вартість основних засобів. 

Зробіть висновки. 

Завдання 8 

Результати аналізу використайте в аспекті формування шляхів підвищення 

ефективності використання і відтворення необоротних активів підприємства. 

 

7. Тренінг з дисципліни 

 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою 

тренінгового заняття. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у 

студентському колективі, встановленні правил проведення тренінгового заняття 

(ділової гри) та умов підбиття підсумків. Ознайомлення студентів з роздатковим 

матеріалом: сценарієм ділової гри, бланками документів, таблицями і т.п. 

3. Практична частина реалізується групою чи підгрупами студентів 

чисельністю у 3-6 осіб шляхом виконання завдань ділової гри чи проблемних 

питань тренінгового заняття. 

4. Підведення підсумків відбувається шляхом обговорення результатів 

виконаних тренінгового завдання групою чи підгрупами студентів. Обмін 

думками з питань, які виносились на тренінгові заняття. 

Тематика тренінгу 

1. Тема тренінгу: Обґрунтування більш вигідного варіанту бізнесової 

діяльності підприємства 

Управління господарською діяльністю підприємства: прийняття рішень 

щодо планування збуту та виробництва продукції, матеріально-технічного 

забезпечення виробничого процесу, зменшення витрат (ділова гра). 



2. Тема тренінгу: Оцінка і аналіз фінансового стану підприємства для 

майбутніх кредиторів (ділова гра). 

 

8. Самостійна робота студентів 

Для успішного вивчення і засвоєння дисципліни «Економіка 

підприємства» студенти повинні володіти значним обсягом інформації, частину 

якої вони отримують і опрацьовують шляхом самостійної роботи. 

Тематика самостійної роботи 
№ 

з/п 

Тема 

1 Малі, середні та великі підприємства (компанії): практика визначення в Україні, 

Європі, США 

2 Життєвий цикл підприємства (компанії): підходи до трактування 

3 Види інтеграційних форм підприємств: міжнародний аспект 

4 Зовнішнє середовище господарювання підприємства, його структура, чинники 

5 Технологія SMART – сучасний підхід до постановки цілей та управління 

компанією 

6 Система контролінгу сучасних компаній 

7 Сучасні вимоги до ділових якостей різних категорій персоналу 

8 Тренди сучасних змін в управлінні персоналом компанії 

9 Людський капітал як стратегічний нематеріальний актив компанії 

10 Інтелектуальний капітал в умовах інформаційної економіки 

11 Основні напрямки інтенсифікації відтворення основних засобів 

12 Релокація підприємств із зони бойових дій 

13 Перешкоди, що створені Covid для компаній, які шукають капіталу, і як їх подолати: 

практичні аспекти 

14 Джерела поповнення оборотного капіталу компаній в умовах війни 

15 Концепції стратегічного управління витратами (стратегічного управління витратами 

/ SCM (Strategic Cost Management): ланцюжка цінностей / VСС (Value Chain 

Costing), витратоутворюючих чинників, стратегічного позиціонування 

16 Концепції  провесно-орієнтованого правління витратами: АВС (Activity Based 

Costing), АВА (Activity Based Analysis), ABM (Activity Вased Мanagement) 

17 Практика управління бізнес-процесами за допомогою TQM 

вітчизняними та міжнародними компаніями 

18 Економічна і соціальна ефективність стандартизації і сертифікації продукції 

19 Показники прибутковості ЕБІТДА та OIBDA, їх використання у вітчизняному 

та міжнародному фінансовому аналізі 

20 Точкове покращення бізнес-процесів та комплексна трансформація підприємства: 

порівняльна характеристика 

21 Методи і процедури зниження ступеня ризику 

22 Структурні елементи і схеми організації економічної безпеки. 

23 Ризики бізнесу в умовах війни 

 

 



9. Методи навчання  

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та індивідуальні 

заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, метод опитування, 

тестування, кейс-метод, реферування, виконання КПІЗ, есе. 

 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання. 

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. 

11. Політика оцінювання  

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. 

 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

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 - 

10 балів.  

2. Підготовка 

змістової частини 

КПІЗ - 60 балів.  

3. Захист КПІЗ - 30 

балів.  

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 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

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

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 
№ Найменування Номер 

теми 

1. Комп’ютери з базовим та спеціальним програмним забезпеченням, що 

застосовується в економічній діяльності. Мультимедійний проектор. 

Екран проекційний.  

1–12 

2. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у 

режимі он-лайн (за необхідності)  

1–12 

3. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1–12 
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