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Опис дисципліни
Дисципліна «Економіка підприємства» спрямована на формування у студентів теоретичних

знань і практичних навичок організації успішного та ефективного функціонування підприємства,
що супроводжується сукупністю економічних процесів на рівні підприємства, пов’язаних із
використанням різноманітних ресурсів для задоволення особистісних потреб і потреб споживачів,
а також набуття студентами вмінь застосовувати аналітичні технології діагностики ефективності
використання  окремих  видів  ресурсів,  а  також сучасні  методики  пошуку  напрямів й  резервів
підвищення результативності діяльності підприємства та забезпечення його розвитку.

У результаті вивчення дисципліни «Економіка підприємства» студенти зможуть (згідно
Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»):

знати:
9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.
16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати його на практиці.
20. Знати  основи   бізнес-планування,   оцінювання  кон’юнктури ринків та результатів 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

вміти:
1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для

формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
6. Вміти  працювати  в  команді, мати  навички  міжособистісної  взаємодії,  які  дозволяють

досягати професійних цілей.
7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати

відповідальність за результати.
8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації  заходів у сфері

збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.

11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності для подальшого використання на практиці.

13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності.

17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням
зовнішніх та внутрішніх впливів.

володіти:
12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 
чотирьох навчальних модулів, а саме:

– навчального модуля №1 «Інвестиційно-інноваційна діяльність. Технічна база, організація і
планування виробництва»;

– навчального модуля №2 «Результативність функціонування підприємства».



Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз
результатів її виконання.

Структура курсу

Годин
и (лек. / 
сем.)

Теми Результати
навчання

Завдання

1 2 3 4
Навчальний модуль 1. Інвестиційно-інноваційна діяльність. Технічна база, організація і 

планування виробництва.
4,5 /
4,5

Тема
1.

Інвестицій
на

діяльність
підприємс

тва

Ідентифікувати поняття інвестицій та інвестиційної
діяльності підприємства. Знати положення Закону
України
«Про інвестиційну діяльність». Вивчити класифікацію
інвестицій. Визначити форми та методи фінансування
інвестиційної діяльності. Сформувати розуміння вартості
інвестиційного капіталу. Знати характеристику реального
інвестиційного проєкту. Дослідити загальні положення
методології  визначення  ефективності  реальних
інвестицій. Володіти методами оцінки доцільності
інвестування. Аналізувати систему показників, які
використовують для визначення доцільності
інвестування. Знати роль фінансових інвестицій у
становленні та розвитку ринкових відносин.
Встановити форми здійснення та особливості управління
фінансовими інвестиціями.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Розв’язування
тестових завдань та

задач.

4,5 /
4,5

Тема 2.
Інноваційн

а
активність
підприємс

тва

Розуміти економічну сутність, об’єктивну необхідність,
суб’єкти, об’єкти та завдання інноваційної діяльності
підприємства. Ідентифікувати зміст і властивості
нововведень, новацій та інновацій. Встановити
співвідношення  наукової,  науково-технічної  й
інноваційної діяльності. Знати форми інноваційного
підприємства. Визначити напрями інноваційної діяльності
підприємства. Вивчити класифікацію інновацій.
Розглянути особливості державного регулювання
інноваційної діяльності підприємства. З’ясувати види та
джерела фінансування інноваційної  діяльності
підприємства.  Визначити чинники активізації  та  методи
стимулювання  інноваційної  діяльності підприємства.
Аналізувати показники оцінки інноваційної
активності підприємства. Знати методичні основи оцінки
ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Розв’язування
тестових завдань та

задач.

3 / 3 Тема 3.
Техніко-

технологічна
база та

виробнича
потужність

підприємства

Вивчити сутність поняття, складові та значення техніко-
технологічної бази виробництва. Визначити можливі та
ефективні шляхи формування і розвитку техніко-
технологічної бази на підприємстві. Дослідити методичні
підходи до діагностики техніко-технологічної бази
підприємства. Аналізувати показники науково-технічного
рівня  виробництва  та  порядок  їх  розрахунку.  Вивчити
зміст виробничої  потужності  підприємства  та  фактори
впливу  на ефективність її використання. Знати загальні
методичні принципи  розрахунку  виробничої  потужності
та алгоритм розрахунку середньорічної виробничої
потужності
підприємства. Виявити основні шляхи підвищення
ефективності використання виробничих потужностей.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Розв’язування
тестових завдань та

задач.

3 / 3 Тема 4.
Організація
виробництва

і

Ідентифікувати поняття, види та основні елементи
виробничого процесу. Знати принципи організації
виробничого  процесу.  Розуміти  необхідність
виокремлення  і дефініцію  типу  виробництва.  Знати

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу



забезпечення
якості

продукції

сутнісну  характеристику одиничного, серійного і
масового типів виробництва. Визначити  методи
організації  виробництва.  Ідентифікувати зміст якості
продукції як економічної категорії. Знати методи
оцінки  якості  продукції.  Вміти  аналізувати  показники
якості продукції. Розуміти багатоспрямований вплив
підвищення

та самостійної
роботи.

Розв’язування
ситуаційних

завдань.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

якості продукції на економіку та імідж підприємства.
Визначити сутнісну характеристику стандартизації
продукції, її складові елементи і принципи здійснення.
Знати міжнародні системи сертифікації та національні
системи
якості.

Навчальний модуль 2. Результативність функціонування
підприємства.

4,5 /
4,5

Тема 5. 
Витрати 
підприємств
а

Ідентифікувати сутність та склад витрат підприємства.
Знати класифікацію  витрат  підприємства.  Сформувати
розуміння собівартості продукції як комплексного
економічного показника.  Напрактикувати  вміння
застосування  графічного та аналітичного методів
знаходження критичного обсягу виробництва продукції
(«точки беззбитковості»). Знати методи калькулювання
продукції, склад статей калькуляції та методику
обчислення окремих статей калькуляції. Ідентифікувати
зміст  і  охарактеризувати  кошторис  витрат. Знати
методику обчислення кошторису витрат. Визначити
фактори зниження собівартості продукції.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Розв’язування
тестових завдань та

задач.

4,5 /
4,5

Тема 6.
Фінансово

-
економічні
результати
діяльності
підприємс

тва

Ідентифікувати  сутність  та  форми  фінансового
результату, як економічного підсумку виробничо-
господарської діяльності  підприємства. Сформувати
розуміння  категорій прибуток  і  дохід,  прибутковість  і
дохідність.  Знати  механізм формування прибутку
підприємства. Визначати фактори впливу на
прибутковість діяльності підприємства. Дослідити
напрями розподілу прибутку підприємства. Об’єктивно та
грамотно здійснювати оцінку ефективності діяльності
підприємства. Вивчити різновиди та порядок розрахунку
рентабельності. Дослідити систему чинників підвищення
ефективності діяльності підприємства. Аналізувати
фінансовий стан підприємства.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Вирішення кейсів.
Розв’язування

тестових завдань та
задач.

3 / 3 Тема 7.
Розвиток

підприємств:
сучасні
моделі,

трансформація
та

реструктуриза
ція

Ідентифікувати поняття «розвиток», його роль і значення
для підприємства. Встановити форми трансформації
підприємств та з’ясувати їх особливості. Розуміти сутнісну
характеристику та  організаційні  форми  реструктуризації
підприємств.  Знати механізм розробки і реалізації
програми (бізнес-проекту) реструктуризації підприємств.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Вирішення кейсів.
Розв’язування

тестових завдань.
3 / 3 Тема 8.

Економічн
а безпека

та
антикризо

ва
діяльність
підприємс

тва

Ідентифікувати поняття, цілі економічної безпеки та
функціональні  складові  економічної  безпеки
підприємства. З’ясувати особливості ризику і небезпеки в
системі прийняття  управлінських  рішень.
Систематизувати  можливі загрози  для  економічної
безпеки  господарюючого  суб'єкта. Визначити методи
діагностування економічної безпеки і ризиків
підприємства. Розуміти графічно-аналітично
інтерпретацію оцінки економічної «безпеки-небезпеки»
підприємства. Вміти ідентифікувати точну зону
функціонування підприємства. Знати механізм
антикризового управління. Дослідити процедуру
банкрутства. Розглянути особливості, форми та
організаційно-економічні  заходи  процесу  ліквідації
суб'єкта господарювання.

Опитування
студентів згідно

плану
теоретичного курсу

та самостійної
роботи.

Вирішення
ситуаційних завдань.

Розв’язування
тестових завдань.
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Політика оцінювання

– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Практичні роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на

нижчу оцінку (до  20 балів).  Перескладання (дострокове складання) модулів,  чи курсу загалом
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

– Політика щодо академічної доброчесності:
Курс покликаний дотримуватися академічної культури та навичок наукового мовлення, що

сприятиме підвищенню якості подальшої навчально-наукової діяльності, допоможе реалізації
творчого потенціалу студентської молоді.

Під час виконання навчальних і  дослідницьких завдань, студенти повинні дотримуватись
Кодексу честі Луцького НТУ, введеного в дію наказом №225-05-35 від 26.04.2018 року, та
керуватись пріоритетами академічної доброчесності,  що передбачають:  сумлінне та самостійне
(окрім випадків  групової  роботи) виконання  навчальних та  дослідницьких завдань;  виконання
оригінальних робіт; використання в навчальній та науковій діяльності тільки надійних і провідних
(правдивих) джерел інформації та обов’язкове посилання на них, не зважаючи на те, в якому вигляді
вони опубліковані – електронному чи паперовому.

– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання,  за роботу на під час яких

нараховують бали. За  об’єктивних  причин  (наприклад, хвороба, академічна  мобільність, інші
поважні  причини)  навчання  може відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання)  за
погодженням із керівником курсу.  Студент має систематично відвідувати заняття;  вести конспекти
лекційних і практичних занять; приймати активну участь в роботі на практичних заняттях;
розв’язувати задачі; вирішувати ситуаційні завдання; вирішувати кейси; виконувати тестові
завдання.

https://sme.gov.ua/
http://razumkov.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.pu.if.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.msp.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/


Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види

оцінювання
% від остаточної

оцінки
Опитування під час занять – усно.
Вирішення ситуаційних завдань, вирішення кейсів,
розв’язування тестових завдань і задач – письмово.

40

Модуль 1 (теми 1–4) – модульна контрольна робота. 30
Модуль 2 (теми 5–8) – модульна контрольна робота. 30
Екзамен (теми 1–8) – тестові завдання, задачі. 60

Шкала оцінювання студентів:
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою (для 
екзамену, курсового проекту)

90–100 А відмінно
82–89 В

добре74–81 С
64–73 D

задовільно60–63 Е
35–59 FX незадовільно з можливістю повторного

складання
0–
34

F незадовільно з обов’язковим повторним курсом


	Опис дисципліни
	знати:
	вміти:
	володіти:

	Структура курсу
	Літературні джерела
	Базові
	Допоміжні

	Інформаційні ресурси
	Політика оцінювання
	Політика щодо дедлайнів та перескладання:
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