
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Економіка підприємства; 
3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сіпайло Л.Г., к.е.н., доцент кафедри 
економіки підприємства. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розрізняти організаційно-правові форми підприємств та організацій, робити обґрунтований вибір напрямків 
діяльності та сфери бізнесу; 

• розробляти плани розвитку туристичного підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків; 
• аналізувати ефективність використання персоналу, основних засобів, оборотних коштів, інвестиційних 

ресурсів, організації комерційної діяльності, інноваційних процесів тощо; 
• обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської 

діяльності;  
• запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у комерційній діяльності підприємства; 
• визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та 

організацій. 
10. Форми організації занять: під час лекційного курсу застосовується мультимедійний супровід, 
роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань; на практичних заняттях вирішуються 
ситуаційні завдання, проводиться розв’язування задач та самоопитування студентів; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи наукових досліджень, 
економічна та соціальна географія України; 
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): менеджмент у 
туризмі, маркетинг у туризмі;  
12. Зміст курсу:  Предмет, завдання, зміст та методи науки. Підприємство як суб'єкт господарювання в 
ринкових умовах. Підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу. Зовнішнє середовище 
господарювання підприємств. Структура та управління підприємством. Планування діяльності туристичного 
підприємства. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці. Капітал підприємства та його 
ефективне використання. Інтелектуальний капітал підприємства. Інвестиції. Інноваційна діяльність 
підприємства. Маркетингова діяльність туристичних підприємств. Виробнича програма підприємств 
туристичного бізнесу. Організація операційної діяльності підприємства. Поточні витрати та собівартість 
туристичного продукту. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Особливості 
ціноутворення на ринку туристичних послуг. Господарська (підприємницька) діяльність підприємства. 
Забезпечення конкурентоспроможності туристичних послуг та підприємства. Інтегральна ефективність 
діяльності підприємства. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. 
Оптимізація бізнес-процесів підприємства. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства   
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Економіка підприємства: посібник. / Т.В. Кузнєцова, О.М. Гарнага, О.Ю. Лесняк, В.Д. Шебуня. – Рівне: 
НУВГП, 2013. – 315 с. 

2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Є.М. Палиги. - 2-ге вид., онов. та доп. – Львів: 
Українська академія друкарства, 2013. - 688с. 

3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 3-тє, без змін. - Київ: 
КНЕУ, 2006. - 528с. 

4. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. 
Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с. 

5. Шегда А. В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач:навч. посіб / А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю. 
А Сагайдак., Л. О. Пашнюк. – Київ: ЦУЛ, 2010. - 239 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові 
науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 5 семестру.  
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання навчально-дослідного завдання.  
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри економіки 
підприємства, професор, к.е.н.     _________________     Н.Б. Кушнір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code:  
2. Title: economy of enterprise; 
3. Type: сompulsory; 
4. Higher education level: the first, 

5. Year of study, when the discipline is offered: the 3rd; 
6. Semester when the discipline is studied: 6; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sipailo Leonid Heorhiiovych, Candidate 
of Economics. 
9. Results of studies:: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to distinguish the organizational and legal forms of enterprises and organizations, to make a reasonable choice of 
directions of business and business sphere; 

• develop plans for the development of a tourism enterprise and innovation and investment projects of different 
directions; 

• analyze the effectiveness of the use of personnel, fixed assets, working capital, investment resources, organization of 
commercial activity, innovation processes, etc .; 

• To substantiate general tactical and strategic management decisions in various aspects of economic activity; 
• to prevent crisis manifestations, to neutralize the risks and threats in the commercial activity of the enterprise; 
• define directions and substantiate the general mechanism of restructuring of enterprises and organizations. 

10. Forms of organizing classes: during lecture course multimedia support, handout material, discussion discussion 

of problem issues is used; On practical classes situational tasks are solved, solving of tasks and self-study of students 

is carried out; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: the basis of scientific research, economic and 
social geography of Ukraine; 

 • Courses studied in conjunction with the specified course (if necessary): 
12. Course contents: Subject, task, content and methods of science. Enterprise as a business entity in market 
conditions. Entrepreneurship is the basis of tourism business. The external environment of enterprise management. 
Structure and management of the enterprise. Planning the activities of the tourist enterprise. Enterprise staff, 
productivity and payroll. The capital of an enterprise and its effective use. Intellectual capital of the enterprise. 
Investments Innovative activity of the enterprise. Marketing activity of tourist enterprises. Production program of 
tourism business enterprises. Organization of operational activity of the enterprise. Current costs and cost of tourism 
product. Financial and economic results of the enterprise activity. Features of pricing in the market of tourist services. 
Economic (entrepreneurial) activity of the enterprise. Ensuring the competitiveness of tourist services and enterprises. 
Integral efficiency of enterprise activity. Enterprise development: modern models, transformation and restructuring. 
Optimization of business processes of the enterprise. Economic security and anti-crisis activities of the enterprise. 
13. Recommended educational editions:  

1. Business Economics: A Guide. / T.V. Kuznetsova, O.M. Garnaga, O.Yu. Lesnyak, V.D. Shebunya - Rivne: 
NUVGP, 2013. - 315 p. 

2. Business Economics: Textbook / Ed. prof. Ye.M. Paligi - 2nd form., Again. and add - Lviv: Ukrainian 
Academy of Printing, 2013 - 688s. 

3. Economy of the enterprise: Textbook / By Ed. SF Tort. - Kind. 3rd, unchanged. - Kyiv: KNEU, 2006 - 528s. 
4. Malskaya MP The Economics of Tourism: Theory and Practice [text]: textbook. / M. P. Malskaya, M. Y. 

Rutinsky, S. V. Belous, N. L. Mandyuk. - K.: "Center for Educational Literature", 2014 - 544 pp. 
5. Shegda AV Enterprise economics: a collection of tests and tasks: teach. manual / AV Shegda, T.B. 

Kharchenko, Yu. A. Sahaydak, L. O. Pashniuk. - Kyiv: ZUL, 2010. - 239 p 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
34 hours of lectures, 28 hours of practical classes, 118 hours of independent work. Together - 180 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exams in the form of testing at the end of the 6th and 6th semesters.  

Current control (60 points): testing, questioning,  solving problems, completion of practical tasks.  

Final control (100 points): undergraduate thesis at  the end of the 7th semester.  

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the economy of enterprise department      
Сandidate of economic sciences (Ph. D.), professor     _________________     Kushnir N.B. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


