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ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної  

дисципліни, 
у т.ч. мета та цілі 

Згідно освітньо-професійної програми підготовки рівня вищої 

освіти бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент», дисципліна 

«Економіка підприємства» є обов’язковою  навчальною 

дисципліною. Вона забезпечує якісну підготовку майбутніх 

фахівців, які здійснюватимуть ефективну управлінську діяльність. 

В умовах гострої конкурентної боротьби виживають лише ті  

підприємства,  які  компетентно  вивчають  вимоги  ринку, 

випускають  конкурентоспроможну  продукцію,  уміло 

здійснюють  мотивацію  висококваліфікованої  творчої  праці 

персоналу,  ефективно  управляють  економічною  політикою.  В 

умовах  ринкової  економіки  на  перший  план  виходять 

компетенції фахівців, які здатні економічно мислити і системно 

опановувати сучасні технологічні, управлінські та інформаційні 

інновації  для  виконання  завдань  економічної  діагностики 

діяльності  підприємства,  оцінювання  ефективності використання  

ресурсного  потенціалу,  обґрунтування  рішень щодо  підвищення  

ефективності  виробничо-комерційної діяльності 

Основною метою дисципліни є формування  здібностей  

самостійно  мислити, приймати  управлінські  рішення,  

виконувати  комплексні економічні  розрахунки  для  ефективного  

здійснення господарської діяльності на рівні підприємств. 

Основними цілями (завданнями) вивчення дисципліни є: 

- вивчення  господарських  процесів,  що відбуваються  у  

виробничо-комерційних  системах  підприємств;  

- закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень 

теорії  та  практики  управління  підприємством;   

- сформувати здатність проводити комплексні економічні 

розрахунки з метою обґрунтування  управлінських  рішень  та  

виявлення  резервів підвищення ефективності господарської 

діяльності підприємств;  

- забезпечити  засвоєння  основ  організації  господарської 

діяльності  підприємств,  бізнес-проектування,  маркетингових 

досліджень, фінансового аналізу та інших напрямків подальшої 

освіти. 
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Посилання на опис дисципліни у репозиторії НУВГП: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/11972/ 

Посилання на  
розміщення  
навчальної  
дисципліни на  
навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1425 
 

Компетентності 

ЗК  4.  Здатність  застосовувати  знання  у  практичних ситуаціях. 

ЗК  9.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями. 

ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища, визначати перспективи розвитку організації, в т.ч. у 

зовнішньоекономічній площині. 

Програмні результати 

навчання 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 6.  Виявляти  навички  пошуку,  збирання  та  аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 8.  Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 16.  Демонструвати  навички  самостійної  роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним.  

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Аналітичне та критичне мислення, уміння працювати в команді, 
здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до 

комплексного вирішення проблеми, комунікативні здібності, 
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Структура навчальної 

дисципліни 
Зазначено нижче в таблиці 

Форми та методи 

навчання 

Використовуються такі методи викладання та технології: методи – 

демонстрація, навчальна дискусія, дебати; технології викладання: 

 аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, ситуаційні 

дослідження та інші. 

Методи оцінювання та 

структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 

теоретичний матеріал,  вчасно виконати практичні завдання  та 

контрольні роботи, а також здати модульні контролі знань. 

Тематичні контрольні роботи проводяться у тестовій формі на 

платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ після проведених лекційних і 

практичних занять за відповідною темою. В результаті можна 

отримати такі обов’язкові бали: 60 балів - за вчасне та якісне 

виконання завдань практичних занять та інших поточних завдань, 

що становить поточну (практичну) складову його оцінки; 40 балів – 

модульні контролі:  

- 60 балів поточне оцінювання; 

- 20 балів – модуль 1; 

- 20 балів – модуль 2.  

Усього 100 балів. 

Модульні контролі за кожним змістовим модулем проводяться у 

тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до 

графіка навчального процесу. 

Кожен модуль містить 20 тестів першого рівня, 9 тестів другого рівня 

й одну задачу. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за самостійно виконане 

http://ep3.nuwm.edu.ua/11972/
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наукове дослідження з проблематики дисципліни, здобуті 

сертифікати в межах неформальної та інформальної освіти, 

обґрунтовані пропозиції з удосконалення змісту, наповнення та 

методики викладання навчальної дисципліни. 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Місце навчальної 

дисципліни в освітній 

траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Вивченню цієї дисципліни передує вивчення таких дисциплін як 

«Статистика», «Підприємницька діяльність», а отриманні знання 
будуть в подальшому використовуватись при вивченні таких 
дисциплін «Економіка праці», «Планування та організація 
діяльності підприємств».  

Поєднання навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 

виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 

також можуть бути долучені до написання та опублікування 

наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси 

1 . Офіційний сайт Міністерства економіки України URL: 

https://www.me.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт державного комітету статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/.  

3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: 

https://bank.gov.ua  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/.  

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси  

Новака, 75). URL: http://lib.nuwm.edu.ua/.  

6. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії НУВГП URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

Рекомендована література наведена нижче 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) * 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

„Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП”, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, який передбачає механізм 
реалізації права студента на повторне вивчення дисципліни чи 

повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezal ezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE https:// 
exam.nuwm.edu.ua/ 

Роботи, які здаються із порушенням термінів, без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (80% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Правила академічної 

доброчесності 

Перед початком курсу кожен студент має ознайомитися з 
«Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної дисципліни 

на платформі MOODLE та прийняти його умови. 
За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 

здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 

академічної доброчесності. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://www.me.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/


 

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 

Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на 

сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання та 

стимулюється можливістю отримання відповідних балів за 

вивчення дисципліни. Лекції та практичні заняття відбуваються в 

оф-лайн або он-лайн режимі згідно розкладу. Консультації будуть 

проводитися он-лайн за допомогою Google Meet за кодом у 

домовлений зі студентами час. 
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 

згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 

самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного положення http://nuwm.edu.ua/ sp/neformalna-

osvita. 
Студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, Coursera, 

edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. При цьому знання та 

навички, сформовані під час проходження певного курсу чи його 

частин, мають мати зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами дисципліни та входити у підсумкове оцінювання. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації про 

дисципліну* 

Періодично студенти залучаються до опитування стосовно якості 

викладання та навчання та стосовно якості освітнього процесу в 

НУВГП. За результатами анкетування студентів викладачі можуть 

покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 

дисциплінами. Результати опитування надсилаються студентам. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати опитування минулих 

років та семестрів завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»: 
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* 

Зміст цього курсу оновлюється враховуючи зміни у законодавстві 

України, наукових досягнень, побажання стейкхолдерів. Студенти 

також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 

подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у сфері 

економіки підприємства. За таку ініціативу студенти можуть 

отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 

організації навчального процесу для осіб з особливими потребами 

доступно за посиланням 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби 

здобувача. Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами 

Практики, залучені до 

викладання 

До викладання курсу можуть бути долучені практики, що є 

фахівцями з питань сучасного розвитку економіки підприємства. 

http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


 

Інтернаціоналізація 

Електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektr 

onni-biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/50 

6-v-dopomohu-avtoram 

База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/ 

Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/51 

6-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv  
 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 16 год Практичних 14 год Самостійна робота 60 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 6.  Виявляти  навички  пошуку,  збирання  та  аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8.  Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

ПРН 16.  Демонструвати  навички  самостійної  роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Види навчальної роботи 

студента 

Вивчення теоретичного матеріалу, підготовка до 

практичних занять, самостійна робота, підготовка до 

контрольних заходів. 

Методи та технології навчання 
Лекції, презентації, обговорення, ситуаційні 

дослідження, індивідуальні завдання. 

Засоби навчання 

Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздаткові 

друковані матеріали, інформаційні ресурси (Інтернет- 

ресурси, цифровий репозиторій НУВГП). 
  

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки підприємства та  

ефективність використання виробничих ресурсів 

 Тема 1. Вступ до дисципліни «Економіки підприємства» 
Результати 

навчання  
РН 16 

Кількість годин: лекції – 1,0 
Література: 2, 5, 13. 

Опис теми 
Предмет, об’єкт  і зміст дисципліни «Економіка підприємства». Завдання 

вивчення дисципліни. Методи вивчення дисципліни. 

 Тема 2. Підприємство в ринковій системі господарювання 

Результати 

навчання 

РН 6, РН 16 

Кількість годин: лекції – 1,0; практ. – 2,0; 
Література: 3, 5,9, 11 

Опис теми 

Поняття про підприємство і основні напрямки його діяльності. Види 

підприємств. Виробнича і загальна структура підприємств. Виробнича 

програма підприємства: суть, показники і методика розробки. 

 Тема 3. Основні фонди та виробнича потужність підприємства  

Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 8 

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0; 
Література: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13,14 



 

Опис теми 

Поняття про основні фонди підприємства і їх класифікація. Сутність і види 

оцінки основних фондів. Спрацювання і техніко-економічні старіння 

основних фондів. Амортизація основних фондів і економічна суть і методи 

нарахування амортизаційних відрахувань. Ремонт основних фондів і його 

економічний зміст. Відтворення основних фондів. Показники 

забезпеченості підприємства і працівників основними фондами. Показники 

стану та руху основних фондів. Ефективність використання основних 

фондів. Виробнича потужність підприємства. 

 
Тема 4. Оборотні кошти підприємства та ефективність їх 

використання 

Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 8 

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0; 
Література: 1, 4, 5, 9, 11,12 

Опис теми 

Економічна суть оборотних фондів, фондів обігу і оборотних коштів. 

Склад і структура   оборотних коштів підприємства. Джерела  утворення 

оборотних коштів. Нормування оборотних коштів. Ефективність 

використання оборотних коштів. 

 Тема  5. Персонал підприємства і його використання  

Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 8 

Кількість годин: лекції – 2,0; практ. – 2,0; 
Література: 3, 5, 8, 19 

Опис теми 

Склад, чисельність та структура персоналу підприємства. Поняття про 

продуктивність праці. Економічне і соціальне значення росту 

продуктивності праці. Методика визначення рівня продуктивності праці. 

Шляхи і резерви підвищення продуктивності праці. 

 

 Тема  6. Інвестиції підприємства та їх ефективність  

Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 8 

Кількість годин: лекції – 1,0; практ. – 1,0; 
Література: 3, 5, 8, 18 

Опис теми 

Поняття, склад і структура інвестицій. 

Поняття про капітальні вкладення.  Оцінка ефективності інвестицій. 

Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень та 

фінансових інвестицій. 

Змістовий модуль 2. Економічні основи господарської діяльності  

Підприємства 

 Тема 7. Інноваційна діяльність підприємства 
Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 8 

Кількість годин: лекції – 1,0; практ. – 1,0; 
Література: 2, 5, 6, 12 

Опис теми 

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний 

прогрес: суть, загальні та пріоритетні напрямки. Організаційний процес. 

Економічна оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 

 Тема 8. Витрати виробництва та шляхи їх зниження 
Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 16 

Кількість годин: лекції – 3,0; практ. – 2,0; 
Література: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 15 



 

Опис теми 

Поняття про витрати виробництва і собівартість продукції. Класифікація 

витрат. Групування витрат виробництва за економічними елементами. 

Групування витрат виробництва за статтями калькуляції. 

Умовно постійні і умовно змінні витрати в собівартості продукції. Шляхи 

зниження витрат виробництва. 

 
Тема 9. Фінансово-економічні  результати і ефективність діяльності 

підприємства 

Результати 

навчання 

РН 4, РН 6, 

РН 8, РН 16 

Кількість годин: лекції – 3,0; практ. – 2,0; 
Література: 1, 3, 5, 9, 16, 17 

Опис теми 

Зміст і форми фінансової діяльності підприємства. Поняття про прибуток як 

економічну категорію. Види прибутку, формування та використання 

прибутку. Поняття про рентабельність як економічну категорію. Система 

показників рентабельності. Показники оцінки фінансово-економічного 

стану підприємства. Сутнісна характеристика вимірювання ефективності 

виробництва. Чинники зростання ефективності виробництва. 
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