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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
(до 1000 друкованих знаків)
Курс розглядає теоретичні, методичні і практичні питання економіки і фінансів підприємства.
Вивчення даного курсу допоможе осягнути основні напрями господарсько-фінансової діяльності підприємства,
теоретичні засади формування й використання трудових ресурсів підприємства; методичні засади формування та
використання майнових ресурсів підприємства, теоретичні засади формування фінансових ресурсів
підприємства,

механізм

формування

економічних

результатів

господарсько-фінансової

діяльності

підприємства;механізм розвитку підприємства, запобігання кризових явищ та банкрутства; забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Важливим при цьому є вивчення сутності

фінансового стану підприємства, вміння визначати

фінансово-економічні результати та ефективність господарської діяльності підприємства.
СТРУКТУРА КУРСУ

Тема

Годин
и
(лекції/
практи
чні)

Результати навчання

семестр
Модуль 1Економічні засади функціонування підприємства
2/2
Знати теоретичні засади економічної
Тема 1
Підприємство в ринковій
діяльності суб’єктів господарювання, та
економіці
основні
принципи
планування
діяльності підприємства.
1/2
Тема 2
Аналізуватибазові та альтернативні
Планування діяльності
стратегії підприємницької діяльності.
підприємства
Вміти працювати в команді, делегувати
1/1
Тема 3
повноваження, розподіляти роботу і
Виробнича потужність
вести полеміку.
підприємства
Використовувати знання з даної теми
при розв’язуванні ситуаційних завдань.
Розрізняти види підприємств.
Модуль 2Ресурсне забезпечення діяльності підприємства
2/2
Знати економічну суть
та склад
Тема 4
Персонал підприємства
основного і оборотного капіталу
підприємства та показники їх виміру,
2/2
Тема 5

Завдання

Підготовка до
лекцій.
Виконання та
здача прак. та
сам. роботи.
Підготовка та
написання
модульної
роботи
(тестова
вeLearn).
Підготовка до
лекцій.

Оцінюван
ня

100
Виконання та
здача практ.
робіт
–
зараховано.
Модульна
робота
в
eLearn.
Сам. робота –
в eLearn.

100
Виконання та
здача

Майнові ресурси (активи
суть та склад фінансових ресурсів
підприємства)
підприємства.
Аналізуватипринципи
кредитування
2/2
Тема 6
підприємств та умови надання кредиту.
Фінансові ресурси
Вміти
визначати
ефективність
підприємства
використання основного та оборотного
2/1
Тема 7
капіталу підприємства.
Кредитування
Розрізняти
прямі
та
обернені
підприємств
показники
продуктивності
праці.
2/2
Тема 8
Використовувати знання з даної теми
Інвестиційні ресурси
при розв’язуванні ситуаційних завдань.
1/2
Тема 9
Інноваційна діяльність
Модуль 3Економічні результати діяльності підприємства
2/2
Знати поняття витрат виробництва і
Тема 10
Витрати підприємства та
собівартості продукції, економічний
собівартість продукції
зміст
ціни,
показники,
які
характеризують результат діяльності
2/2
Тема 11
підприємства.
Ціноутворення на
Аналізувати показники економічної
продукцію
ефективності діяльності підприємства.
2/2
Тема 12
Використовувати
показники
Фінансово-економічні
фінансово-майнового
стану
результати діяльності
підприємства для оцінки діяльності
підприємства
підприємства.
2/2
Тема 13
Вміти визначати собівартість, ціну
Економічна ефективність
реалізації та прибуток
одиниці
діяльності підприємства
продукції.
2/2
Тема 14
Використовувати знання з даної теми
Фінансово-майновий
при розв’язуванні ситуаційних завдань.
стан підприємства та
методи його оцінки
Модуль 4 Розвиток підприємства
2/1
Знати поняття економічного зростання
Тема 15
Сучасні теорії та моделі
та
розвитку
підприємства,
суть
розвитку підприємства
конкурентоспроможності продукції та
підприємства та показники їх виміру.
2/2
Тема 16
Аналізуватицілі
та
функціональні
Конкурентоспроможні
складовіекономічної безпеки.
сть
продукції
та
Використовувати знання з даної теми
підприємства
при розв’язуванні ситуаційних завдан
1/1
Тема 17
Аналізувати показники якості та
Економічна
безпека
конкурентоспроможності продукції.
підприємства
Розрізняти теорії та моделі розвитку
підприємства.
Всього за семестр30/30
Екзамен
Всього за курс

Виконання та
здача прак. та
сам. роботи.
Підготовка та
написання
модульної
роботи
(тестова вeLearn).

Підготовка до
лекцій.
Виконання та
здача
прак.
роботи.
Виконання сам.
роботи.
Підготовка та
написання
модульної
роботи
(тестова вeLearn).

Підготовка до
лекцій.
Виконання та
здача прак. та
сам. роботи.
Підготовка та
написання
модульної
роботи
(тестова вeLearn).

практ.робіт –
зараховано.
Модульна
робота
в
eLearn.
Сам. робота –
в eLearn.

100
Виконання та
здача практ.
робіт
–
зараховано.
Модульна
робота
в
eLearn.
Сам. робота –
згідно з
журналом
оцінювання в
eLearn.

100
Виконання та
здача практ.
робіт
–
зараховано.
Модульна
робота
в
eLearn.
Сам. робота –
в eLearn.

70
30
100
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів
та перескладання:
Політика щодо
академічної
доброчесності:
Політика щодо
відвідування:

Рейтинг здобувача
вищої освіти, бали
90-100
74-89
60-73
0-59

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються
на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч.
із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе повинні мати коректні
текстові посилання на використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування, самоізоляція) навчання може відбуватись
індивідуально (в он-лайн формі elearn за погодженням із деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно
незадовільно
не зараховано

