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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення: формування системи знань і прикладних навичок щодо розробки ефективних економічних рішень у різних сферах і на різних етапах економічної діяльності підприємства, вибору найбільш
перспективних шляхів розвитку виробництва, розробки різних видів планів та оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах, способів забезпечення ефективного функціонування
економіки.
Предмет дисципліни: методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх
елементів виробничого процесу на рівні підприємства; економічний механізм функціонування підприємства,
формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.
Змістові модулі: підприємство в ринковій системі господарювання; складові економічної діяльності підприємства; оцінка фінансово-економічних результатів та економічної ефективності діяльності
підприємства.
СТРУКТУРА КУРСУ
Години
(лекції/
Результати навчання
практичні)
Модуль 1. Підприємство в ринковій системі господарювання
1/2
Знати економічну термінологію, види підприємств за основТема 1
Підприємство як суб’єкт
ними класифікаційними ознаками; вміти пояснювати концегосподарювання
пції підприємств; аналізувати форми підприємницької діяльності; формулювати місію та цілі підприємства; визначати
функції та напрямки його діяльності.
1/2
Знати види та елементний склад структури та системи
Тема 2
Структура і управління
управління підприємства; вміти аналізувати взаємозв’язок і
підприємством
взаємодію складових системи управління; обґрунтовувати
напрямки вдосконалення організаційної структури управління підприємством.
1/2
Знати мету та ознаки прогнозування, обґрунтовувати вибір
Тема 3
Прогнозування та планувиду прогнозу залежно від сфери його застосування, знати
вання діяльності підприпринципи, методи та види планування, характеризувати
ємства
основні типи планів, визначати та аналізувати їхні показники.
Модуль 2. Виробничі ресурси підприємства та їхнє використання
1/3
Знати термінологічні значення понять; вміти визначати
Тема 4
Персонал підприємства,
кількісні та якісні характеристики персоналу; аналізувати та
продуктивність і оплата
оцінювати ефективність його діяльності; визначати напрями
праці
реструктуризації складу працівників та вдосконалення системи управління персоналом; обґрунтовувати роль матеріальної і нематеріальної мотивації в підвищенні продуктивності праці на підприємстві.
1/2
Знати термінологічні значення понять, види та елементний
Тема 5
Основний капітал підпсклад структури основних засобів; оперувати методикою
риємства
оцінки ефективності їхнього використання; обґрунтовувати
шляхи її підвищення.
Тема

Оцінювання
5

5

5

6

6

Знати термінологічні значення понять, види та елементний
6
склад структури оборотних засобів; оперувати методикою
оцінки ефективності їхнього використання; обґрунтовувати
шляхи її підвищення; формувати напрямки управління
оборотними коштами підприємства.
1/2
Знати термінологічні значення понять; характеризувати
5
Тема 7
Інтелектуальний капітал
основні види нематеріальних ресурсів та активів підприємства; оперувати методикою оцінки їхньої вартості; обґрунтовувати роль інтелектуального капіталу в розвитку підприємства.
2/3
Знати термінологічні значення понять, види та джерела
5
Тема 8
Інвестиційна та інноваінвестицій та інновацій; оперувати методикою оцінки ефекційна діяльність підпритивності інвестиційних проектів; визначати напрямки підємства
вищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на
підприємстві.
Модуль 3. Витрати та результати діяльності підприємства
2/3
Знати термінологічне значення понять, види витрат; оперу6
Тема 9
Витрати виробництва,
вати методикою визначення собівартості та основними
собівартість і ціноутвомеханізмами управління витратами на підприємстві.
рення на продукцію
1/3
Знати термінологічне значення понять, види та джерела
6
Тема 10
Фінансово-економічні
формування доходу і прибутку підприємства; аналізувати та
результати
діяльності
оцінювати фінансовий стан підприємства; обґрунтовувати
підприємства
шляхи його покращення.
1/2
Знати термінологічне значення понять; оперувати методи5
Тема 11
Якість і конкурентоспкою оцінки якості й конкурентоспроможності продукції,
роможність продукції
основними механізмами управління якістю; обґрунтовувати
шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції.
1/2
Знати моделі та тенденції розвитку підприємств; обґрунтову5
Тема 12
Реструктуризація і санавати цілі та завдання їхньої трансформації, реструктуризації
ція підприємства
та санації; визначати причини та оперувати методикою
оцінки ймовірності банкрутства підприємств; визначати
напрямки оптимізації бізнес-процесів.
1/2
Знати термінологічне значення понять, цілі та функціональні
5
Тема 13
Економічна безпека підскладові економічної безпеки; оперувати методикою оцінки
приємства
її рівня; розробляти антикризову програму та заходи з її
практичного впровадження
Опитування на підставі лекційного матеріалу і додатково вивченої літератури.
Завдання
Здача практичної роботи. Написання тестів. Виконання самостійної роботи (в т.ч. в
elearn).
Тема 6
Оборотний капітал

1/2

Всього за семестр
Екзамен
Всього за курс
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

70
30
100
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
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 робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання
на використану літературу
Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн
формі за погодженням із деканом факультету)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів
заліків
відмінно
зараховано
добре
задовільно
незадовільно
не зараховано

