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3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів сучасного економічного мислення і 
системи спеціальних знань про базові поняття щодо виробничо-господарської діяльності 

підприємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв’язку з урахуванням 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. 
2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» студент 

повинен: 

Знати економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин, основні 
напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в Україні; систему аналізу та 

планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу підприємства; зовнішнє 

середовище та його вплив на діяльність підприємства; ресурсний потенціал підприємства та його 
складові елементи; основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх формування 

та використання; капітал підприємства, його структуру, взаємозв'язок з ресурсами, економічні основи 

формування та використання; ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його 
продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів; методи фінансового планування 

та оцінювання фінансового стану підприємства; сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, 
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механізм трансформації (реструктуризації) підприємств у процесі розвитку; економічну безпеку 

підприємства та його антикризову діяльність. 

Уміти використовувати методи та інструментарій стратегічного, тактичного та оперативного 
планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та 

ризиків, напрямів розвитку та реструктуризації; обґрунтовувати обсяги виробництва та реалізації 

продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, 
мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні 

підприємству; товарну та цінову політику підприємства; аналізувати та планувати ресурси, які 

необхідні підприємству, розробляти політику формування та використання трудових, майнових і 
фінансових ресурсів; використовувати різні форми безготівкових розрахунків із застосуванням 

відповідних розрахункових документів; визначати балансову (залишкову) вартість основних засобів і 

розрахунок нормативу обігових коштів підприємства; застосовувати різні методи обчислення 

рентабельності та нарахування амортизації; проводити розрахунок прямих та непрямих податків 
підприємства за звітній період, формувати та розподіляти прибуток; аналізувати та планувати 

доходи, поточні витрати і фінансові результати діяльності підприємства; оцінювати показники 

фінансово-майнового стану підприємства, його конкурентоспроможності, загрози банкрутства. 
 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 
 

Загальні компетентності: 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 

Фахові компетентності: 

 здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях; 

 здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин; 

 здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової 
інформації для складання службових документів та аналітичних звітів; 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 

 здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

 здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з 
врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

 

Програмні результати навчання: 

 знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки; 

 використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

 застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності; 

 вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 
трудових відносин; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

 розуміти закономірності у сфері фінансових та грошово-кредитних відносин держави. 
 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін 
таких як «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Логістика», «Гроші та кредит»; «Облік і 

аудит». 
 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 
навчальних дисциплін «Інформаційні системи в економіці та підприємництві».  
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4. Програма дисципліни. 

Розділ І. Планування обсягів діяльності та ресурсне забезпечення підприємства 

Підприємство в соціально-орієнтованій ринковій економіці 
Підприємство як господарюючий статутний суб’єкт ринкової економіки, його основні ознаки та 

принципи функціонування. Організаційно-економічні умови функціонування підприємства.  

Зовнішнє середовище функціонування підприємства та характеристика його елементів. 
Класифікація підприємств та їх характеристика. Види та організаційно-правові форми об’єднань 

підприємств. 

Планування діяльності підприємства  
Цілі функціонування підприємства та їх класифікація. Прибуток як цільова функція діяльності 

підприємства. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Точка беззбитковості. Точка 

ліквідації. Запас фінансової міцності 

Виробнича програма підприємства. Виробнича потужність підприємства 
Виробнича програма в системі господарських планів підприємства. Нормативна база формування 

виробничої програми. Загальна характеристика продукції підприємства. Види продукції підприємства. 

Товарна політика підприємства та механізм її здійснення. Життєвий цикл товару. 
Показники виробничої програми підприємства. Товарна продукція та її характеристики. Валова 

продукції підприємства. Реалізована продукція та методи її обчислення. 

Методи планування виробничої програми підприємства. 
Поняття «виробнича потужність підприємства» та її види. Фактори, які впливають на величину і 

рівень використання виробничих потужностей підприємства.  

Методи визначення виробничої потужності підприємства. Показники використання виробничих 

потужностей підприємства. Резерви збільшення виробничої потужності підприємства 

Ресурсний потенціал підприємства. Майнові ресурси (активи) підприємства 

Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу 

підприємства. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв'язок. Взаємозв'язок окремих елементів 
ресурсного потенціалу підприємства. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. 

Чинники, що обумовлюють рівень використання ресурсного потенціалу. Основні напрями 

підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємства.  

Сутність та класифікація активів підприємства. Поняття, склад та класифікація необоротних 
активів підприємства. 

Сутність та класифікація основних фондів підприємства. Амортизація. Методи амортизації. 

Методичні інструменти оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів 
підприємства. Ефективність використання основних засобів підприємства.  

Оборотні активи підприємства. Поняття та особливості кругообороту оборотних активів 

підприємства. Сутність та методика оцінки виробничого, операційного і фінансового циклів 
підприємства.  

Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства. Дебіторська заборгованість 

підприємства. Сутність та класифікація грошових активів підприємства. Методичні інструменти 

аналізу активів підприємства. Резерви прискорення оборотності активів підприємства.  

Трудові ресурси та стимулювання праці робітників 

Трудові ресурси та їх характеристика. Структура персоналу підприємства. Визначення 

чисельності персоналу. Кадрова політика і управління персоналом підприємства. 
Продуктивність праці: поняття та методи оцінки. Форми мотивації праці робітників. 

Системи оплати праці та її характеристики. Тарифна система, її зміст та функції. Сутність 

контрактної форми оплати праці. Форми додаткової заробітної плати. Форми та системи преміювання 
на підприємстві. Фонд оплати праці працівників.  

Зміст плану з праці та порядок його розробки. Штатний розклад, його призначення та порядок 

складання. Методи планування фонду оплати праці.  

Розділ ІІ. Фінансове забезпечення підприємства 

Зміст і основи організації фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків 

підприємств 

Поняття і сутність фінансів підприємств, їх місце і роль у фінансовій системі. Характеристика 
функцій фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств. 

Фінансова діяльність підприємств та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління 

фінансами підприємств.  

Сутність грошових розрахунків підприємств. Готівкові розрахунки на підприємствах і сфера їх 
застосування. Організація готівкових розрахунків.  
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Розрахунково-платіжна дисципліна в управлінні фінансами та її вплив на фінансово-господарську 

діяльність підприємств. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика. Принципи організації 

розрахунків. 

Доходи та цінова політика підприємства. Витрати підприємства.  

Формування і розподіл прибутку 

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Сутність та 
механізм формування доходів від операційної діяльності. Грошові доходи від фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємств. Доходи підприємства від іншої звичайної діяльності та від 

надзвичайних подій. 
Цінова політика підприємства. Методи ціноутворення. Діюча система цін на підприємстві 

(формування оптової, відпускної та роздрібної цін). Склад і структура цін. 

Сутність поняття витрати. Поточні та капітальні витрати підприємства.  

Виробнича собівартість. Класифікація поточних витрат. Фактори, що впливають на формування 
поточних витрат підприємства. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.  

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст та значення в розширенні виробництва.  

Рентабельність підприємства: сутність, види та порядок обчислення. Принципи та етапи 
розподілу прибутку. Формування валового і чистого доходу. 

Фінансові ресурси підприємства (капітал підприємства) 

Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. Класифікація 
капіталу підприємства.  

Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості. Кругообіг 

фінансових ресурсів підприємства в процесі формування його капіталу.  

Позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, відмітні особливості. 

Оподаткування підприємств 

Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Класифікація і види податків. 

Оподаткування прибутку підприємств.  
Оподаткування підприємств непрямими податками та їх вплив на фінансово-господарську 

діяльність. Склад зборів і платежів які сплачують підприємства. 

Спрощена система оподаткування юридичних осіб. 

Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки. 

Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

Оцінка фінансового стану, її необхідність і значення. Прийоми, методи та моделі фінансового 

аналізу. Показники фінансового стану підприємства. Показники ліквідності. Методика їх визначення 
та оцінки. Показники платоспроможності і методика їх обчислення. Фактори, що впливають на 

платоспроможність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку і 

оцінки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 
Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють.  

Поняття банкрутства та його правове забезпечення. Основні напрямки запобігання банкрутства.  

Фінансова санація підприємства: економічний зміст та порядок проведення. Фінансові джерела 

санації. Державна фінансова підтримка санації підприємств.  
Механізми забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 

Тематика практичних занять 

1.  Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Цільові характеристики діяльності 

підприємства на ринку. 

2.  Планування виробничої діяльності підприємства. Активи підприємства. Основні та оборотні 

фонди підприємства. 

3.  Ресурсний потенціал підприємства. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників. 

4.  Зміст і основи організації фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків 
підприємств. 

5.  Доходи та цінова політика підприємства Витрати підприємства. Формування і розподіл 

прибутку. 

6.  Фінансові ресурси підприємства (капітал підприємства). Оподаткування підприємств. 

7.  Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки. Економічна безпека підприємства та 
його антикризова діяльність. 
 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 
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Технічне та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, Power Point, Word.  

Під час дистанційного чи змішаного навчання передбачається використання платформи Zoom. 

6. Система оцінювання. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольна робота  20 

Усні відповіді на практичних заняттях 30 

Індивідуальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 (2б*5) 
Співбесіда з лектором 20 
Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 
 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість усних 
відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 
Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу. 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом.  
Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється за 
шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  
Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  
 

7. Політика дисципліни. 
Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 
навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною 

літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 
Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
 

8. Рекомендовані джерела інформації. 

Основна література: 
1. Дикань В. Л., Воловельська І. В., Каличева Н. Є. Економіка підприємства: Конспект лекцій. – 

Харків: УкрДУЗТ, 2021. – Ч. 1. – 54 с. 
2. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. 

авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. 
3. Економіка і фінанси підприємства: навч. посіб. / [Гурова К. Д. та ін.]. – Харків : Вид-во Іванченка І. 

С., 2018. – 792 с. 
4. Економіка та управління підприємствами: теорія, практика, перспективи розвитку: колективна 

монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 188 с. 
5. Петрович Й. М. Економіка і фінанси підприємства: навч. посібник / Й.М. Петрович, Л.М. 

Прокопишин-Рашкевич. – Львів: Магнолія, 2014. – 408 с. 
6. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств : колективна 

монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с. 
7. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник / Ковальчук Н.О., Федишин М.П., 

Жаворонок А.В., Абрамова А.С. // Чернівці: Чернів. нац.. універ. ім. Ю. Федьковича. – 2019. – 231 с.  
8. Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, О.М.Чубка. – К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2020. — 340 с. 
9. Фінансова санація і антикризове управління підприємством (з перекладом тем англійською мовою) : 

навч. посібник / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 268 с. 
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