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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» 
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн 
галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є економічні закони і закономірності розвитку 
суспільного виробництва у господарській діяльності.  
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючи дисципліни: Інформаційні технології, системи та ресурси, 
Правознавство. 
Забезпечувані дисципліни: Менеджмент і маркетинг в мистецтві. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Ресурсне забезпечення підприємства. 
Змістовий модуль 2. Економічні результати та ефективність виробництва. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування у студентів економічних знань, 
вмінь та навичок щодо методів організації ефективного господарювання на 
рівні підприємства. 
Завдання навчальної дисципліни: 

 розкриття основних закономірностей розвитку підприємства;  

 визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи 
його ефективного використання;  

 засвоєння понять: ринкова система: попит та пропозиція,виробнича 
програма підприємства, основні засоби, амортизація, нематеріальні 
активи, оборотні кошти, поточні витрати підприємства; собівартість 
продукції; 

 визначення поняття механізму формування та використання доходів і 
прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності 
(виробничої,комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної 
тощо); 

  оцінювати ефективність господарської діяльності та знати шляхи її 
підвищення; 

 оцінювати конкурентоспроможність підприємства та його продукції; 

 розкриття основних макроекономічних показників: ВВП, ВНД, ЧВП, НД. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку, 
чинники, що впливають на ефективність роботи підприємств, економічний 
зміст ресурсів, структури та форми ресурсного забезпечення, шляхи 

https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost


раціонального використання ресурсів, показники оцінки результативності 
діяльності. 
вміти: користуватися економічними розрахунками, проводити аналіз 
використання ресурсів, оцінювати діяльність підприємства з економічної 
точки зору, знаходити резерви підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 
компетенцій: здатність до набуття теоретичних та практичних знань про 
створення підприємств різних організаційно-правові форм, здатність 
отримувати, опрацьовувати та аналізувати нормативну базу з питань 
створення, діяльності, банкрутства, злиття і поглинання підприємств, 
вміння вирішувати практичні задачі, пов’язані з управлінням ресурсним 
забезпеченням діяльності підприємства, здатність до оволодіння 
навичками аналітичного обґрунтування ефективності діяльності 
підприємства. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками наукового та творчого аналізу; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами творчого 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура та 
мистецтвовіта 

Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Семестр 3 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 
перший 

(бакалаврський) 

Аудиторні години: 34 год. 

Змістових модулів – 2 

Лекції: 
18 год. 

 
Практичні, 

семінарські: 
16 год. 

 

Загальна кількість годин – 90 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 4 

Самостійна робота  
56 год. 

Вид контролю: залік 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Ресурсне забезпечення підприємства 
  
 Тема 1. Основні засоби підприємства  

 Визначення та загальна характеристика основних засобів підприємств, особливості основних 
засобів, що використовуються у виробництві. Класифікація та структура основних засобів за різними 
ознаками. Вартісна оцінка основних засобів. Відтворення основних засобів та характеристика методів 
нарахування амортизації. Показники рухута ефективності використання основних засобів й методики 

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


їх розрахунку. Економічне та соціальне значення підвищення ефективності використання основних 
засобів підприємств. 
  
 Тема 2. Виробнича програма підприємства  
 Поняття виробничої програми та схема її планування. Поняття номенклатури та асортименту 
продукції виробництва. Методи складання виробничої програми. 
 

Тема 3. Оборотні засоби підприємства  
Економічна сутність оборотних засобів підприємства, їх елементний склад. Показники та шляхи 

ефективного використання сировини, матеріалів у виробництві. Нормування та обчислення 
загального обсягу необхідних підприємству оборотних засобів. Оборотність оборотних засобів та 
шляхи їх прискорення. Показники ефективності використання оборотних засобів. 

 
Тема 4. Нематеріальні ресурси і активи підприємства  

Поняття і склад нематеріальних ресурсів. Поняття нематеріальних активів та їх склад. 
 
Тема 5. Персонал підприємства і продуктивність праці  
Класифікація та структура персоналу підприємства. Основні визначення: трудові ресурси, 

кадри, персонал. Якісні та кількісні характеристики персоналу підприємства. Система формування та 
набору працівників. Форми та ефективність перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 
Поняття продуктивності праці, показники та методи її вимірювання. Резерви і фактори підвищення 
продуктивності праці. 

 
Тема 6. Продукція виробництва  
Показники вартісної оцінки продукції: валова продукція, товарна продукція, реалізована 

продукція, чиста продукція. Конкурентоспроможність продукції. Оцінка конкурентоспроможності 
продукції виробництва. Диференціальний та комплексний методи оцінки конкурентоспроможності 
продукції. 

 
Змістовий модуль 2. Економічні результати та ефективність виробництва 

 
Тема 7. Витрати виробництва та собівартість продукції 
Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства. Структура витрат виробництва. 

Аналітичний і графічний методи визначення беззбиткового обсягу виробництва. Калькулювання та 
планування собівартості продукції. Склад статей калькуляції, їх характеристика та методика 
обчислення. Значення і шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки. 

 
Тема 8. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 

Економічний зміст та функції ціни. Мета та методи ціноутворення. Зовнішні й внутрішні чинники 
впливу на процес ціноутворення. 

 
Тема 9. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

Показники фінансових результатів діяльності підприємства. Поняття доходу, сфера і умови його 
практичного застосування. Прибуток як узагальнюючий показник діяльності підприємства. 
Обчислення величини прибутку. Валовий, операційний прибуток. Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування. Чистий (балансовий) прибуток. Рентабельність, її різновиди і методи 
обчислення. 

 
Тема 10. Маркетингова діяльність підприємства  
Організація маркетингової діяльності підприємства. Маркетингові функції підприємства. 

Маркетингові дослідження: характеристика етапів. Розроблення маркетингових програм. 
 

 Тема 11. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства  
 Зміст інноваційної діяльності підприємства. Інвестиції, їх види, характеристика та класифікація. 
Поняття інвестиційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Процес планування 
капіталовкладень на підприємстві. Фактори, що впливають на очікуваний результат прийнятого 
інвестиційного рішення. Методика оцінки економічної ефективності капіталовкладень та інвестиційних 
проектів. 

 
 



 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Ресурсне забезпечення підприємств 

1. Основні засоби підприємства 5 2 - - - 3 

2. Виробнича програма підприємства  5 2 - - - 3 

3. Оборотні засоби підприємства 10 2 2 - - 6 

4. Нематеріальні ресурси і активи 
підприємства 

10 2 2 - - 6 

5. Персонал підприємства і продуктивність 
праці 

7 2 1 - - 4 

6. Продукція виробництва 7 2 1 - - 4 

Разом за змістовим модулем 1 44 12 6 - - 26 

Змістовий модуль 2. Економічні результати та ефективність виробництва 

7. Витрати виробництва та собівартість 
продукції 

8 1 1 - - 6 

8. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 9 2 1 - - 6 

9. Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства 

9 1 2 - - 6 

10. Маркетингова діяльність підприємства 10 1 3 - - 6 

11. Інноваційно-інвестиційна діяльність 
підприємства 

10 1 3 - - 6 

Разом за змістовим модулем 2 46 6 10 - - 30 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 3 Оборотні засоби підприємства 2 

2 4 Нематеріальні ресурси і активи підприємства 2 

3 5 Персонал підприємства і продуктивність праці 1 

4 6 Продукція виробництва 1 

5 7 Витрати виробництва та собівартість продукції 1 

6 8 Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 1 

7 9 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 2 

8 10 Маркетингова діяльність підприємства 3 

9 11 Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства 3 

Разом 16 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Основні засоби підприємства 3 

2 2 Виробнича програма підприємства  3 

3 3 Оборотні засоби підприємства 6 

4 4 Нематеріальні ресурси і активи підприємства 6 

5 5 Персонал підприємства і продуктивність праці 4 

6 6 Продукція виробництва 4 

7 7 Витрати виробництва та собівартість продукції 6 

8 8 Ціни та ціноутворення в ринкових умовах 6 

9 9 Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 6 

10 10 Маркетингова діяльність підприємства 6 

11 11 Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства 6 

Разом  58 

 



 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Економіка підприємства» 

застосовуються такі методи: 
– методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда, залік; 
– методи письмового контролю: письмові тестування; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Бали 
 

ЗМ І ЗМ ІІ 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Практ. роб. 
(36 б) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 

Самост. роб. 
(44 б) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Диф. залік  
(20 б) 

20 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
Перелік залікових питань : 

1. Сутність підприємництва як форми господарської діяльності. 
2. Принципи й механізми реалізації підприємницької діяльності. 
3. Підприємство, його основні ознаки. 
4. Види й організаційні форми підприємств. 
5. Сутність та характерні риси зовнішнього середовища підприємства. 
6. Характеристика складових частин зовнішнього середовища.  
7. Державне регулювання діяльності підприємства. 
8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. 
9. Сутність, функції та принципи управління підприємством. 
10. Методи управління суб’єктами господарювання. 
11. Організаційні структури управління підприємствами, їх типи, принципи побудови. 
12. Виробнича структура підприємства. 
13. Методичні основи планування. 
14. Стратегічні плани підприємства. 
15. Поточне та оперативне планування. 
16. Бізнес-плани підприємства. 



17. Економічна сутність та склад необоротних активів підприємства. 
18. Оцінка необоротних активів підприємства. 
19. Спрацювання й відтворення необоротних матеріальних та нематеріальних активів. 
20. Амортизація необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів підприємства. 
21. Ефективність використання основних засобів виробництва. 
22. Виробнича потужність підприємства та методи її визначення. 
23. Поняття оборотних активів підприємства, їх склад та структура. 
24. Нормування й оцінка запасів промислових підприємств. 
25. Методи оцінки запасів підприємства при їх вибутті. 
26. Ефективність використання оборотних активів. 
27. Поняття, класифікація та структура персоналу підприємства. 
28. Показники наявності та використання персоналу. 
29. Методи визначення витрат робочого часу. 
30. Продуктивність праці та її планування. 
31. Чинники зростання продуктивності праці. 
32. Тарифна система оплати праці. 
33. Форми та системи оплати праці. 
34. Змішані форми оплати праці. 
35. Механізм регулювання заробітної плати. 
36. Розрахунок середньої заробітної плати, нарахування та утримання із заробітної плати. 
37. Основні показники виробничої програми підприємства. 
38. Формування якості продукції. 
39. Забезпечення конкурентоспроможності продукції. 
40. Маркетингова діяльність підприємства. 
41. Методи організації виробничих процесів. 
42. Суть витрат, їх класифікація. 
43. Собівартість продукції та її види. 
44. Калькулювання собівартості. 
45. Економічна сутність та функції цін. 
46. Види та структура ціни. 
47. Методи встановлення цін. 
48. Капітал підприємства та його види. 
49. Фінансова діяльність підприємства. 
50. Дохід підприємства, його суть і види. 
51. Прибуток підприємства, порядок визначення та використання. 
52. Рентабельність підприємства. 
53. Ефективність діяльності підприємства. 
54. Інвестиційна діяльність: сутність, суб’єкти та об’єкти. 
55. Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності. 
56. Характеристика інноваційних процесів на підприємстві. 
57. Показники ефективності інвестиційних та інноваційних проектів. 
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2. www.gdo.kiev.ua – «Офіційний вісник України».  
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