
1. Назва модуля: Економіка підприємства 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ПП.03_3.4 
3. Тип модуля: обов’язковий.  
4. Семестр: 3,4. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС – 10); 

аудиторні години – 120 (лекцій – 60 год., практичних занять – 60 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття та категорії економіки підприємства; принципи 

управління діяльністю сучасних підприємств та організацій; сучасні технології 
розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадження у бізнес-
практику; 

вміти: розрізняти організаційно-правові форми підприємств та організацій, 
здійснювати обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу; 
розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти 
різних напрямків; аналізувати ефективність використання персоналу, основних 
засобів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої 
діяльності, інноваційних процесів тощо; обґрунтовувати загальні тактичні та 
стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності; 
запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-
комерційній діяльності підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: політекономія, мікроекономіка; 
– кореквізити: фінанси, потенціал і розвиток підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Теорії та моделі підприємств. Основи підприємництва. Види підприємств, їх 

організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання 
підприємства. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. Товарна 
та цінова політика підприємства. Прогнозування та планування діяльності 
підприємства. Обґрунтування виробничої програми підприємства. Персонал 
підприємства, продуктивність і оплата праці. Інтелектуальний капітал. Основний 
капітал та оборотний капітал. Інвестиції. Техніко-технологічна база та виробнича 
потужність підприємства. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича 
логістика. Організація операційної діяльності. Системи забезпечення 
конкурентоспроможності продукції. Витрати підприємства. Фінансово-економічні 
результати суб'єктів господарювання. Оцінювання ефективності інноваційно-
інвестиційної діяльності. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його 
конкурентоспроможність. Сучасні моделі розвитку підприємств. Трансформація і 
реструктуризація підприємств. Оптимізація бізнес-процесів підприємства. 
Економічна безпека підприємства. 

11. Рекомендована література 
1. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : [навчальний посібник] / 

В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К. : Центр учбової літератури, 
2010. – 304 с. 

2. Економіка підприємства : [підручник] / За заг. ред. Г.О. Швиданенко. – 
Вид. 4-те, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с. (10 кредитів) 

3. Економіка підприємства : [підручник] / Г.О. Швиданенко, В.Г. Васильков, 
Н.П. Гончарова та ін. ; За заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с. 
(5 кредитів) 

4. Величко В.В. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / В.В. Величко. – 
Харків : ХНАМГ, 2010. – 169 с. 

5. Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : [навчальний 
посібник] А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – К. : Центр 
учбової літератури, 2010. – 240 с. 



12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання:  
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – залік, екзамен (теоретичні питання, задачі, 

тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 


