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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Економіка і фінанси 

підприємств» складена відповідно до освітньої програми підготовки 

Бакалавр  спеціальності 073 «Менеджмент» і є нормативною. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності 

функціонування та розвитку підприємств в ринкових умовах.  

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Економіка і фінанси підприємств» є 

важливою складовою базової підготовки студентів. При вивченні цього курсу 

студенти спираються на знання, здобуті при вивченні таких дисциплін, як 

«Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 

«Бухгалтерський облік», «Основи менеджменту. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

 

1. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових 

відносин 

2. Економічні основи виробничої діяльності підприємства 

3. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства  

4. Економічний механізм управління підприємством 

 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета дисципліни: формування у студентів сучасного 

економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів 

та їх взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують.. 

 

1.2. Основне завдання вивчення дисципліни «Економіка і фінанси 

підприємств» полягає в теоретичній та практичній підготовці студентів з 

наступних питань: 

• вивчення сутності та функцій підприємства, як суб'єкта 

господарювання та основних напрямів його господарської діяльності 

• ознайомлення з основними методологічними та методичними 

засадами планування діяльності підприємства; 

• розгляд порядку формування програми виробництва продукції та її 

реалізації, визначення виробничої потужності підприємства; 

• визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи 

його ефективного використання; 

• вивчення теоретичних засад формування й використання трудових 

ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання; 

методичних підходів до їх аналізу та планування; 



• розгляд порядку формування та використання майнових ресурсів 

(активів) підприємства, методичних підходів до їх аналізу та 

планування; 

• розгляд порядку формування та використання фінансових ресурсів 

(капіталу) підприємства, методичних підходів до їх аналізу та 

планування; 

• вивчення механізму формування економічних результатів 

господарсько-фінансової діяльності підприємства; 

• вивчення методів оцінки фінансового стану, його сутності та 

складових, а також дослідження питання конкурентоспроможності 

підприємства та методів її оцінки; 

• розгляд механізму розвитку підприємства, запобігання кризових 

явищ та банкрутства. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

• економічні основи функціонування підприємства у системі ринкових 

відносин, основні види діяльності підприємств;  

• система аналізу та планування обсягів результатів діяльності та ресурсів 

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; ефективність підприємства в 

конкурентоздатному середовищі;  

• механізм реструктуризації та банкрутства підприємства; заходи з 

економічної безпеки та антикризової діяльності підприємства. 

Спеціальні: 

• проводити планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів та 

ризиків в розрізі стратегічного, тактичного та оперативного планування;  

• обґрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції, виробничої 

потужності підприємства, потреби в ресурсах, товарну та цінову 

політику підприємства;  

• аналізувати та планувати доходи, витрати в усіх видах діяльності 

підприємства;  

• обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів;  

• оцінювати фінансово-майновий стан підприємства та виявляти загрози 

банкрутства. 

 

На вивчення  дисципліни відведено 180 годин (лк.-34, пр..- 30, ср - 116) / 

6 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ 

ВІДНОСИН 

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі 

ринкових відносин. Підприємство як суб'єкт і об'єкт ринкових відносин, 

класифікація підприємств, її практичне значення, організаційні об’єднання, 

структура підприємства; процес започаткування власного бізнесу, правова 

основа підприємництва, традиційні і нетрадиційні шляхи створення 

підприємства, методи оцінки бізнесу.  

Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його 

характеристика. Ринок і його інфраструктура: торгово-посередницька, 

виробнича, фінансово-кредитна, інформаційно-інноваційна, соціальна та 

інші. Державний регуляторний механізм діяльності підприємства. Пряме 

державне регулювання діяльності підприємства, економічні важелі 

регулювання. 

Напрями та види діяльності підприємства, права в питаннях 

планування та розвитку, залучення та використання ресурсів, розпорядження 

прибутком. 

Тема 2. Планування діяльності підприємства 

Зміст і основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та 

види планів, їх систематизація. 

Технологія планування. Цільові характеристики діяльності підприємства, 

їх класифікація, вимоги до формування. Залежність цілей господарювання від 

стадій життєвого циклу підприємства. Дерево цілей та його побудова. 

Стратегічне планування діяльності фірми. Види стратегій діяльності. Вибір 

і розробка стратегії. Діагностика реалізації обраної стратегії. 

Тактичне та оперативне планування. Система планів економічного та 

соціального розвитку підприємства. Методи планування окремих показників 

господарсько-фінансової діяльності. Оцінка якості планів підприємства. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 3. Економічні характеристики продукції підприємства 

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання 

продукції, що виробляє та реалізує підприємство. Поняття «номенклатура» та 

«асортимент» продукції, що виробляється, «товарна», «валова», «чиста», 

«реалізована» продукція, «валовий оборот підприємства» 

Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Життєвий 

цикл товару та його значення для розробки товарної політики підприємства. 

Формування асортименту товарів та управління ним. Розробка товарної 

марки та здійснення її правової охорони. 



Тема 4. Виробнича програма підприємства 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських 

планів підприємства. Інформаційне забезпечення обгрунтування виробничої 

програми. Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми. 

Маркетинговий аналіз як передумова формування програми випуску 

продукції. 

Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. 

Планування параметрів виробничої програми: послідовність, методи. 

Визначення необхідного та можливого обсягів виробництва та реалізації 

продукції. Умови та критерії оптимізації обсягів випуску продукції у 

конкурентному середовище. 

Ресурсне забезпечення виробничої програми. Визначення потреби 

підприємства у матеріальних ресурсах. Обґрунтування оптимальної партії 

постачання матеріальних ресурсів. 

Аналіз і планування реалізації продукції підприємства. Оперативне 

виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та сезонності 

реалізації продукції. 

Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції. 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 

Поняття виробничої потужності підприємства та його структурних 

підрозділів, основного виду обладнання. Інформаційна база та послідовність 

розрахунку виробничої потужності підприємства. 

Фонд часу роботи обладнання та методика його визначення. 

Системи і методи визначення потужності підприємства. Специфіка 

розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки. 

Динамічні показники виробничої потужності. взаємозв'язок виробничої 

потужності та пропускної спроможності підприємства. 

Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої 

потужності, їх класифікація, характеристика. Резерви зростання виробничої 

потужності підприємства. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного 

потенціалу підприємства. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв'язок. 

Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. 

Чинники, що обумовлюють рівень використання ресурсного потенціалу. 

Основні напрямки підвищення ефективності ресурсного потенціалу 

підприємства. 

Тема 7. Трудові ресурси підприємства 

Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи і 

завдання формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів. 



Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Фактори, 

що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрямки 

підвищення продуктивності праці та ефективності трудових ресурсів 

підприємства. Методи нормування витрат праці на підприємстві. 

Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх 

характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на 

підприємстві. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. 

Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень 

ставок та окладів окремих робітників. Безтарифна система, її зміст та умови 

використання. Контрактна система. 

Форми додаткової заробітної плати, їх особливості застосування на 

підприємствах з різними формами власності. Форми та системи 

преміювання. Соціальні виплати та пільги, як стимулюючий фактор 

продуктивності. 

Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці 

підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розробки. Обґрунтування 

потреби підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його 

призначення та порядок складання. Методи планування фонду оплати праці. 

Шляхи раціоналізації витрат у складі фонду оплати праці 

підприємства. 

Тема 8. Майнові ресурси (активи) підприємства 

Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного 

забезпечення діяльності. Класифікація активів підприємства. 

Характеристики підприємства, що визначають особливості формування 

його активів. 

Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Тема 9. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції 

Сутність понять витрати (поточні та капітальні), виробнича 

собівартість продукції, робіт, послуг. взаємозв'язок та взаємообумовленість 

ресурсів і поточних витрат підприємства. 

Класифікація поточних витрат. Особливості складу поточних витрат в 

окремих галузях економіки. 

Показники собівартості окремих видів продукції. Вибір калькуляційних 

одиниць. Калькулювання собівартості. Управління поточними витратами за 

системою «директ-кастинг», сфера застосування, можливості використання. 

Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Зміст і  

механізм виробничого левериджу. Фактори, що впливають на формування 

поточних витрат. Шляхи раціоналізації складу витрат підприємства. 

Методи планування витрат, кошторис: поняття, склад та методика 

складання. 

Резерви раціоналізації поточних витрат підприємства. 



Тема 10. Доходи та цінова політика підприємства 

Доходи підприємства в системі економічних показників його 

діяльності. Класифікація доходів підприємства. 

Сутність, механізм формування доходів від операційної діяльності. 

Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих 

галузях господарювання. Фактори, що впливають на доходи операційної 

діяльності. 

Цінова політика підприємства: сутність та етапи розробки. 

Характеристика ціноутворюючих факторів. Методи ціноутворення. Напрями 

забезпечення ефективності цінової політики. Методичні інструменти та 

послідовність аналізу доходів підприємства. Планування доходів, його етапи 

та методи. 

Поняття та класифікація резервів зростання доходів підприємства. 

Тема 11. Фінансові результати діяльності підприємства 

Поняття, види та класифікація фінансових результатів. Місце прибутку 

в системі економічних показників діяльності підприємства. Сутність, функції 

та значення прибутку, джерела його утворення. Механізм формування 

чистого прибутку у взаємозв'язку з основними видами його діяльності. 

Показники рентабельності та фактори, що їх визначають. 

Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку 

підприємства. Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та 

методичні інструментарії. 

Резерви зростання прибутку. Шляхи використання прибутку 

підприємства. 

Тема 12. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки 

Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного 

показника критерію оцінки діяльності підприємства. види ефекту. ефективність 

діяльності підприємства: сутність та основні характеристики. Поняття та 

систематизація показників ефективності діяльності підприємства. 

Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності: операційної, 

інвестиційної, фінансової.  Оцінка ефективності інвестиційних та інноваційних 

проектів підприємства. 

Методи інтегральної оцінки ефективності діяльності. 

Напрями підвищення ефективності. 

Тема 13. Фінансово-майновий стан підприємства та економічні 

засади його оцінки 

Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його 

оцінки. Основні елементи, що визначають фінансово-майновий стан 

підприємства. Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний (структурний) 

аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів (К-

аналіз). Факторний аналіз. Експрес-метод діагностики стану підприємства. 

Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства. 

Класифікація фінансової стійкості підприємства. Показники оцінки 

рентабельності та ділової активності. 



Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану. Інтегральна оцінка. 

Послідовність етапів її здійснення. 

 

Тема 14. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства 

Поняття «розвиток»; його роль, місце і значення в господарській 

діяльності. Видова класифікація процесів розвитку. Еволюційна та 

революційна концепція. 

Концепції розвитку підприємств. Методичний інструментарій аналізу 

процесів розвитку на підприємстві. Особливості управління підприємством 

за кожною моделлю розвитку. 

Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств. 

Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації 

підприємства. Методичні підходи до визначення ефективності трансформації 

господарюючих суб'єктів. Зарубіжний та вітчизняний досвід трансформації 

та реструктуризації підприємств. 

 

Тема 15. Економічна безпека підприємства та його антикризова 

діяльність 

Сутність та форми розростання кризи. Фактори, що обумовлюють 

виникнення кризи. Банкрутство підприємства як результат розвитку кризових 

явищ в його діяльності. Фінансово-економічні передумови та наслідки 

виникнення ситуації банкрутства. Види банкрутства, інститут банкрутства: 

сутність, цілі та завдання. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі 

про банкрутство підприємства. 

Методичні підходи до оцінки кризового стану та загрози банкрутства. 

Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб'єкта 

господарювання. Оцінювання та продаж майна. Черговість задоволення 

вимог кредиторів в процесі ліквідаційної процедури. 

Цілі та форми санації. Відмітні особливості досудової та судової 

санації (оздоровлення). Зміст плану санації. Класифікація санаційних заходів. 

Система формування показників економічної безпеки підприємства. 

Оцінювання рівна економічної безпеки підприємства. Механізм забезпечення 

економічної безпеки. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль з дисципліни – іспит. Він має за мету з'ясування 

рівня засвоєння учнями навчального матеріалу в ході вивчення дисципліни. 

Проміжний контроль – залік. 

Мінімальний бал допуску до заліку становить 60,  максимальний – 74. 

При складанні заліку, студент може добрати 26 балів і таким чином 

підвищити свій показник за шкалою в 100 балів. 

Залік складається з: Теоретичного питання  - максимум 10 балів; задача 

– максимальна оцінка 16 балів. 

 

Мінімальний бал допуску до іспиту становить 60,  максимальний – 74.  

Білет складається з теоретичного питання (20 балів) та двох практичних 

завдань по 40 балів відповідно, загалом максимальна відповідь 100 балів. 

 
Оцінка за 100 баловою 

шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 (відмінно) 

75-89 
4 (добре) 

60-74 
3 (задовільно) 

35-59 2 (незадовільно) з можливістю скласти 

повторно 

1-34 2 (незадовільно) з повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Проведення контролю та оцінки знань, умінь та навичок з дисципліни 

«Економіка і фінанси підприємств» забезпечується різноманітними 

індивідуальними засобами діагностики: 

1) теоретичні (питання, тестові завдання, ситуаційні завдання); 

2) практичні (розрахункові завдання, графічні завдання, складання схем, 

заповнення документації); 

3) творчі (реферат, презентація, доповідь). 


