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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
 

Курс включає вивчення принципів і факторів економічного управління підприємством 

Веб-сайт курсу  
http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=366 (доступ через особистий 
логін і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

3. Мета викладання дисципліни 
Формування у здобувачів вищої освіти системи знань щодо економічного управління 
підприємством в умовах ринкових відносин 

4. Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями вивчення дисципліни є: 
 вивчення закономірностей і механізму економічного управління підприємством;  
 набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці. 

5. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 
Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 
знання показати знання та розуміння: 

- різниці між такими ключовими категоріями: «фінансовий аналіз», 
«фінансовий моніторинг», «фінансова діагностика»; 
- інформаційних потоків, що цікавлять основних користувачів фінансової 
інформації підприємства; 
- принципів побудови системи фінансової діагностики чи моніторингу; 
переваги, недоліки та можливості застосування традиційних і новітніх 
методів і моделей фінансової діагностики 

уміння уміння: 
- визначати фінансову стійкість підприємства на основі попереднього 
агрегування статей балансу; 
- проводити вертикальний і горизонтальний аналіз активів і пасивів балансу 
підприємства; 
- здійснювати розрахунки фінансових показників (коефіцієнтів) 
підприємства за групами ліквідності, платоспроможності, оборотності, 
рентабельності тощо; 
- аналізувати фактично досягнуті показники й обґрунтовувати управлінські 
рішення щодо їх поліпшення. 

комунікація донесення до фахівців і нефахівців інформації про місце і значення 
економічного управління підприємством у вирішенні проблем та прийнятті 
рішень 

soft skills здатність аналітично мислити, уміння оптимістично оцінити ситуацію та 
прийняти рішення, чесність та відповідальність  за точність та об’єктивність 
подання інформації  

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 
компетентностями: 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
- Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. 
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним. 

Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації. Здатність розробляти 
та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та біржових 
структур. 

- Здатність проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних 
досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

- Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

6. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 

Економічна теорія 
Економіка підприємства 
Аналіз господарської діяльності 
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7. Постреквізити 
Дисципліни, які спираються 
на вивчення даної дисципліни 

Управління конкурентоспроможності підприємства 
Управління економічною безпекою підприємства 
Управління проектами 

8. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Грицаєнко Галина Іванівна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності; 
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/gritsayenko-galina-ivanivna/ 

E-mail викладача 
halyna.hrytsaienko@tsatu.edu.ua 
 

9. Структура курсу 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб пр СРС 

Змістовий модуль 1. СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

1 

Лекція 1 
Введення в дисципліну 

«Економічне управління 
підприємством» 

2     

Практичне 
заняття 1 

Введення в дисципліну 
«Економічне управління 

підприємством» 
  2  3 

Самостійна 
робота 1 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

2 

Лекція 2 
Технологія розв’язання завдань 

економічного управління 
підприємством 

2     

Практичне 
заняття 2 

Технологія розв’язання завдань 
економічного управління 

підприємством 
  2  3 

Самостійна 
робота 2 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

3 

Лекція 3 
Системи економічного 

управління підприємством 
2     

Практичне 
заняття 3 

Системи економічного 
управління підприємством 

  2  3 

Самостійна 
робота 3 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

4 

Лекція 4 
Економічний порядок на 

підприємстві та інструменти його 
наведення 

2     

Практичне 
заняття 4 

Економічний порядок на 
підприємстві та інструменти його 

наведення 
  2  3 
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Самостійна 
робота 4 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

5 

Лекція 5 
Система бюджетного управління 

підприємством 
2     

Практичне 
заняття 5 

Система бюджетного управління 
підприємством 

  2  3 

Самостійна 
робота 5 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   10 2 

6, 7 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК І    10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 (60 годин) 10 - 10 40 35 

Змістовий модуль 2. БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

14 

Лекція 6 
Організація бюджетного 
управління підприємства 

2     

Практичне 
заняття 6 

Організація бюджетного 
управління підприємства 

  2  3 

Самостійна 
робота 6 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

15 

Лекція 7 
Технологія формування 

операційних бюджетів і бюджету 
доходів і витрат 

2     

Практичне 
заняття 7 

Технологія формування 
операційних бюджетів і бюджету 

доходів і витрат 
  2  3 

Самостійна 
робота 7 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

16 

Лекція 8 

Управління грошовими потоками 
підприємства на основі бюджету 

руху грошових коштів і 
розрахункового балансу 

2     

Практичне 
заняття 8 

Управління грошовими потоками 
підприємства на основі бюджету 

руху грошових коштів і 
розрахункового балансу 

  2  3 

Самостійна 
робота 8 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

17 

Лекція 9 
Інформаційне забезпечення 

бюджетного управління 
2     

Практичне 
заняття 9 

Інформаційне забезпечення 
бюджетного управління 

  2  3 
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Самостійна 
робота 9 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   5 2 

18 

Лекція 10 
Фінансова діагностика 

підприємства 
2     

Практичне 
заняття 10 

Фінансова діагностика 
підприємства 

  2  3 

Самостійна 
робота 10 

Опрацювання матеріалів лекції, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
   10 2 

19, 20 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК 2    10  

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
    10 

Всього за змістовний модуль 2 (60 годин) 10 - 10 40 35 

Екзамен х х х х 30 

Разом (120 годин) 20 - 20 80 100 

10. Методи та форми навчання 
Форми навчання:  
 за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, 

колективне; 
 за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне  
Методи навчання: 
- за організацією пізнавальної діяльності: словесні (лекції, дискусії), наочні 

(презентації), практичні (вправи, виконання завдань по заповненню звітності під час 
занять); 

- за видами занять: лекції (лекція-візуалізація, лекція – бесіда); практичні заняття 
(індивідуальні та групові вправи, тематична дискусія, робота в малих групах); 

 за мотивацією навчально-пізнавальної діяльності (ситуація звернення до життєвого 
досвіду студентів, заохочення); 

 за контролем ефективності навчально-пізнавальної діяльності (самоконтроль через 
виконання тестів на навчально-інформаційному порталі, індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, ПМК, екзамен); 

- за формою стимулювання пошукової та дослідницької діяльності (тематичні дискусії, 
завдання щодо використання мережі Інтернет, публічні промови і презентації, групові 
та/або індивідуальні проекти, моделі різних форматів професійних ситуацій). 

11. Політика курсу  
 Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної 
причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені 
заняття мають бути відпрацьовані.  
 Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком 
навчання.  
 Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 
завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  
 Під час виконання письмових тестових завдань не допустимо порушення академічної 
доброчесності. 
 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 
 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 
учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до 
обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу. 
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12. Система оцінювання курсу 
Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за 
самостійну роботу; по завершенню змістового модуля – бали за ПМК; по завершенню 
семестру – підсумкові бали у вигляді екзамену. Результати поточного та підсумково-
модульного контролю формують узагальнену оцінку в балах за накопичувальним принципом  
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 
оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання 
Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота 
(СРС) 

Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного 
вивчення і для контролю проходить тестування на НІП ТДАТУ (дві 
спроби – середній результат) 

Підсумково-
модульний контроль 
 (ПМК І, ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в кінці 
вивчення змістових модулів 
Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 
 Повнота розкриття питання (вірні відповіді ) 
 Якість інформації 
 Самостійність  

Екзамен 
Підсумкова форма контролю, результати якого оцінюються за 30-
бальною шкалою  

13. Інформаційні ресурси та пакет дисципліні 
Рекомендована література 

1. Андрєєва Л.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / Л.О. Болтянська, Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с.; 
2. Андрєєва Л.О. Аналітична оцінка діяльності м’ясопереробних підприємств регіону / 
Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак // Інноваційна економіка – 2016. – №1-2 (61). – С. 141-146; 
3. Андрєєва Л.О. Методичні аспекти стратегічного розвитку підприємств / Л.О. Андрєєва, 
О.І. Лисак // Бізнес Інформ – 2016. – № 6.– С. 227-231; 
4. Грицаєнко Г.І. Інвестиції в технічне забезпечення аграрного виробництва 
[Електронний ресурс] / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Глобальні та національні проблеми 
економіки. – 2016. – вип. 12. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/12-
2016/14.pdf; 
5. Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції в соціальний капітал / Г.І. Грицаєнко, М.І. 
Грицаєнко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 1. – С. 188-194; 
6. Грицаєнко Г.І. Соціальні інвестиції: сутність, стан та особливості здійснення на селі / 
Г.І. Грицаєнко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). – 2018. – № 1. – С. 126-132; 
7. Грицаєнко М.І. Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях / М.І. Грицаєнко 
// Економіка та управління АПК. – 2018. – №1. – С. 124-133; 
8. Hrytsaienko H., Hrytsaienko I., Bondar A. and Zhuravel D. Mechanism of Investment of 
Technical Service in Agricultural Households. Modern Development Paths of Agricultural 
Production. 2019. pp. 29-40. 
9. Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role of Social Capital 
in Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern Development Paths of Agricultural 
Production. 2019. pp. 427-440. 

Інформаційні ресурси 
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1153 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
4. Internet: 
http://rsp.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України 
 


