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МЕТА дисципліни формування у студентів цілісної системи знань щодо господарської 

діяльності підприємства, змісту її окремих напрямів та їх 

взаємозв'язку; а також набуття практичних навичок щодо вирішення 

економічних завдань ефективного управління підприємством з 

використанням інформаційно-аналітичного інструментарію. 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів 

вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній 

області комп'ютерних наук.  

Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів 

організації на основі теорії ризиків. 

Усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1 – Організація та ресурсне забезпечення 

господарської діяльності підприємств  
Тема 1.1 - Підприємство як суб'єкт господарювання 

Тема 1.2 – Необоротні активи підприємства 

Тема 1.3 Техніко-технологічна база та виробничі потужності 

підприємства  

Тема 1.4 – Оборотні активи підприємства 

Тема 1.5 - Трудові ресурси підприємства 

Тема 1.6 - Системи оплата праці на підприємстві 

Змістовий модуль 2 – Економічне управління підприємством  



 

 

 

 

Тема 2.1 - Витрати господарської діяльності 

Тема 2.2 - Фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства 

Тема 2.3 - Актуальні аспекти економіки сучасного підприємства: 

економічна безпека 

Тема 2.4 - Інформаційні системи і технології управління 

підприємств  

Тема 2.5 - Кризовий стан підприємства та засоби його подолання   

 

Види занять Лекції, практичні заняття, самостійні, індивідуальні заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни: «Правознавство», «Філософія», «Організація баз 

даних та знань», «Вебтехнології та вебдизайн», «Інтелектуальний 

аналіз даних», «Захист інформації у комп'ютерних системах», інші. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 
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Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування; захист індивідуального завдання; тематичне опитування 

модульний контроль за лекційним і практичним курсом, залік 

Електронний ресурс 

дисципліни 

https://classroom.google.com/c/NDU0OTQ4MTAzMTk2?cjc=rgcwavg 
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