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Змістових модулів – 2
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Характеристика навчальної
дисципліни
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навчання
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3-й
Спеціальність
(професійне
спрямування):
Економіка
підприємства

3-й
Семестр
5-й

5-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний
рівень: бакалавр

32 год.
10 год.
Практичні, семінарські
32год.
8 год.
Лабораторні
Самостійна робота
56год.
102год.
Індивідуальні завдання:
30 год.
30год.
Вид контролю:
ДСК
Іспит;

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – (120 год / 56 год);
для заочної форми навчання – (120 год / 102 год).

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання дисципліни «Економіка підприємства» є оволодіння
студентами виробничих відносин і загальних принципів економіки промисловості та на
цій основі отримання ними спеціальних знань з конкретної економіки, необхідних для
практичної діяльності в області економічного проектування на підприємстві, а також
планування і реалізація заходів з підвищення ефективності виробництва.
. Завдання вивчення дисципліни, формулювання знань та вмінь. Основними
завданнями викладання даної дисципліни є вивчення студентами дії економічних
законів стосовно об’єктів і об’єктів економіки країни, основних положень теорії
конкретної економіки, в тому числі: методів техніко-економічних обґрунтувань
планових і проектних рішень, наукових основ і шляхів прискорення соціальноекономічного

розвитку

підприємства,

підвищення

ефективності

підприємства,

капіталовкладень та нової техніки, шляхів підвищення ефективності використання
трудових, матеріальних, природних, інформаційних і фінансових ресурсів; вивчення
господарського механізму, принципів і направлень вдосконалення планування і
управління на основі ринкових відносин; направлень і економічних основ науковотехнічного прогресу на підприємствах і галузях, методів вдосконалення економічного
аналізу,

оптимізаційних

розрахунків,

прогнозування,

планування

і

управління

виробничою діяльністю.
В результаті вивчення дисципліни студенти зобов’язані:
Знати форми прояву економічних законів в галузях народного господарства і на
підприємствах, зрозуміти цілі, які вирішуються в системі промислового виробництва,
основні тенденції його розвитку, знати економічний механізм господарського
керівництва підприємством, вміти його використовувати з метою активізації науковотехнічного прогресу та підвищення ефективності виробництва в умовах переходу
економіки на ринкові відносини;
Вміти

виконувати

розрахунки

за

оцінкою

економічної

ефективності

господарських рішень, розраховувати основні показники для здійснення економічного
аналізу і використовувати їх в практичній діяльності економіста.

3.Програма навчальної дисципліни
5-й семестр

Змістовий модуль 1.
Тема 1. Підприємство як об’єкт господарювання
1.Поняття підприємства. Виробнича та загальна структура підприємства.
2. Класифікація підприємств за різними ознаками.
3. Ринок як сфера функціонування підприємств.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 2.. Прогнозування і планування діяльності підприємств.
1.Стратегічний план підприємства.
2.Типи прогнозування.
3. Методи і принципи планування.
4.Бізнес-план підприємства.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 3. Механізм управлінської діяльності підприємства
1.Поняття та необхідність управління підприємством.
2. Функції управління.
3. Принципи управління.
4.Методи управління підприємством.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 4. Продукція підприємства і якість продукції
1.Поняття продукції і показники вимірювання її обсягів.
2.Виробнича програма.
3.Сутність показників і методи оцінки якості продукції.
4.Методи забезпечення якості продукції

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 5. Економічна основа управління підприємством
1.Функції управління.
2. Структура методів управління .

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 6. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах
1.Економічний зміст і функції цін.
2. Види цін.
3.Методи ціноутворення в умовах ринку.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].

Тема 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
1.Види зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
2. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 8. Державне регулювання діяльності підприємства
1.Економічні функції держави.
2. Суть, принципи і методи державного регулювання.
3. Державна підприємницька політика.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Змістовий модуль 2.
Тема 9. Економічна роль природних факторів
1.Фактори виробництва.
3. Ресурси природного комплексу.
4. Роль природних факторів у виробництві.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 10. Інформаційні ресурси виробництва
1.Інформація як фактор виробництва.
2.Функції інформації.
3.Зміст економічної інформації.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема11. Облік фактору часу в економічних розрахунках
1.Час як фактор виробництва.
2.Періоди виробництва.
3.Змінні величини і їх розрахунок.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 12. Стратегія розвитку підприємства
1.Стратегічний план підприємства.
2. Суть та принципи стратегії підприємства.
3. Методика стратегічного планування підприємства.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].

Тема 13. Власність у сфері виробничих відносин
1.Поняття власності.
2.Економічний зміст власності.
3.Роль власності у виробничих відносинах.

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 14. Банкрутство і санація підприємства
1.Поняття банкрутства і його правове забезпечення.
2.Процедура визнання підприємства банкрутом.
3. Фінансова санація.
4. Основні напрямки попередження банкрутства .

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 15. Підходи і критерії визначення економічної ефективності
1.Основні критерії вибору варіанту економічного рішення.
2 Витрати і економічний результат – базові характеристики економічного обґрунтування .

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].
Тема 16. Організаційні, виробничі, інноваційні процеси на підприємстві
1.Сутність, тенденції і напрямки організації виробництва.
2. Структура і принципи виробничого процесу.
3. Поняття і класифікація інноваційного процесу .

Література основна: [1; 2].
Література допоміжна: [1- 5].

4.Структура навчальної дисципліни Vсеместр
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усьог
у тому числі
усього
у тому числі
о
лк пр лаб інд с.р.
лк
пр
лаб інд с.р.
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11 12 13
Модуль 1.
Тема 1.Підприємство як
об’єкт господарювання.
Тема 2. Прогнозування і
планування підприємства
Тема
3.
Механізм
управлінської
діяльності
підприємства
Тема 4. Фінансово-кредитні
та нематеріальні ресурси
підприємства
Тема 5. Економічна основа

управління підприємством
Тема 6. Ціни та
ціноутворення в ринкових
умовах

8

2

2

-

-

4

11

0,5

0.5

-

-

10

8

2

2

-

-

4

11

0,5

0,5

-

-

10

8

2

2

-

-

4

11

0,5

0.5

-

-

10

8

2

2

-

-

4

11.5

1,0

0,5

-

-

10

10

2

2

-

-

6

3

0,5

0,5

-

-

2

6

2

2

-

-

2

3

0.5

0,5

-

-

2

6

2

2

-

-

2

5.5

1,0

0.5

-

-

4

6

2

2

-

-

2

3

0,5

0,5

-

-

2

60

16

16

-

-

28

59

5.0

4.0

-

-

50

Тема 7.

Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства
Тема 8. Державне
регулювання діяльності
підприємства
Усього за І модульний
цикл

Модуль 2.
Тема9. Облік фактору часу в
економічних розрахунках
Тема 10. Стратегія розвитку
підприємства
Тема 11. Власність у сфері
виробничих відносин
Тема 12. Розробка та
обґрунтування виробничої
програми підприємства
Тема
13.
Конкурентноспроможність

8

2

2

-

-

4

11

0,5

0,5

-

-

10

8

2

2

-

-

4

11

0,5

0.5

-

-

10

6

2

2

-

-

2

6

0,5

0,5

-

-

5

6

2

2

-

-

2

6

0,5

0.5

-

-

5

10

2

2

6

6

0.5

0.5

-

-

5

6

2

2

2

6

0.5

0.5

6

2

2

2

6

1.0

5

10

2

2

6

8

1.0

7

виробничих відносин
Тема 14. Банкрутство і
санація підприємства
Тема 15. Підходи і
критерії визначення
економічної ефективності
Тема 16 . Організаційні,
виробничі, інноваційні

5

процеси на підприємстві
Усього за ІІ модульний
цикл
Усього годин

60

16

16

-

-

28

61

5.0

4.0

120

32

32

-

-

56

120

10,0

8,0

52
-

-

102

5. 2 Теми семінарських (практичних) занять V семестр
Кількість годин, форма
навчання
Назва теми
денна
заочна
Модуль 1
Тема 1.Підприємство як об’єкт господарювання.
2
0.5
Тема 2. Прогнозування і планування діяльності підприємства
2
0,5
Тема 3 Механізм управлінської діяльності підприємства
2
0.5
Тема 4. Фінансово-кредитні та нематеріальні ресурси підприємства
2
0,5
2
0,5
Тема 5. Конкурентноспроможність виробничих відносин
2
Тема 6. Теорія підприємництва
Тема 7. Ціни та ціноутворення в ринкових
2
0.5
Тема 8.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
2
0,5
Модуль 2
Тема 9 Державне регулювання діяльності підприємства
2
0,5
Тема 10. Інформаційні ресурси виробництва
2
0,5
Тема 11. Облік фактору часу в економічних розрахунках
2
0,5
Тема 12. Стратегія розвитку підприємства
2
0.5
2
0.5
Тема 13. Власність у сфері виробничих відносин
2
0,5
Тема 14. Підходи і критерії визначення економічної ефективності
2
0.5
Тема 15. Організаційні, виробничі, інноваційні процеси на

підприємстві
Тема 16. Банкрутство і санація підприємства
Всього

2
32

1.0
8

Мета семінарського заняття - сформувати систему теоретичних знань, вмінь та
практичних навичок, спрямованих на визначення особливостей структурних елементів
зовнішнього середовища міжнародних економічних відносин
6. Індивідуальні завдання (денна форма навчання)
В V семестрі передбачено виконання курсової роботи для студентів денної і заочної
форм навчання – максимально 100 балів(денна форма) і оцінка «відмінно»(заочна форма):
– виконання теоретичної частини роботи – при позитивному оцінюванні від 10 до 20 балів;
– виконання практично-аналітичної частини роботи – при позитивному оцінюванні від 10
до 20 балів;
– висновки до курсової роботи – при позитивному оцінюванні від 10 до 20 балів;
– оформлення курсової роботи – при позитивному оцінюванні від 10 до 20 балів;
– захист курсової роботи – при позитивному оцінюванні від 10 до 20 балів.

7. Методи навчання
Лекції: докладне викладення навчального матеріалу із застосуванням мультимедійного
проектору, оглядові лекції з використанням опорного конспекту, лекції-дискусії, лекції з
помилками тощо.
Практичні заняття: вирішення багатоваріантних задач на основі розрахунків на
прикладі найпростіших завдань, розв'язання тестових завдань, представлення студентами
доповідей за індивідуальними темами, написання модульних контролів, робота над
індивідуальними завданнями.
8. Методи контролю
Тестування, співбесіда з проблемних питань, вирішення ситуаційних завдань, виконання
практичних творчих завдань з питань оподаткування, розв’язання задач, захист ОДЗ, КР.
9.2 Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний модульний контроль (для денної форми навчання) V семестр
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 1
Змістовий модуль № 2
Змістовий модуль № 3
Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 А1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 А2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 А3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
60
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів, А1, А2, А3 – атестація за модулями

Шкала оцінювання: національна та ECTS (для денної форми навчання)
Сума балів за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
74 – 81
64 – 73
60 – 63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно

незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним
0 – 34
F
вивченням дисципліни
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи наведено у регламенті.
35 – 59

FX

10. Методичне забезпечення

Методичні вказівки до СРС, тести контролю знань(тематичного і
атестаційного), конспект лекцій, методичні вказівки до проведення практичних
занять методичні вказівки до виконання курсових робіт та ін..
11. Рекомендована література
Базова

№
п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність
примірників

1

Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.:
Атіка, 2004. – 480 с.

Підручник

20

2

Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред.
С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ: 2001. – 528 с.

Підручник

21

3

Мельник Л.Г., Каринцева О.І. Економіка підприємства:
Конспект лекцій: навч. посібник, – Суми: ВТД «Універс
книга», 2003 – 412 с.

Навчальний
посібник

24

Б. Допоміжна
4. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів, – К.:
Каравелла, 2004. – 568 с.
5. Економіка підприємства в 2 томах / Під ред.С.Ф.Покропивного. – К.:Хвиля-Прес. 1995,
т.1, 400 с . , т.2 – 280 с.
6. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: Ин ф ра -М. 1996. – 2 8 0 с.
7 . Мельник Л.Г. Экономические проблемы воспроизводства природной среды. – Харьков:
Вища школа. – 1998.

8. Теория фирмы / Под ред. Гальперина В.М. – С-Петерб.:Экономическая школа. 1995. –
534 с.
9. Комплект індивідуальних завдань: картки для поточного контролю та варіанти аудиторних
контрольних робіт / Укладач: Ісакова І.В.
10. Агабабьян Э.М, Экономические основы воспроизводства нематериальных благ при
социализме. – М.: Наука, 1983. – 272 с.
11. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики. – М.: Экономика,
1973. – 294 с.
12. Балацкий О.Ф., Мельник Л.Г., Яковлев А.Ф. Экономика и охрана окружающей
природной среды. – Л.: Гидрометеоиздат. 1984. – 184 с .
13. Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование. Возможные пути
реализации целей общества. Опыт систематизации. – М.: На ук а, 1987. – 214с.
14. Всемирная история экономической мысли в 6 т. Т.4. – М.: Мысль, 1990. – 590 с.
15. Газовский Б.М. Природный фактор в социалистическом воспроизводстве. – М.: Наука.
1989. – 198 с.
16. Джон Бигель. Управление производством. Количественный подх од. / Пер. с ан гл . – М .:
М и р, 1973. – 304 с.
17.

Залкинд

А.И.,

Мирошниченко

Б.П.

Очерки

развития

народнохозяйственного

планирования. – М.: Экономика, 1980. – 256 с.
18. Зусман Л.Л. Кругооборот металла в народном хозяйстве СССР. – М.: Металлургия,
1978. – 200 с.
19. Клас Эклунд. Эффективная экономика - шведская модель: (экономика для
начинающих и не только для них): Пер. со швед,/ Научн.ред.А.М.Волков. – М.:
Экономика, 1991. – 349 с.
20. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.
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Регламент модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з дисципліни
«Економіка підприємства» V семестр
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120год/4,0 кред.; Лк.–32 год./16; пр.–
32год./16; ДСК.
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 2.
3. Шкала оцінювання:
– з навчальної дисципліни: R=100 балів
– курсової роботи: R=40 балів (1,0 кред. × 40 бал./кред.).
4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної робот:
а) Виконання завдань на практичних заняттях (16 завдань) – максимально 48 балів
(при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1.8до 3 балів).
б) Складання комплексних письмових модульних контролів – максимально 12 балів
– у 1-2 модульних циклах при позитивному оцінюванні від 3.6до 6 балів.
в) Виконання курсової роботи – максимально 100 балів:
– виконання теоретичної частини роботи – при позитивному оцінюванні від 12 до 20
балів;
– виконання практично-аналітичної частини роботи – при позитивному оцінюванні від
12 до 20 балів;
– висновки до курсової роботи – при позитивному оцінюванні від 12до 20 балів;
– оформлення курсової роботи – при позитивному оцінюванні від 12 до 20 балів;
– захист курсової роботи – при позитивному оцінюванні від 12до 20 балів.
г) складання ДСК 40 балів (при позитивному оцінюванні від 24 до 40 балів)
5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):
1-ий модульний цикл: (6 пр. занять; модульний контроль) –18-30 балів.
2-ий
-30 балів.

модульний

цикл:

(6

пр.

занять;

модульний

контроль)

–

181

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового
модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що
відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.
7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за
призначенням викладача) та робіт за п.6
8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни: оцінювання
відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Шкала
Національна
оцінюванн
я

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Визначення

шкала
оцінювання

ВІДМІННО
ДУЖЕ ДОБРЕ
ДОБРЕ
ЗАДОВІЛЬНО
ДОСТАТНЬО – рівень компетентності
задовольняє мінімальні критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО
–
можливе
складання
заходу
підсумкового
контролю
НЕПРИЙНЯТНО
–
до
заходу
підсумкового семестрового контролю
не
допускається,
необхідний
повторний
курс
з
навчальної
дисципліни

5 (відмінно)
4,5 (дуже добре)
4 (добре)
3,5 (задовільно)

90≤RD<100
82≤RD<89
74≤RD<81
64≤RD<73

3 (достатньо)

60≤RD<63

2 (незадовільно)

35≤RD<59

1 (неприйнятно)

RD<34

ECTS
А
В
С
D
E
FX

F

Підсумкове оцінювання курсової роботи: відповідно до отриманих рейтингових балів
здійснюється за такою шкалою:

Шкала
оцінюван
ня

Національна
Визначення

шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

ECTS
А
В
С
D
E

FX

F

ВІДМІННО
5 (відмінно)
ДУЖЕ ДОБРЕ
4,5 (дуже добре)
ДОБРЕ
4 (добре)
ЗАДОВІЛЬНО
3,5 (задовільно)
ДОСТАТНЬО
–
рівень
компетентності
задовольняє
3 (достатньо)
мінімальні критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО
–
можливе
складання заходу підсумкового 2 (незадовільно)
контролю
НЕПРИЙНЯТНО – до заходу
підсумкового
семестрового
1
контролю
не
допускається,
(неприйнятно)
необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

36≤RD<40
32≤RD<36
26≤RD<32
22≤RD<26
20≤RD<22
14≤RD<20

RD<14

При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопичуваними рейтинговими
балами поточного контролю 34 бали (FX) студент має право на дворазову спробу отримання
позитивної оцінки на заході підсумкового семестрового контролю (перше перескладання
викладачеві, друге комісії)
При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопичуваними рейтинговими
балами поточного контролю менше 34 балів (F) студент не допускаєься до заходу підсумкового
семестрового контролю, вважається таким, що має академічну заборгованість з навчальної
дисципліни і представляється деканатом до відрахування.

Викладач _____________________________________________Вареник І.В.
Завідувач кафедри
«____» __________________ 2016р.

к.ек.н., І.В.Прожога

