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Курс включає вивчення економічного механізму функціонування підприємства, його 
формування та функціонування в умовах ринку, використання ресурсного потенціалу з 
метою оптимізації економічних результатів діяльності підприємства. 
Веб-сайт курсу  http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1153 (доступ через особистий логін 

і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 
 

1. Мета викладання дисципліни 
Формування уявлення про економічні засади функціонування підприємств, внутрішнього і 
зовнішнього середовища його діяльності, використання ресурсного потенціалу. 

2. Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями вивчення дисципліни є: 
 засвоєння основних понять та категорій курсу економіки підприємства; 
 оволодіння навичками дослідження взаємовідносин підприємства з іншими суб’єктами 

господарської діяльності, державою та ринком;  
 формування уміння в здійсненні розрахунків показників діяльності підприємства; 
 оволодіння навичками аналізу показників ефективності використання ресурсного 

потенціалу, показників результативності діяльності підприємства; 
 набуття навиків щодо вибору важливих напрямків розвитку підприємств в сучасних 

умовах. 
 

3. Результати навчання – компетентності  (з урахуванням soft skills) 

Програмні результати та компетентності, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 
знання  сутності господарської діяльності та основних важелів регулювання 

господарської та підприємницької діяльності на Україні; 
 поняття «підприємство», їх класифікацію за ознаками, видами й 
організаційно-правовими формами;  
 сутність виробничої програми підприємства, її завдання та 
характеристику;  
 видів цін, процесу ціноутворення та факторів впливу на її 
формування; 
 складу та характеристики виробничих ресурсів підприємства, 
показники ефективності їх використання;  
 системи управління якістю та конкурентоспроможності продукції; 
 методів вимірювання та факторів зростання продуктивності праці; 
 характеристики та класифікації витрат підприємства, групування 
витрат виробничої собівартості за статтями; 
 сутності і видів прибутку та механізму визначення ефективності 
діяльності підприємства; 
 поняття та умов проведення реструктуризації та санації підприємств; 
причин банкрутства, шляхи подолання банкрутства. 

уміння  демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства; 

 виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; 

 виявляти навички організаційного проектування. 
комунікація донесення до фахівців і нефахівців інформації про місце і значення 

економічних засад функціонування підприємства в сучасних умовах.  
soft skills здатність об’єктивно оцінювати механізм діяльності підприємства в 

сучасних умовах, уміння визначати та аналізувати показники забезпеченості 
та ефективності використання наявних ресурсів, результатів діяльності 
підприємства, відповідально та об’єктивно оцінювати ситуацію, вміння 
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подання інформації. 
Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 
компетентностями: 
 здатність визначати та описувати характеристики організації; 
 здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 
 здатність визначати перспективи розвитку організації; 
 вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  
 здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту, 
 здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 

персонал організації; 
 здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 

рішення; 
 здатність застосовувати одержані знання з різних предметних сфер управління 

витратами для формулювання нових теоретичних трактувань і положень, практичних 
адресних рекомендацій і пропозицій; 

 здатність планувати і організовувати діяльність підприємства (підрозділу) 
відповідно до визначених стратегічних орієнтирів; 

 здатність аналізувати та оцінювати результати діяльності; 
 економічний потенціал та динаміку розвитку організації; 
 здатність опрацьовувати первинну зовнішню та внутрішню інформацію та 

формувати на її основі стратегії розвитку підприємства. 

4. Пререквізити 

Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 

Економічна теорія 
Мікроекономіка 
Статистика 

5. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються 
на вивчення даної дисципліни 

Потенціал та розвиток підприємства 
Менеджмент організацій 
Управління витратами 

6. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 
Болтянська Лариса Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності;  http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/boltyanska-larisa-
oleksiyivna// 

E-mail викладача larysa.boltianska@tsatu.edu.ua 

7. Структура курсу 

Н
ом

ер
 

ти
ж

ня
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 
балів 

Лк. Пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємства та підприємницької діяльності, товарна 
і цінова політика, результативність діяльності підприємства. 

1 

Лекція 1 Основи підприємництва 2   2 

Семінарське 
заняття 1 

Основи підприємництва  2  1 

Самостійна 
робота 1 

Робота на навчально-інформаційному 
порталі 

  6   

2 Лекція 2 Види і організаційно правові форми 2   2 
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підприємств. Виробнича програма 
підприємства. 

Практична 
робота 2 

Види і організаційно правові форми 
підприємств. Виробнича програма 
підприємства. 

 2  1 

Самостійна 
робота 2 

Виконання практичних завдань, робота 
на навчально-інформаційному порталі 

  6 2 

3 

Лекція 3 
Витрати на виробництво і реалізацію 
продукції. 

2  
 

2 

Практична 
робота 3 

Витрати на виробництво і реалізацію 
продукції. 

 2 
 

1 

Самостійна 
робота 3 

Виконання практичних завдань, робота 
на навчально-інформаційному порталі 

 
 

6 2 

4 

Лекція 4 
Фінансово – економічні результати 
діяльності підприємства. 

2   2 

Практична 
робота 4 

Фінансово – економічні результати 
діяльності підприємства. 

 2 
 

1 

Самостійна 
робота 4 

Виконання практичних завдань, робота 
на навчально-інформаційному порталі 

 
 

6 3 

5 

Лекція 5 Товарна та цінова політика підприємства 2   2 
Практична 
робота 5 

Товарна та цінова політика підприємства 
 

2 
 

1 

Самостійна 
робота 5 

Виконання практичних завдань, робота 
на навчально-інформаційному порталі 

  6 3 

6,7 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК І   10  

ПМК І 
Підсумковий контроль за змістовий 
модуль І 

   10 

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

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення, інвестиційна та інноваційна діяльність 
підприємства та ефективність його діяльності 

8 

Лекція 8 
Персонал підприємства, продуктивність 
та оплата праці 

2   2 

Практична 
робота 8 

Персонал підприємства, продуктивність 
та оплата праці 

 2 
 

2 

Самостійна 
робота 8 

Виконання практичного завдання та 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

 
 

6 2 

9 

Лекція 9 Основний капітал підприємства 2   2 

Практична 
робота 9 

Основний капітал підприємства  2 
 

1 

Самостійна 
робота 9 

Виконання практичного завдання та 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

   6 2 

10 

Лекція 10 Оборотні кошти підприємства 2   2 
Практична 
робота 10 

Оборотні кошти підприємства  2 
 

1 

Самостійна 
робота 10 

Виконання практичного завдання та 
робота на навчально-інформаційному 
порталі 

 
 

6 2 

11 Лекція 11 Інвестиційна та інноваційна діяльність 2   2 
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Практична 
робота 11 

Інвестиційна та інноваційна діяльність  2 
 

1 

Самостійна 
робота 11 

Виконання практичних завдань, робота 
на навчально-інформаційному порталі 

 
 

6 1 

12 

Лекція 12 
Ефективність діяльності підприємства та 
його конкурентоспроможність 

2   2 

Практична 
робота 12 

Ефективність діяльності підприємства та 
його конкурентоспроможність 

 2 
 

1 

Самостійна 
робота 12 

Виконання практичних завдань, робота 
на навчально-інформаційному порталі 

 
 

6 2 

13,14 
Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ   10  

ПМК ІІ Підсумковий контроль за модуль ІІ    10 

13-14 ПМК 2     

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

Разом ПМК1 та ПМК2 20 20 80 70 

Екзамен 30 

Разом (120 годин) 100 
 

8. 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, навчальна 
та виробнича практика); 

- 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, іспит); 

- 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). 

9. 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 
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учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до 
обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу. 
 

10. 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.  
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 
оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою: 

Шкала рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 
82-89 B 

4 (добре)  
75-81 C 
67-74 D 

3 (задовільно)  
60-66  

35-59 FX 
2 (незадовільно) 
(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 
(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

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 

Підсумковою формою контролю є екзамен, який проводиться 
виключно у письмовій формі. Максимальна кількість балів – 30. 
Структура білету включає 2 завдання. Правильна відповідь за 
категоріальний апарат – 20 балів, практична частина (вирішення 2 
задач) – 10 балів. 

 
11. Інформаційні ресурси та пакет дисципліни 

Рекомендована література 
1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січ. 2006 
р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5. 
2. Господарський кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 20 січ. 2007 р. – Х.: Одіссей, 
2007. – 240с. – ISBN 966-633-516-6. 
3. Андрєєва Л.О. Ефективність торговельної діяльності аграрних підприємств/ Л.О. Андрєєва, 
О.І. Лисак // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 
(економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 1-2 (33-34). 
– С. 69-80. 
4. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник. / В.Г. 
Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с. 
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5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. /І.М. Бойчик. – К.: Атіка, 2004. – 480с. 
6. Болтянська Л.О. Аналіз факторів формування пропозиції плодової продукції на ринку / 
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