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              ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 
 
 
 

 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій 

Кафедра менеджменту і маркетингу 

 

СИЛАБУС 
ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ – ВК7.1 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА  

Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
вибіркова  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування 

Освітня програма Галузеве машинобудування 

Обсяг дисципліни 4,0 кредитів ECTS (120 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік  

 

 

Викладач: Осетян Оксана Миколаївна, ст. викладач кафедри економіки та 

підприємництва, o-x-a-n-a@ogasa.org.ua  
 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з 

МЕТОДАМИ І СПОСОБАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ВСІХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ, НАЯВНИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.  
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Наприклад: вміння здійснювати розрахунок амортизаційних 

відрахувань різними методами, проводити аналіз ефективності використання 

основних засобів підприємства. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: вища математика, 

інформаційні технології, економічна теорія. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти:  

повинні знати: 
– сутність основних понять і категорій економіки підприємства;  

– економічну сутність, склад, структуру, ознаки класифікації, форми 

відтворення, методи нарахування амортизації основних засобів 

машинобудівних підприємств; 

– економічну сутність, склад, структуру, ознаки класифікації та основи 

нормування оборотних засобів машинобудівних підприємств;  

– поняття, структуру та ознаки класифікації персоналу підприємства;  

– поняття та склад нематеріальних ресурсів і нематеріальних активів 

підприємства; 

–  зміст й характеристику витрат на виробництво продукції;  

– поняття собівартості та особливості калькулювання собівартості 

продукції;  

– поняття доходу й фінансового результату діяльності підприємства. 

повинні володіти: 
– сучасної нормативно - правовою базою регулювання процесів  

підприємницької діяльності на Україні;  

– методами, організаційно-економічними механізмами та інструментами 

здійснення підприємницької діяльності; 

– методикою розрахунку показників економічної ефективності роботи 

підприємства. 

повинні вміти:  
– аналізувати структуру, динаміку, технічний стан та ефективність 

використання основних засобів;  

– оцінювати структуру та ефективність використання оборотних засобів;  

– визначати професійно - кваліфікаційний рівень, наявність та рух 

персоналу, його ділові якості та результати роботи;  

– визначати рівень якості та конкурентоспроможності продукції;  

– розраховувати собівартість продукції;  

– розраховувати доход, прибуток та рентабельність підприємства.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Назви тем 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Основи функціонування 

підприємства 

2 – – 
7 

2,3 Виробнича програма та 

потужність підприємства 

4 6 – 
7 

4,5 Основні виробничі 

фонди підприємства 

4 – – 
7 

6,7 Оборотні виробничі 

фонди підприємства 

4 6 – 
8 

8,9 Кадри та оплата праці на 

підприємстві 

4 6 – 
8 

10,11 Собівартість продукції 

підприємства 

4 6 – 
8 

12,13  Прибуток і 

рентабельність 

підприємства 

4 6 – 

8 

14,15 Ціни і ціноутворення 4 – – 7 

 Всього 30 30 – 60 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Економіка підприємства» складає 60 та 

100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 

Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 5 15 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
5 15 30 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 
 



4 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи у одному 

семестрі. 

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства». Зміст роботи 

пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Економіка підприємства», містить у собі три теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

�4�. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1) Найважливішим завданням підприємства у всіх випадках є: 
а) створення робочих місць для населення, що живе в околицях 

підприємства 

б) отримання доходу від реалізації споживачам виробленої продукції 

(виконаних робіт, наданих послуг) 

в) недопущення збоїв в роботі підприємства (зриву поставки, випуску 

бракованої продукції, різкого скорочення обсягу виробництва і зниження 

його рентабельності). 

2) Які засоби підприємства відносять до основних: 
а) всі кошти підприємства, які беруть участь у виробництві продукції; 

б) переносять свою вартість на вартість новоствореної продукції 

повністю; 

в) беруть участь у виробництві кілька циклів і переносять вартість на 

новостворену продукцію частинами; 

г) вартість кожного об'єкта становить не менше 15000 грн. 

д) включають тільки будівлі і техніку. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

1. Економіка підприємництва: підручник. /за ред д.е.н., проф. Л.В. 

Фролової.// Окландер Т.О.Ветрогон О.В Петрищенко Н.А., Серьогіна Н.В. – 

Одеса: Бондаренко М.О., 2020.- 708 
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2. Окландер Т.О., Осетян О.М.  Методичні вказівки до практичних занять та 

виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка  підприємства» для 

студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"  / Т.О. Окландер, 

О.М. Осетян -   м. Одеса: ОДАБА, 2017. – 23 с. 

3. Економіка будівельного підприємства: підручник / Т.О. Окландер, І. А. 

Педько, О.Л. Камбур та ін.: К: Центр учбової літератури, 2018. 363 с.  

4. Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор 

- Видавництво, 2016. – 378 с.  

5. Причепа, І. В. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна 

робота студентів : навчальний посібник / І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця 

: ВНТУ, 2015. – 145 с. 

6. Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка підприємства» до 

виконання контрольної роботи для студентів, що навчаються за освітньо – 

професійною програмою «Галузеве машинобудування» підготовки бакалаврів 

із галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 Галузеве 

машинобудування / О.М. Осетян, К. Ю. Соколюк; Одеська державна академія 

будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. 18 с. 

Допоміжні джерела інформації 

1. Васильєва Н. Ф., Кавура В. Л. Машинобудування як матеріально-

технічна основа неоіндустріальної економіки України. Економіка 

промисловості. 2014. № 4 (68). С. 88–96. 

2. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: підручник / І.В. 

Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок. – 2015. – 626 с. 
 

7.  


