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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=2811 

2. Мета та цілі курсу. оволодіння здобувач вищої освіти (ЗВО) теоретичними знаннями з 

основ економіки, основ підприємництва, економіки підприємства, в тому числі: сутності 

підприємства, ресурсного забезпечення підприємства: основних засобів, оборотних засобів, 

оплати праці на підприємстві, планування, інвестиційної діяльності, фінансово-економічних 

результатів діяльності та ефективності підприємства в ринкових умовах, основних 

маркетингових стратегій, бізнес-планування, принципів та видів підприємництва, етики 

підприємницької діяльності, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання теорії 

економіки підприємства та підприємництва в управлінні діяльністю підприємств. 

Предметом вивчення дисципліни є: дослідження специфічних закономірностей розвитку 

підприємств, форм і методів управління ними, раціонального поєднання всіх елементів 

виробничого процесу для найефективнішого їх використання, а також вивчення та дослідження 

закономірностей організації та розвитку підприємницької діяльності.. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або розширити 

наступні загальні (ЗКх) та фахові (ФКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка ЗВО з питань: 

- сутності, основних понять економіки, підприємництва, економіки підприємства; 

- основ функціонування підприємства в ринкових умовах; 

- економіки основних засобів підприємства та підвищення їх ефективності; 

- планування на підприємстві, в тому числі розробка бізнес-плану; 

- витрат, собівартості та ціноутворення в ринкових умовах; 

- інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності; 

- оцінки результатів та економічної ефективності підприємства; 

- етики та культури підприємницької діяльності. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 

охорони  праці,  виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

У підсумку ЗВО повинні  

знати:  

1.Внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства; 

2.Склад ресурсів підприємства; 

3.Складові персоналу підприємства; 

4.Поняття основного капіталу підприємства; 

5.Структуру оборотних коштів підприємства; 



6.Структуру собівартості продукції; 

7.Види прибутку підприємства; 

8.Види та форми підприємництва; 

9.Елементи підприємницького середовища; 

10.Основні етичні норми підприємницької діяльності.;  

вміти:  

1.Розраховувати показники ефективності використання основних засобів підприємства, 

аналізувати їх та розробляти пропозиції щодо покращення ефективності їх використання; 

2.Розраховувати показники ефективності використання оборотних фондів підприємства, 

аналізувати їх та розробляти пропозиції щодо покращення ефективності їх використання; 

3.Аналізувати показники використання трудових ресурсів на підприємстві; 

4.Розраховувати заробітну плату та обирати більш доцільну форму та систему оплати 

праці згідно специфіки роботи; 

5.Розраховувати собівартість продукції; 

6.Визначати беззбитковий обсяг виробництва; 

7.Складати план діяльності підприємства. 

4. Обсяг курсу. 3 кредитів  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота ( підготовка до практ. занять та ін.) 60 

5. Пререквізити. відсутні. 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи кількість балів 

Змістовий модуль 1. 

1 Відвідування занять. 0… 4 

2 Підготовленість до практичних занять. 0… 6 

3 Рівень засвоєння лекційного матеріалу. 0… 10 

Змістовий модуль 2.  

1 Відвідування занять. 0… 4 

2 Підготовленість до практичних занять. 0… 6 

3 Рівень засвоєння лекційного матеріалу. 0… 10 

Змістовий модуль 3.  

1 Відвідування занять. 0… 4 

2 Підготовленість до практичних занять. 0… 6 

3 Рівень засвоєння лекційного матеріалу. 0… 10 

Підсумкова сума балів за результатами поточного контролю 0… 60 

Екзамен 0… 40 

7. Політики курсу – Оцінювання знань ЗВО здійснюється відповідно до «Положення про 

поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету 

“Чернігівська політехніка”», погодженого вченою радою НУ “Чернігівська політехніка” 

(протокол № 6 від 31.08.2020 р.) та введеного в дію наказом ректора НУ “Чернігівська 

політехніка”від 31.08.2020 р. №26.  



З дисципліни ЗВО може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, 

що виконуються протягом семестру і до 40% підсумкової оцінки – на екзамені. Поточний 

контроль проводиться шляхом спілкування із ЗВО під час практичних занять та захисту РР. 

Результати поточного контролю за відповідний модуль оприлюднюються викладачем на 

наступному аудиторному занятті. Бали, які набрані ЗВО під час модульних контролів, 

складають оцінку поточного контролю. 

Семестровий контроль у вигляді екзамену, який проводиться під час сесії з трьома 

запитаннями: двома теоретичними (по 10 балів максимум за кожне) та одним практичним (20 

балів максимум), або у вигляді тестування в системі дистанційного навчання MOODLE. 
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