
 

 
 



1. Відомості про викладача, який викладає навчальну 

дисципліну 

Брояка Антоніна Анатоліївна, доцент, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності, електронна адреса: 

broyaka@vsau.vin.ua  

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 22 Економіка підприємства 

кількість кредитів ЄКТС – 4; 

кількість годин – 120 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 62 

години самостійна робота; 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою  

академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 

відповідних підтверджуючих документів. 

Передбачено розробка аудіокурсу, дистанційних online курсів для 

здобувачів з особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти). 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 3-й курс, 5-й семестр.  

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Економіка підприємства належить до обов’язкової компоненти 

навчальної дисципліни, освітній компонент циклу загальної підготовки; 

-  при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Стратегічне планування 

діяльності підприємства», «Національна економіка», «Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємства». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Освітня компонента «Економіка підприємства» спрямована на отримання 

здобувачами знань та умінь з основ економіки, що сприятиме формуванню у 

здобувачів уміння орієнтування в системі економічних явищ, здійснення 

аналізу та узагальнення вивченого матеріалу, уміння аналізувати сучасний стан 

економічної діяльності та оцінювати перспективи його розвитку, правильно 

застосовувати здобуті знання в практичній діяльності.  Також надати 

економічну освіту в галузі підприємництва, торгівлі із широким доступом до 

працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і 

професійних компетентностей в галузі економіки та підприємництва, передбачаючи 

різні можливості зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом 

економічних знань; подальшого професійного зростання. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам знання 

та вміння, що створюють необхідне методологічне, організаційне та правове  
 



підґрунтя для здійснення фахової підготовки у галузі економіки, 
підприємництва торгівлі та біржової діяльності,  що завбачує здатність 
розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає відповідності програмним 
компетентностям. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен сформувати 
такі програмні компетентності: 

Інтегральні компетентності - Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 
застосування теорій та методів економічної науки. 

Загальні компетентності: 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Фахові компетентності:  
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 
міжнародному рівнях.  

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач. 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних 
та соціально-трудових відносин. 

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових 
документів та аналітичних звітів. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 
при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 
декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 
можливих соціально-економічних наслідків. 

Програмні результати: 
РН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки, 
РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 
підприємствами та органами державної влади). 

РН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 
для вирішення економічних задач. 

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

РН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати 
критичне, креативне, самокритичне мислення. 
Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички (soft 
skills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в парах та групах, 
метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: метод проєктів), 
лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод проєктів, метод 
самопрезентації). 

5.4. Зміст навчальної дисципліни  
Зміст навчальної дисципліни передбачає набуття студентами компетенцій, 

які мають бути сформовані в ході безпосередньої (аудиторні заняття) або 
опосередкованої взаємодії з викладачем (СРС, робота з літературою, 



програмний і мультимедійний супровід тощо). У результаті вивчення 
навчальної дисципліни студент повинен знати: предмет, метод та джерела 
навчальної дисципліни «Економіка підприємств»; діючі економічні нормативно-
правові акти; організаційні основи економічного руху чинників виробництва; 
уміти: орієнтуватися в системі економічних законів, що регулюють відносини в 
галузі економічної діяльності; узагальнювати практику регулювання економічних  
відносин, та робити відповідні висновки за результатами узагальнення; 
пропагувати та тлумачити особливості сучасних інтеграційних процесів України 
в економічну систему та питання щодо регулювання відносин в галузі 
економічного виробництва. 

 
 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я
 

 
Назва теми 

Форми організації навчання 
та кількість годин  

Самостійна 
робота, 

 кількість годин лекційні 
заняття 

практичні 
заняття  

1 Тема 1. Підприємство як суб’єкт та 
об’єкт ринкових відносин. Теорії 
підприємств та основи 
підприємництва.  

2 2 4 

2 Тема 2. Цільові характеристики 
діяльності підприємства на ринку.  

2 2 4 

3 Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє 
середовище господарювання 
підприємства 

2 2 4 

4 Тема 4. Основні фонди та оборотні 
засоби підприємства. 

2 2 4 

5 Тема 5. Персонал підприємства, 
продуктивність, стимулювання та 
оплата праці 

2 2 4 

6 Тема 6. Витрати підприємства і 
собівартість продукції, ціна та 
ціноутворення. 

2 2 4 

7 Тема 7. Планування виробничої 
діяльності підприємства та обсягів 
реалізації продукції. 

2 2 4 

8 Тема 8. Ресурсний потенціал 
підприємства та його ефективність 

2 2 4 

9 Тема 9. Матеріально-технічне 
забезпечення підприємств 

2 2 4 

10 Тема 10. Науково-технічний прогрес 
та інтенсифікація виробництва 

2 2 4 

11 Тема 11. Інвестиційно-інноваційна 
діяльність підприємства. 

2 2 4 

12 Тема 12. Організація виробництва і 
забезпечення якості продукції 

2 2 4 

13 Тема 13. Фінансово-економічні 
результати діяльності підприємства  

2 2 4 

14 Тема 14. Ефективність та 
конкурентоспроможність 
підприємства 

2 1 5 

15 Тема 15. Економічна безпека та 
антикризова діяльність 

2 1 5 

 Разом 30 28 62 



6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального 

творчого завдання (гугл-презентації).  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних занять 28 щотижнево Усне та 

письмове 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 

14 щотижнево Усне та 

письмове 

3 Індивідуальні завдання 10 4 рази в семестр Усний захист 

4 Розв’язання індивідуальних задач 10 4 рази в семестр Письмовий 

контроль 

Разом  62   
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8. Методи навчання 

Використання мультимедійних лекцій; студентські презентації та 

виступи на наукових заходах; розв’язання ситуаційних задач; ділові та рольові 

ігри, що формують професійну компетентність; розповідь; бесіда; лекція; 

наочні методи – ілюстрація, демонстрація; навчальні дискусії;  аналіз 

життєвих ситуацій; інші види індивідуальних та групових завдань. 

9. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами лабораторних занять - 40 балів (усний 

контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін., 

індивідуальні завдання, розв’язування задач та ін.); рубіжний контроль 

(колоквіум у формі тестування) - 20 балів; показники наукової, інноваційної, 

навчальної, виховної роботи та студентської активності - 10 балів, 

підсумковий контроль, (екзамен в усній або тестовій формі) - 30 балів. Разом: 

100 балів. Якщо здобувач протягом семестру за підсумками поточного та 

рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки 

з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової 

контрольної роботи (колоквіуму). 

Форми поточного та підсумкового контролю 

-екзамен;  

-тести;  

-контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- командні проєкти; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- презентації здобувача та виступи на наукових заходах; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Шкала оцінки знань студента 

Оцінка за національною 

 4-бальною  шкалою 

Рейтинг студента, бали   

Оцінка за шкалою  ECTS 

Відмінно 90 – 100 А 

Добре 
82-89 В 

75-81 С 

Задовільно 
66-74 D 

60-65 Е 

Незадовільно 
35-59 FX 
1-34 F 



Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ, 

письмові 

відповіді, 

виконання і 

захист творчої 

роботи, 

тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 



 


