
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Економіка підприємства» базується на пізнанні та 

свідомому використанні економічних законів і закономірностей 

функціонування та розвитку суспільного виробництва. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна «Економіка підприємства» розкриває сутність, 

особливості управління, ресурсне забезпечення, моделі розвитку та 

методи і способи раціонального поєднання і ефективного 

використання всіх елементів виробничого процесу на рівні 

підприємства; економічний механізм функціонування підприємства,  

формування та використання його ресурсного потенціалу з метою 

оптимізації економічних результатів діяльності.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань та вироблення  

практичних навичок управління підприємством у конкурентному 

середовищі, формування вмінь ефективного використання 

ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення 

розширеного відтворення на основі інвестиційно-інноваційного 

розвитку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для розв’язання професійних завдань.  

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.  
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  
Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій 

фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших 

наук для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Тема 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.  

Тема 2. Трудові ресурси.   

Тема 3. Капітал, виробничі фонди і нематеріальні ресурси.  

Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства.  

Тема 5. Система планування на підприємстві.  

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 6. Організація виробництва  та його обслуговування.  

Тема 7. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність.    

Тема 8. Витрати підприємства.  

Тема 9. Результативність діяльності підприємства.    

Тема 10. Антикризова діяльність підприємства. 

 

Пререквізити 

Дисципліна «Економіка підприємства» може вивчатись 

студентами після набуття окремих компетентностей на дисциплінах 

«Економічна теорія», «Бухгалтерський облік».  

Постреквізити 

Дисципліна «Економіка підприємства» є обов’язковою для 

підготовки фахового молодшого бакалавра з фінансів, банківської 

справи та страхування. Знання з даного курсу будуть 

використовуватися при вивченні дисциплін: «Підприємництво», 

«Економічний аналіз». Набуті знання можуть бути використані при 

написанні курсової роботи та подальшого навчання за обраною 

спеціальністю. 



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – 

К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с. 

2. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. 

посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 

488 с. 

3. Економіка підприємства: підруч. / за ред. А. В. Шегди. - К.: 

Знання, 2006. – 614 с. 

4. Економіка підприємства: Підручник. – У 2 т. / За ред. С.Ф. 

Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 2004. – 528 с. 

5. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 

2009. — 728 с.  

Допоміжна 

1. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців” від 15.05.2003 р. №755-ІV. 

2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. 

№1560 – ХІІ. 

3. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. 

№ 40-IV. 

4. Економіка підприємства. Навч. метод. посібник для самостійного 

вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, 

С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000 – 248 с. 

5. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, Л.М. 

Березіна, Н.В. Бутенко. - К.: Знання, 2009. - 390 с. 

6. Економіка підприємства: навч. посіб. у структурно- логічних 

схемах / Н.О. Власова, В.В. Гармаш, С.М. Шинкар та ін. - Х.: 

Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. - 279 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://www.lawukraine.com/ – База українського законодавства 

в Інтернет. 

2. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики 

України. 

3. http://www.me.gov.ua/ – Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. 

В.І. Вернадського. 

5. http://www.alpha.rada.kiev.ua/ – Національна парламентська 

бібліотека. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні 36 

Самостійна робота 48 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 24 

Модуль 2 26 

ІСПИТ 50 

http://www.lawukraine.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.alpha.rada.kiev.ua/
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Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно ) 

50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

НАТАЛІЯ ОНИСИМІВНА МАРЦЕНЯК 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання:  

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration  

E-mail: n.martstenyak@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4369  

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4369

